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BUNDESGESETZBLATT 
FÜR DIE REPUBLIK ÖSTERREICH 

Jahrgang 2002 Ausgegeben am 26. April 2002 Teil III 

89. Abkommen zwischen der Regierung der Republik Österreich und der Regierung der Tschechi-
schen Republik über die grenzüberschreitende Beförderung von Gütern samt 
Zusatzprotokoll 

 

89. 

ABKOMMEN 
zwischen der Regierung der Republik Österreich und der Regierung der Tschechischen 

Republik über die grenzüberschreitende Beförderung von Gütern 
Die Regierung der Republik Österreich und die Regierung der Tschechischen Republik, nachfolgend 

als die Vertragsparteien bezeichnet, 
in dem Bestreben, den Erfordernissen des Außenhandels, insbesondere zwischen den Vertragspar-

teien, geeignet Rechnung zu tragen, 
in dem Bestreben, den Güterverkehr zwischen den Staaten der Vertragsparteien so zu gestalten, daß 

für die Lebensqualität der Bevölkerung und für die Umwelt in den betroffenen Gebieten Österreichs und 
der Tschechischen Republik der größtmögliche Schutz gewährleistet ist und durch den Straßengüterver-
kehr hervorgerufene Belastungen quantitativ und qualitativ raschest abgebaut werden, 

in dem Bestreben, auf Basis der Gegenseitigkeit den Güterverkehr zwischen den Staaten der Ver-
tragsparteien auf der Straße und im Kombinierten Verkehr (Straße/Schiene) zu regeln, 

in der Erkenntnis, daß eine größtmögliche Verlagerung dieses Güterverkehrs von der Straße auf die 
Schiene notwendig ist, 

in dem Bestreben, sicherzustellen, daß im grenzüberschreitenden Güterverkehr die jeweils neuesten 
umweltschonenden Technologien nach dem Stand der Technik – insbesondere hinsichtlich der Minimie-
rung des Lärm- und Schadstoffausstoßes der eingesetzten Beförderungsmittel – zur Anwendung kom-
men, 

in dem Bestreben, auf Grund der in den Staaten der Vertragsparteien gegebenen rechtlichen Mög-
lichkeiten auch eine verstärkte Verlagerung des Transportes bestimmter, insbesondere gefährlicher Güter 
von der Straße auf die Schiene zu begünstigen, 

entschlossen, zur Verwirklichung der Zielsetzungen dieser Vereinbarung die Verkehrsnachfrage 
verstärkt durch qualitativ hochwertige Verkehrsleistungen im Schienenverkehr vor allem durch die Tech-
niken des Kombinierten Verkehrs zu befriedigen, 

haben vereinbart: 

TEIL I: ANWENDUNGSBEREICH 

Artikel 1 
1. Dieses Abkommen findet Anwendung auf den grenzüberschreitenden Güterverkehr (bilateraler 

Verkehr, Transitverkehr und Drittlandverkehr) zwischen der Republik Österreich und der Tschechischen 
Republik. 

2. Dieses Abkommen bezieht sich 
aus der Sicht der Verkehrsträger: auf den grenzüberschreitenden 
 – Kombinierten Verkehr Schiene – Straße, 
 – Verkehr mit Lastfahrzeugen auf der Straße, wie diese im Artikel 2 Z 1 definiert sind; 
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aus der Sicht der Verkehrsarten: auf den grenzüberschreitenden 
 – gewerbsmäßigen Verkehr einschließlich des Verkehrs mit leeren Lastfahrzeugen, 
 – Werkverkehr einschließlich des Werkverkehrs mit leeren Lastfahrzeugen 
sowie auf den Vor- und Nachlaufverkehr zum kombinierten Verkehr in einem der beiden Staaten der 
Vertragsparteien. 

