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Kde všade sa o doprave v súvislosti s ČESMAD Slovakia
v roku 2018 hovorilo?

Tlačové agentúry: Sita, TASR
Televízie: RTVS, Markíza, Ta3
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Online média
TV, Rozhlas 



"Zahraničná osoba si založí schránkovú firmu na Slovensku s tým, že 

hlavným dôvodom je ľahký prístup na trh a slabá kontrola dodržiavania 

legislatívy zo strany slovenských orgánov," uviedol prezident Združenia 

cestných dopravcov SR ČESMAD Slovakia Pavol Jančovič.

Tieto dopravné spoločnosti však často nespĺňajú zákonné predpoklady tak, 

ako ich spĺňajú štandardné slovenské dopravné firmy," dodal Jančovič.

Legálny alebo štandardný model podnikania v doprave podľa prvého 

viceprezidenta ČESMAD-u Slovakia Pavla Hudáka predstavuje 

samostatne zárobkovú činnú osobu, ktorá je zároveň podnikateľom v 

cestnej doprave.

"To znamená, že povolenie na výkon činnosti prevádzkovateľa cestnej 

dopravy, resp. licencia je na jeho meno," vysvetlil Hudák.

Neštandardný alebo nelegálny model je podľa neho taký, keď fyzická 

osoba vykonáva činnosť vodiča na živnosť s cudzím motorovým vozidlom, 

avšak pre iného dopravcu. "Držiteľom licencie, prípadne povolenia na 

výkon prevádzkovateľa cestnej dopravy je iná spoločnosť," upozornil 

Hudák.



Mzdové požiadavky vodičov nie sú však podľa Česmadu v 

rukách dopravcov, ale ich zákazníkov. "Dôvodom tejto 

situácie je neochota objednávateľov služieb dopravy 

akceptovať v cenách za dopravu navýšenie platu vodičov na 

úroveň, ktorú požaduje Nemecko," uviedla v stanovisku pre 

HNonline hovorkyňa Česmadu Martina Baumann. 

Tvrdí, že kým zákazníci vyvíjajú na dopravcov nátlak, aby 

podpisovali vyhlásenie o vyplácaní nemeckých miezd, 

v skutočnosti im na toto vyplácanie neplatia dostatočnú cenu 

za prepravu.

Baumann zároveň upozorňuje, že v Česku a na Slovensku je 

systém odmeňovania iný ako v Nemecku. 

"Súčasťou odmeňovania sú rôzne príplatky, odmeny, 

cestovné náhrady, resp. stravné a vreckové, ktoré ale nie sú 

do mzdy započítavané a podliehajú inému právnemu 

režimu," zdôraznila. Navýšením cien sú podľa nej ohrozené 

aj slovenské firmy exportujúce na západ. Hoci hospodárstvo 

rastie, v medzinárodnej doprave je situácia opačná.



Združenie cestných dopravcov SR ČESMAD 

Slovakia informovalo, že momentálne sa v rámci 

európskych inštitúcií pripravuje špeciálny predpis 

Lex Specialis, ktorý bude pokrývať dopravu od roku 

2019.



Konferencia Zastúpenia EK o smernici o 

vysielaní zamestnancov 

V diskusii nechýbali aj zástupcovia 

ČESMAD Slovakia.

Európske sociálne štandardy - Čo bude 

smernica o vysielaní pracovníkov 

znamenať pre Slovensko? 



„Slovenskí dopravcovia trpia zúfalým 

nedostatkom vodičov, pričom mladí sa 

o toto povolanie momentálne 

nezaujímajú,“ vysvetlila problém 

hovorkyňa ČESMAD Martina 

Baumann. 



Zákazy, príkazy, naradenia či regulácie by 

mali spoločnosť približovať k 

spravodlivejšiemu rozhodovaniu, no 

zároveň sa dajú zneužívať.

A to zďaleka neplatí len o Slovensku.

Ako na západe využívajú rôzne nariadenia 

na pribrzdenie východoeurópskej 

konkurencie, sa dozviete v diskusii 

Združenia podnikateľov Slovenska.







Dopravcom pribúdajú problémy, riešenia hľadali na konferencii

26. apríla 2018 

Konferencia DOPRAVA 2018 v Bratislave



Cieľom Česmadu je zabezpečiť konkurencieschopnosť 

slovenských dopravcov na medzinárodnom trhu a rovnako 

chrániť práva vysielaných zamestnancov. Pozitívnym 

krokom je fakt, že si samotní europoslanci uvedomujú, 

aké komplikácie a administratívnu záťaž by plné znenie 

Smernice prinieslo," doplnila hovorkyňa.

Podľa nej by o dosiahnutom výsledku z Výboru nemalo 

rozhodovať plénum Európskeho parlamentu, ale mal by 

byť súčasťou už trojstranného rokovania medzi Európskou 

komisiou, Radou EÚ a Európskym parlamentom.