3. Die Frage der Abgabenpflicht im Transportbereich wird von diesem Abkommen nicht berührt. 

TEIL II: BEGRIFFSBESTIMMUNGEN UND ABGRENZUNGEN 

Artikel 2 
Im Sinne dieses Abkommens gelten als 

 1. Lastfahrzeug 
  jedes zur Beförderung von Gütern bestimmte Kraftfahrzeug, einschließlich Sattelzugfahrzeug, 

Sattelkraftfahrzeug, Kraftwagenzug, Anhänger und Sattelanhänger; 
 2. Terminal 
  Terminal ist ein Schnittpunkt des Kombinierten Verkehrs, in dem der Umschlag der Ladeeinhei-

ten bzw. Verkehrsmitteln durchgeführt wird; er dient auch der Lagerung von Ladeeinheiten, und 
in manchen Fällen besitzt er auch Einrichtungen zur Reparatur und Wartungsarbeiten; 

 3. Kombinierter Verkehr die Güterbeförderung 
 a) vom Absender zum nächstgelegenen technisch geeigneten Terminal mit Lastfahrzeugen auf 

der Straße, wenn sie auf der kürzesten verkehrsüblichen, transportwirtschaftlich zumutbaren 
und nach den Verkehrsvorschriften zulässigen Route durchgeführt wird und der Verladebahn-
hof (Terminal) in einem der Staaten der Vertragsparteien liegt (Vorlaufverkehr), 

 b) vom Verladebahnhof zum Entladebahnhof mit der Eisenbahn in einem Lastfahrzeug gemäß 
Z 1 oder dessen Wechselaufbauten (Huckepackverkehr) oder einem Container von mindestens 
6 m Länge (Containerverkehr), wobei die Grenze zwischen den Staaten der Vertragsparteien 
überschritten werden muß, und 

 c) vom nächstgelegenen technisch geeigneten Terminal zum Empfänger mit Lastfahrzeugen auf 
der Straße, wenn sie auf der kürzesten verkehrsüblichen, transportwirtschaftlich zumutbaren 
und nach den Verkehrsvorschriften zulässigen Route durchgeführt wird und der Entladebahn-
hof (Terminal) in einem der beiden Staaten der Vertragsparteien liegt (Nachlaufverkehr); 

 4. gewerbsmäßiger Verkehr 
  die Beförderung von Gütern mit Lastfahrzeugen, die selbständig, regelmäßig und in der Absicht 

betrieben wird, einen Ertrag oder sonstigen wirtschaftlichen Vorteil zu erzielen; 
 5. Werkverkehr 
  die Beförderung von Gütern mit Lastfahrzeugen, sofern folgende Voraussetzungen erfüllt sind: 
 a) die beförderten Güter müssen Eigentum des Unternehmens oder von ihm verkauft, gekauft, 

vermietet, gemietet, erzeugt, gewonnen, bearbeitet oder ausgebessert worden sein, 
 b) die Beförderung muß der Heranschaffung der Güter zum Unternehmen, ihrer Fortschaffung 

vom Unternehmen, ihrer Überführung innerhalb oder – zum Eigengebrauch – außerhalb des 
Unternehmens dienen, 

 c) die für die Beförderung verwendeten Lastfahrzeuge müssen vom eigenen Personal des Unter-
nehmens geführt werden, 

 d) die die Güter befördernden Lastfahrzeuge müssen dem Unternehmen gehören oder von ihm 
auf Abzahlung gekauft oder gemietet worden sein, 

 e) die Beförderung darf nur eine Hilfstätigkeit im Rahmen der gesamten Tätigkeit des Unter-
nehmens darstellen; 

 6. Kabotage 
  die Beförderung von Gütern innerhalb eines Staates durch ein im anderen Staat zugelassenes 

Verkehrsunternehmen. 
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TEIL III: ZUSAMMENARBEIT AUF DEM GEBIET DES KOMBINIERTEN 
VERKEHRS 

Artikel 3 

Grundsätze und Kriterien der Zusammenarbeit 
1. Die zuständigen Behörden der Vertragsparteien streben an, im Bereich des Kombinierten Ver-

kehrs im grenzüberschreitenden sowie im Drittlandverkehr zusammenzuarbeiten und die erforderlichen 
und gesamtwirtschaftlich vertretbaren Maßnahmen zu ergreifen, um einen möglichst hohen Marktanteil 
des Kombinierten Verkehrs zu gewährleisten. 

2. Die zuständigen Behörden der Vertragsparteien streben an, im Einklang mit den innerstaatlichen 
Rechtsvorschriften alle erforderlichen Maßnahmen zu ergreifen, um sicherzustellen, daß die praktisch 
nutzbaren Bahnkapazitäten insbesondere auch im Kombinierten Verkehr voll ausgeschöpft werden. 

Artikel 4 

Förderung des Kombinierten Verkehrs 
1. Die Vertragsparteien wirken darauf hin, daß die Eisenbahnunternehmen und die Gesellschaften 

des Kombinierten Verkehrs im Rahmen ihrer Zuständigkeit die hiefür erforderlichen und gesamtwirt-
schaftlich vertretbaren Maßnahmen vorsehen, insbesondere hinsichtlich des Abbaus der administrativen 
und organisatorischen Hemmnisse. 

2. Die Vertragsparteien streben an, daß die durch die Eisenbahnunternehmen und die Gesellschaften 
des Kombinierten Verkehrs angebotenen Verkehrsleistungen gemeinsam vermarktet werden. 

3. Hinsichtlich der Maßnahmen gemäß Artikel 4 Z l und 2 und deren Konkretisierung werden die 
zuständigen Behörden der Vertragsparteien nähere Einzelheiten in einem Zusatzprotokoll festlegen. 

Artikel 5 

Ausbau der Infrastruktur für den Kombinierten Verkehr 
Die Vertragsparteien werden der Erfüllung des AGTC, dem TER-Projekt sowie den Projekten im 

Rahmen der Zentraleuropäischen Verkehrsministerkonferenz Aufmerksamkeit zuwenden. In diesem 
Zusammenhang werden die Vertragsparteien eng zusammenarbeiten, um eine Verbesserung der Ver-
kehrsverbindungen, die beide Staaten betreffen, zu erreichen. 

Artikel 6 

Grenzabfertigung 
Die Vertragsparteien werden sich bemühen, die Grenzaufenthaltszeiten im Güterverkehr entschei-

dend zu verkürzen. Zu diesem Zweck werden die Vertragsparteien darauf hinwirken, die administrativen, 
technischen, betrieblichen und organisatorischen Abläufe zu beschleunigen, insbesondere im Kombinier-
ten Verkehr die Grenzabfertigung in die Terminals zu verlegen. 

TEIL IV: STRASSENGÜTERVERKEHR 

Artikel 7 

Genehmigungspflichtige Verkehre 
1. Die im Teil I angeführten Verkehrsarten bedürfen, unbeschadet des Artikels 8, sofern mit ihnen 

ein Straßentransport verbunden ist, einer Genehmigung der zuständigen Behörde des Staates der Ver-
tragspartei, in dem der Straßentransport stattfindet. 

2. Die Genehmigungen werden im Rahmen eines Kontingents als Einzelgenehmigungen oder auf 
Zeit gemäß Artikel 12 erteilt, und zwar als 
 a) Standardgenehmigungen (Loco-, Transit- und Drittlandgenehmigungen), 
 b) eingeschränkte Genehmigungen (zB: örtlich, nach Güterarten, für bestimmte Fahrzeuge oder 

nach der Art des Transportes). 
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3. Die Genehmigungspflicht gemäß den Bestimmungen dieses Artikels gilt unbeschadet der jeweili-
gen nationalen Rechtsvorschriften für Sondertransporte. 