Cieľom Česmadu je zabezpečiť konkurencieschopnosť 

slovenských dopravcov na medzinárodnom trhu a rovnako 

chrániť práva vysielaných zamestnancov. Pozitívnym 

krokom je fakt, že si samotní europoslanci uvedomujú, 

aké komplikácie a administratívnu záťaž by plné znenie 

Smernice prinieslo," doplnila hovorkyňa.

Podľa nej by o dosiahnutom výsledku z Výboru nemalo 

rozhodovať plénum Európskeho parlamentu, ale mal by 

byť súčasťou už trojstranného rokovania medzi Európskou 

komisiou, Radou EÚ a Európskym parlamentom.



Konferencia Logistika a doprava 2018 v Bratislave

Diskusia na tému "Dopravcovia na križovatke"

Dopravcov okrem protekcionistického prístupu starých 

členov EÚ trápi vysoké domáce zdanenie. „Daň z 

motorových vozidiel je u nás po Írsku a Fínsku tretia 

najvyššia. Štát ju však nepoužíva na cesty, ale odovzdá ju 

obciam. Chceme, aby daň išla na cesty,“ urguje prezident 

ČESMAD Slovakia Pavol Jančovič.



Združenie ČESMAD Slovakia nie je so situáciou spokojné

Združenie cestných dopravcov SR ČESMAD Slovakia v reakcii na hlasovanie EP 

informovalo, že pre slovenských dopravcov to znamená ďalší odklad rozhodnutí, ktoré 

ovplyvňujú ich konkurencieschopnosť na medzinárodnom trhu. Naďalej pre dopravcov 

platí národná mzdová a sociálna legislatíva v konkrétnych krajinách EÚ, čo podľa 

združenia výrazne komplikuje voľný pohyb tovarov, finančne a administratívne zaťažuje 

slovenských dopravcov.

„Združenie ČESMAD Slovakia nie je so vzniknutou situáciou spokojné. Najmä ak sa 

pozrieme na výsledok hlasovania s najtesnejším rozdielom v neprospech vyňatia,“ 

uviedla hovorkyňa ČESMAD Slovakia Martina Baumann. „Vyňatie medzinárodnej 

dopravy totiž neprešlo len o dva hlasy. Združenie bude naďalej pozorne sledovať celú 

situáciu a usilovať sa o zohľadnenie pripomienok k spomínanej legislatíve,“ 

poznamenala Baumann.





P. Jančovič o zamestnávaní cudzincov na Slovensku

TA3: 26. júna 2018

Hosť: Pavol Jančovič

Slovenské firmy nevedia obsadiť desaťtisíce voľných 

pracovných miest a tlačia na to, aby vláda zjednodušila 

zamestnávanie cudzincov. Hovoríme o obyvateľoch tretích 

krajín, teda napríklad o Srboch či Ukrajincoch. Treba 

spomenúť, že ich zamestnávanie sa od mája uľahčilo, 

pracovné povolenie napríklad dostanú rýchlejšie. 

Ministerstvo práce teraz chystá ďalšiu pomoc. Viac o téme 

povedal Pavol Jančovič, prezident ČESMAD Slovakia.

O problémoch dopravcov na Slovensku

TA3: 26. júna 2018

Hosť: Pavol Jančovič

Témy:

Daň z motorových vozidiel

Sadzby mýta a pokuty



Čo robil kamión v nedeľu na ceste? Ľudí sa po nehode pýtali, čo robil kamión na diaľnici a či mohol 

jazdiť aj keď bol víkend. „Jazdy počas víkendov a dní pracovného pokoja všeobecne upravuje 

zákon o cestnej premávke. Zákaz jazdy napríklad okrem iného neplatí pre vozidlá použité pre 

nevyhnutnú poľnohospodársku sezónnu prepravu, či vozidlá použité na prepravu potravín alebo na 

prepravu živých zvierat. 

V tomto prípade vodič prevážal kukuricu, my však nevieme, aký bol cieľ cesty vodiča a tak nevieme 

posúdiť, či išlo o nevyhnutnú poľnohospodársku prepravu, ktorá má všeobecnú výnimku. Zároveň 

nevieme, či dopravca, ktorý prevážal tovar, nemal udelenú individuálnu výnimku z Ministerstva 

vnútra Slovenskej republiky na jazdu počas víkendov alebo štátnych sviatkov,“ povedala hovorkyňa 

Česmad Slovakia Martina Baumann.



RTVS: Autodopravcovia odchádzajú pre vysoké dane
9. augusta 2018



Zástupcovia Česmad Slovakia zmeny vítajú, hoci 

ešte nie sú isté. Rozpracovaná novela je totiž stále 

na ministerstve, do medzirezortného 

pripomienkového konania sa má dostať v 

najbližších týždňoch. Dovtedy jej obsah rezort 

nechce komentovať. 

Liberalizácia v zamestnávaní, na ktorú sa 

dopravcovia tešia, totiž môže ešte z novely 

vypadnúť. 

„To by bolo veľké sklamanie a hanba, pretože 

situácia je alarmujúca a s jej riešením ministerstvo 

už teraz mešká,“ povedal pre HN viceprezident 

Česmadu Pavol Hudák.