Artikel 8 

Genehmigungsfreie Verkehre 
1. Einer Genehmigung bedürfen nicht: 

 a) die gelegentliche Beförderung von Gütern nach und von Flughäfen bei Umleitung der Flugdiens-
te; 

 b) die Beförderung von beschädigten oder reparaturbedürftigen Fahrzeugen sowie die Fahrt des 
Reparaturfahrzeuges; 

 c) die Beförderung von Gütern mit Lastfahrzeugen, deren zulässiges Gesamtgewicht, einschließlich 
des Gesamtgewichtes der Anhänger, 6 t nicht übersteigt oder deren zulässige Nutzlast, ein-
schließlich der Nutzlast der Anhänger, 3,5 t nicht übersteigt; 

 d) die Beförderung medizinischer und anderer Versorgungsgüter und Ausrüstungen zur Hilfeleis-
tung in dringenden Notfällen, insbesondere bei Naturkatastrophen und aus humanitären Grün-
den; 

 e) die Beförderung von Ersatzteilen für Seeschiffe und Flugzeuge; 
 f) die Leerfahrt eines im Güterkraftverkehr eingesetzten Fahrzeuges, das ein Lastfahrzeug ersetzen 

soll, welches im anderen Staat als dem seiner Zulassung ausgefallen ist, sowie die Fortsetzung 
der Beförderung durch das Ersatzfahrzeug auf Grund der für das ausgefallene Fahrzeug erteilten 
Genehmigung; 

 g) der Transport von nicht für den Verkauf bestimmten Kunstgegenständen für Ausstellungen und 
Messen oder für andere nicht kommerzielle Zwecke; 

 h) die Beförderung von nicht für den Verkauf bestimmten Geräten, Zubehör und Tieren zu oder 
von Theater-, Musik-, Film-, Sport- und Zirkusveranstaltungen, Schaustellungen, Jahrmärkten 
oder Messen sowie zu oder von Rundfunk-, Film- oder Fernsehaufnahmen; 

 i) die Überführung von Leichen; 
 j) die Beförderung von Bienen und Fischbrut. 

2. Die zuständigen Behörden der Vertragsparteien können vereinbaren, daß Transporte bestimmter 
oder aller Güter auf bestimmten Straßenstrecken des grenzüberschreitenden Verkehrs keiner Genehmi-
gung bedürfen. 

3. Der Beförderer hat nachzuweisen, daß eine genehmigungsbefreite Leerfahrt im Zusammenhang 
mit einer Beförderung gemäß Z 1 und 2 erfolgt. Der Nachweis für das Vorliegen einer Leerfahrt im Zu-
sammenhang mit genehmigungsbefreiten Beförderungen gemäß Z 1 und 2 ist mittels eines Frachtbriefes 
oder durch die Vorlage und spätere Rückerstattung einer entsprechenden Genehmigung zu erbringen. 

Artikel 9 

Genehmigung 
1. Die Genehmigung muß folgende Angaben enthalten: 

 a) Name und Anschrift des Beförderers; 
 b) amtliches Kennzeichen des Fahrzeuges (gilt nur für Einzelgenehmigungen); 
 c) Art des Transportes (gewerbsmäßiger Verkehr, Werkverkehr, Leerfahrt – gilt nur für Einzelge-

nehmigungen); 
 d) gegebenenfalls besondere Auflagen und Bedingungen der Verwendung; 
 e) Dauer der Gültigkeit. 

2. Die Genehmigung gilt ausschließlich für den Beförderer, auf dessen Namen sie lautet, und ist 
nicht übertragbar. 

3. Die Genehmigungen werden von den zuständigen Behörden der einen Vertragspartei an die zu-
ständige Behörde der jeweiligen anderen Vertragspartei übermittelt, welche die Genehmigungen ausge-
füllt – mit Ausnahme der in Z 1 lit. b und c angeführten Angaben – an die in Betracht kommenden Be-
förderer ausgibt. Die Angaben gemäß Z 1 lit. b und c sind vor Antritt der Fahrt vom Beförderer selbst 
auszufüllen. 
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4. Die Genehmigung ist bei jeder Fahrt vollständig ausgefüllt mitzuführen und jederzeit auf Verlan-
gen den Kontrollorganen vorzuweisen. 

5. Die zuständigen Behörden der Vertragsparteien vereinbaren die äußere Form und die Sprachen, in 
denen die Genehmigung ausgestellt wird. 

Artikel 10 

Kabotageverbot 

1. Grundsätzlich gilt ein gegenseitiges Kabotageverbot. 

2. Lediglich für den Vor- und Nachlaufverkehr im Kombinierten Verkehr können die zuständigen 
Behörden der Vertragsparteien vereinbaren, daß auf Basis der Gegenseitigkeit eine bestimmte Zahl von 
Kabotagefahrten durchgeführt werden kann. 

Artikel 11 

Sanktionsbestimmungen 

1. Die Beförderer sowie deren Besatzungen sind verpflichtet, während der Fahrt auf dem Hoheitsge-
biet des anderen Staates die Beförderungs- und Verkehrsvorschriften sowie die sonstigen Rechtsvor-
schriften, die auf dem Hoheitsgebiet dieses Staates Gültigkeit haben, einzuhalten. 

2. Bei schweren oder wiederholten Zuwiderhandlungen eines Beförderers und seines Fahrpersonals 
gegen das im anderen Staat geltende Recht und gegen die Bestimmungen dieser Vereinbarung werden die 
zuständigen Behörden des Staates, in dem das Kraftfahrzeug zugelassen ist, insbesondere auf Ersuchen 
der zuständigen Behörde des Staates, in dem die Zuwiderhandlung begangen wurde, folgende Maßnah-
men treffen: 
 a) Aufforderung an den verantwortlichen Beförderer, die geltenden Rechtsvorschriften einzuhalten 

(Verwarnung); 
 b) vorübergehender Ausschluß vom internationalen Straßengüterverkehr auf Grund dieses Ab-

kommens; 
 c) Einstellung der Ausgabe von Genehmigungen an den verantwortlichen Beförderer oder Entzug 

von bereits erteilten Genehmigungen für den Zeitraum, für den die zuständige Behörde des ande-
ren Staates den Beförderer vom Verkehr ausgeschlossen hat. 

3. Die Vertragsparteien kommen überein, daß Genehmigungen, die an Beförderer ausgestellt wur-
den, die wiederholt gegen die Bestimmungen dieses Abkommens verstoßen haben, nicht anerkannt wer-
den. 

4. Die zuständigen Behörden der Vertragsparteien werden einander von jeder Verletzung dieses Ab-
kommens und von jeder Maßnahme im Sinne der Z 2 in Kenntnis setzen. 

5. Die Bestimmungen dieses Artikels schließen nicht die Sanktionen aus, die von Gerichten oder 
Verwaltungsbehörden des Staates auferlegt werden können, auf dessen Hoheitsgebiet der Verstoß gegen 
die innerstaatlichen Rechtsvorschriften begangen wurde. 

Artikel 12 

Kontingente 

1. Anzahl der Genehmigungen (Kontingente), Gültigkeit, Zeitpunkt und Intervall der Übergabe 
werden jeweils für zwölf Monate (Kontingentzeitraum) im Rahmen der Gemischten Kommission zwi-
schen den zuständigen Behörden der Vertragsparteien vereinbart. Dabei ist auf die Erreichung der in der 
Präambel und in Artikel 3 genannten Grundsätze und Kriterien Bedacht zu nehmen. 

2. Die Einzelgenehmigung gilt für zwei Fahrten, dabei kann es sich um eine Hin- und Rückfahrt, um 
zwei Hinfahrten oder um zwei Rückfahrten handeln. Die Genehmigung ist nur innerhalb des Kontingent-
zeitraumes gültig, es sei denn, daß im Rahmen der Gemischten Kommission (Artikel 14) eine andere 
Vorgangsweise gewählt wird. 
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Artikel 13 

Umweltverträgliche Lastfahrzeuge 
In Übereinstimmung mit den Zielsetzungen des Schutzes der Bevölkerung und der Umwelt sollen 

möglichst rasch umweltverträgliche Lastfahrzeuge nach dem Stand der Technik eingesetzt werden. Die 
Gemischte Kommission wird Vorschläge für Förderungsmaßnahmen zum Einsatz solcher Lastfahrzeuge 
ausarbeiten, ebenso für die Bindung bestimmter Teile des vereinbarten Kontingents an solche Lastfahr-
zeuge. 