TV Markíza: 

Cudzincom otvoria dvere

Zamestnávanie zahraničnej pracovnej sily nie je 

na Slovensku práve najjednoduchšie - v 

porovnaní s okolitými krajinami máme dlhé 

čakacie lehoty. Zdĺhavý a komplikovaný proces 

prijímania pracovníkov tzv. tretích krajín sa týka 

aj dopravy. 

Hovorkyňa Česmad Slovakia Martina Baumann doplnila, že zástupcovia 

združenia dlhodobo poukazovali na príliš vysoké pokuty v oblasti cestného 

mýta. "Konkrétne sme žiadali znížiť pokuty za správne delikty, ktoré boli 

udeľované v rozkaznom konaní, na úroveň pokuty udelenej za priestupok,"

vysvetlil prezident Česmad Slovakia Pavol Jančovič.

Na základe dohody s ministerstvom sa tak novelou zákona dopravcovia 

dočkajú zníženia niektorých pokút v mýtnom systéme. "Konkrétne úpravy 

výšky pokút sú predmetom prebiehajúcich rokovaní a v tejto fáze 

nepovažujeme za vhodné zverejňovať čiastkové výsledky," konštatovala 

Baumann.



Ranné správy RTVS

11. septembra 2018

Ministerstvo dopravy sľúbilo zníženie pokút



Téma:

Zamestnávanie ľudí z tretích krajín



Problémy v doprave

Zavedenie bežného hraničného režimu bude mať 

samozrejme dopady aj na všetky druhy dopravy. 

Obmedzenie alebo úplné znemožnenie pohybu tovarov 

medzi Spojeným kráľovstvom a ostatnými krajinami podľa 

Združenia cestných dopravcov ČESMAD významne 

skomplikuje život dopravným a logistickým firmám.



Dopravné podniky dostanú úľavu

Doterajšie pravidlá spôsobovali problémy aj dopravným 

podnikom, ktoré k žiadosti o zamestnanie cudzinca museli 

priložiť aj informáciu, kde má ich nový pracovník 

zabezpečené ubytovanie. Po novom to už robiť nebudú 

musieť.

Takéto potvrdenie u vodiča kamióna nemalo pritom vôbec 

logiku, tvrdí hovorkyňa Združenia cestných dopravcov 

(Česmad) Martina Baumann.

"Vodiči trávia totiž niekoľko dní i týždňov v zahraničí a 

ubytovne sú prázdne. Týmto vzniká slovenskému 

dopravcovi ďalšia finančná i administratívna záťaž, ktorá 

vzhľadom na charakter profesie nemá opodstatnenie," 

hovorí Baumann s tým, že v súčasnosti sú už kabíny 

kamiónov vybavené klimatizáciou, chladničkou, 

rýchlovarnými kanvicami či televízormi.

Dopravným firmám v súčasnosti chýba 2500 vodičov.



Dopravcovia žiadajú nižšie dane

TA3: 25. októbra 2018

Hosť: Pavol Jančovič

Náročné odborné rokovania na úrovni štátnych 

tajomníkov ministerstva a zástupcov združenia 

cestných dopravcov trvajú viac ako pol roka a 

výsledok stále nie je pre slovenských cestných 

dopravcov akceptovateľný.



TA3

Relácia Ekonomika+

Nedostatok zamestnancov sťažuje život aj našim dopravcom. Tí však hovoria aj o iných 

problémoch, napríklad o vysokých daniach či odvodoch. Na tieto témy sa pozrieme 

podrobnejšie v relácii TA3 – Ekonomika +, ktorá sa tiež venuje zamestnávaniu cudzincov a 

spomína aj prípadnú relokáciu slovenských dopravcov do zahraničia.

„My dnes vieme, že by sme v prípade ako fungujeme dnes a pri tých istých nákladoch, 

podnikali napríklad niekde v zahraničí – spomeniem ČR, Poľsko, Slovinsko, Lotyšsko, tak 

vieme ušetriť v globále na každý jeden 1 500 eur.“



ČESMAD Slovakia v printových médiách

Krátky prehľad r. 2018



Články v tlačených periodikách

Hospodárske noviny, SME, Trend,

Truck&Business, Dopravní noviny







Rozhovory s P. Jančovičom, prezidentom ČESMAD Slovakia



TREND

príloha Logistika a transport

Nepriaznivá situácia na dopravnom trhu si môže vybrať svoju daň. Združenie 

cestných dopravcov Česmad Slovakia predpokladá, že časť firiem z brandže odíde 

podnikať za lepšími legislatívnymi podmienkami do zahraničia, a pripravuje pre ne

návod s radami, ako postupovať pri založení firmy v rôznych krajinách. Prognózuje 

tiež zvyšovanie cien za nákladnú dopravu pre zákazníkov a zánik časti menších 

dopravných firiem.



Ďakujeme za pozornosť
Viac informácii nájdete na www.cesmad.sk