TEIL V: GEMISCHTE KOMMISSION 

Artikel 14 
1. Die zuständigen Behörden der Vertragsparteien richten eine Gemischte Kommission zur Durch-

führung der Maßnahmen nach dieser Vereinbarung ein. 
2. Die Gemischte Kommission tritt auf Verlangen der zuständigen Behörde einer der beiden Ver-

tragsparteien zusammen und entscheidet einvernehmlich. 
3. Die Gemischte Kommission prüft die Zielerreichung unter anderem in Bezug auf die Weiterent-

wicklung des Kombinierten Verkehrs, die Zielerreichung in Bezug auf die Aufteilung der Verkehre auf 
die Verkehrsträger, die gemäß Artikel 13 erzielten Fortschritte, den Stand und die Umstände der Vergabe 
der Genehmigungen sowie über das Auslangen mit dem vereinbarten Kontingent. 

4. Wenn die Gemischte Kommission Fragen, die andere Verwaltungsbereiche betreffen, behandelt, 
kann sie Vertreter der hiefür zuständigen Behörden beiziehen. 

TEIL VI: SCHLUSSBESTIMMUNGEN 

Artikel 15 

Inkrafttreten 
1. Diese Vereinbarung tritt am ersten Tag des zweiten Monats in Kraft, nachdem die Vertragspartei-

en einander den Abschluß der innerstaatlich vorgesehenen Verfahren notifiziert haben, wobei das Datum 
der Zustellung der späteren Notifizierung maßgebend ist. 

2. Zum selben Zeitpunkt treten die Artikel 5 bis 10 und, soweit sie sich auf den Güterverkehr bezie-
hen, die Artikel 11 bis 17 der Vereinbarung zwischen dem Bundesministerium für Handel, Gewerbe und 
Industrie der Republik Österreich und dem Ministerium für Verkehrswesen der Tschechoslowakischen 
Sozialistischen Republik über die Durchführung des grenzüberschreitenden nichtlinienmäßigen Perso-
nenverkehrs mit Omnibussen und den grenzüberschreitenden Straßengüterverkehr *) vom 19. Oktober 
1967 im Verhältnis zwischen der Republik Österreich und der Tschechischen Republik außer Kraft. 

Artikel 16 

Vertragsdauer 
Dieses Abkommen wird für die Dauer von drei Jahren abgeschlossen. Seine Gültigkeit verlängert 

sich automatisch jeweils um ein weiteres Jahr, sofern nicht eine der Vertragsparteien dieses Abkommen 
spätestens drei Monate vor Ablauf dieser Frist schriftlich auf diplomatischem Weg kündigt. 

GESCHEHEN zu Kopenhagen am 26. Mai 1998 in je zwei Urschriften in deutscher und tschechi-
scher Sprache, wobei jeder Wortlaut gleichermaßen verbindlich ist. 

Für die Regierung der Republik Österreich: 
Der Bundesminister für Wissenschaft und Verkehr: 

Dr. Caspar Einem 

Für die Regierung der Tschechischen Republik: 
Der Minister für Verkehr und Fernmeldewesen: 

Prof. Dipl.-Ing. Peter Moos, CSc. 

 

*) Kundgemacht in BGBl. Nr. 24/1968 idF BGBl. III Nr. 123/1997 
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ZUSATZPROTOKOLL 
zur Förderung des Kombinierten Verkehrs zwischen dem Bundesminister für 

Wissenschaft und Verkehr der Republik Österreich und dem Minister für Verkehr und 
Fernmeldewesen der Tschechischen Republik zu den Artikeln 4, 5, 6, 8, 12 und 14 des 
Abkommens zwischen der Regierung der Republik Österreich und der Regierung der 

Tschechischen Republik über die grenzüberschreitende Beförderung von Gütern 

Die beiden Minister, in der Folge Vertragsparteien genannt, vereinbaren Folgendes: 

Zu Artikel 4 Ziffer 3: 

(1) Die Vertragsparteien wirken im Rahmen ihrer Zuständigkeit zur Förderung des Kombinierten 
Verkehrs darauf hin, daß die Eisenbahnunternehmen und die Gesellschaften des Kombinierten Verkehrs 
folgende Maßnahmen vorsehen: 
 a) die Bereitstellung einer ausreichenden Menge an rollendem Material, um der Ausweitung der 

Kapazitäten im Kombinierten Verkehr Rechnung zu tragen; 
 b) die Einrichtung eines zwischen den Eisenbahnunternehmen kompatiblen, EDV-gestützten Güter-

informationssystems; 
 c) die Einführung der Vertrauensübernahme von Güterwagen im Kombinierten Verkehr zwischen 

Österreich und der Tschechischen Republik; 
 d) die Entwicklung nachfrageadäquater Angebote für die Beförderung gefährlicher Güter sowie für 

die Beförderung temperaturabhängiger oder -gesteuerter Güter. 

(2) Hinsichtlich der Konkretisierung der in Ziffer 1 genannten Maßnahmen kommen die Vertrags-
parteien wie folgt überein: 
 a) Die Vertragsparteien tauschen ihre Erfahrungen und Kenntnisse auf allen Gebieten des Kombi-

nierten Verkehrs aus. Beide Seiten werden die notwendigen statistischen Unterlagen zur Verfü-
gung stellen. 

 b) Die Vertragsparteien fordern die Bahnunternehmen und die Gesellschaften des Kombinierten 
Verkehrs auf, bestehende Verbindungen des Kombinierten Verkehrs (Rollende Landstraße und 
unbegleiteter Kombinierter Verkehr) zwischen Österreich und der Tschechischen Republik zu 
verbessern bzw. weitere Verbindungen einzurichten. 

Zu Artikel 5: 

(1) Zur effizienten Abwicklung des Kombinierten Verkehrs werden in Österreich ausreichende Ka-
pazitäten in einem flächendeckenden Terminalnetz zur Verfügung gestellt. Dabei wird auf die erforderli-
che Einbindung und Bedienung des von der Tschechischen Republik kommenden und in die Tschechi-
sche Republik gehenden Kombinierten Verkehrs entsprechend Bedacht genommen. 

(2) Zur effizienten Abwicklung des Kombinierten Verkehrs werden in der Tschechischen Republik 
ausreichende Kapazitäten in einem flächendeckenden Terminalnetz zur Verfügung gestellt. Die tschechi-
sche Seite wird bis spätestens Ende 1999 eine Untersuchung über die Ausstattung der Terminals durch-
führen und in der Folge auf die Gesellschaften des Kombinierten Verkehrs einwirken, um die notwendi-
gen Maßnahmen zu ihrer Ergänzung durchzuführen. Dabei wird auf die erforderliche Einbindung und 
Bedienung des von Österreich kommenden und nach Österreich gehenden Kombinierten Verkehrs Be-
dacht genommen. 

(3) Beide Vertragsparteien vereinbaren ferner, bis Ende 1999 ein gemeinsames Entwicklungskon-
zept für die im AGTC genannten Achsen des Kombinierten Verkehrs, die für Österreich und die Tsche-
chische Republik von Interesse sind, zu erarbeiten. 

Zu Artikel 6: 
Die Vertragsparteien werden sich im Rahmen ihrer Möglichkeiten bemühen, die Grenzabfertigung im 
Kombinierten Verkehr zu beschleunigen und in die Terminals zu verlegen. 

Zu Artikel 8 Ziffer 2: 
Die Vertragsparteien wirken im Rahmen ihrer Möglichkeiten darauf hin, daß Transporte aller oder be-
stimmter Güter im Vor- und Nachlaufverkehr zum Kombinierten Verkehr vom Wochenend- und Feier-
tags-Fahrverbot befreit werden. 



608 BGBl. III – Ausgegeben am 26. April 2002 – Nr. 89 

 

Zu Artikel 12: 
(1) Zur Förderung des begleiteten Kombinierten Verkehrs vereinbaren die Vertragsparteien ein Be-

lohnungskontingent für die Benutzung der Rollenden Landstraßen, die in Österreich anfangen oder enden 
bzw. Österreich transitieren, wobei 
 a) für zwei Rundläufe oder vier Fahrten auf der Rollenden Landstraße eine Belohnungsgenehmi-

gung gutgeschrieben wird, 
 b) diese Genehmigungen mit vier Kupons ausgestattet sind und grundsätzlich den Nutzern des 

Kombinierten Verkehrs zugute kommen sollen, 
 c) für einen „green lorry“ (Definition gemäß CEMT-Resolution 92/1 und 91/2) pro Fahrt in einer 

Richtung nur ein Kupon und für einen „traditionellen“ Lkw pro Fahrt in einer Richtung zwei 
Kupons benötigt werden und 

 d) der Austausch der Belohnungsgenehmigungen auf Basis der Reziprozität vierteljährlich erfolgt 
(dh. gleiche Anzahl an Belohnungsgenehmigungen für tschechische und österreichische Beför-
derer). 

(2) Beide Vertragsparteien stimmen darin überein, daß die in Absatz 1 genannten Genehmigungen 
jenen Beförderern zugute kommen sollen, die die Fahrten, die zu diesem Belohnungskontingent geführt 
haben, tatsächlich durchgeführt haben oder überwiegend im Kombinierten Verkehr tätig sind. 

(3) Die Belohnungsgenehmigungen gelten jeweils bis zum 31. März des Folgejahres. 
(4) Das Ausmaß des Belohnungskontingents ergibt sich für beide Vertragsparteien auf Grund der 

von tschechischen Beförderern durchgeführten Fahrten auf RoLa-Verbindungen, die in Österreich anfan-
gen oder enden bzw. Österreich transitieren. 

Zu Artikel 14: 
Zur Realisierung der Zielsetzungen dieses Protokolls wird eine Arbeitsgruppe für den Kombinierten 

Verkehr eingesetzt, die aus von den Vertragsparteien genannten Vertretern besteht. 

GESCHEHEN in Kopenhagen am 26. Mai 1998 in zwei Urschriften in deutscher und tschechischer 
Sprache, wobei jeder Wortlaut gleichermaßen verbindlich ist. 

Der Bundesminister für Wissenschaft und Verkehr: 
Dr. Caspar Einem 

Der Minister für Verkehr und Fernmeldewesen: 
Prof. Dipl.-Ing. Peter Moos, CSc. 
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Dohoda 
mezi vládou Rakouské republiky a vládou České republiky o mezinárodní přepravě zboží 

Vláda Rakouské republiky a vláda České republiky, (dále jen „smluvní strany“), 
ve snaze vyjít vstříc nárokům zahraničního obchodu zejména mezi státy smluvních stran, 
ve snaze uspořádat dopravu zboží mezi státy smluvních stran takovým způsobem, aby byla zaručena 

kvalita života obyvatel a co největší možná ochrana životního prostředí dotčených území Rakouska a 
České republiky a došlo co nejrychleji ke kvantitativnímu a kvalitativnímu odstranění zatížení vyvo-
laných silniční nákladní dopravou, 

ve snaze usměrnit na základě vzájemnosti nákladní dopravu mezi státy smluvních stran po silnici a v 
kombinované dopravě (silnice/železnice), 

na základě poznání, že je nutné přesunout v co největším množství přepravy zboží ze silnice na že-
leznici, 

ve snaze zajistit, aby v rámci mezistátní dopravy zboží došlo k použití nejnovějších technologií 
chránících životní prostředí - zejména s přihlédnutím k minimalizaci emisí hluku a škodlivých látek 
používaných dopravních prostředků, 

ve snaze zvýhodnit zesílený přesun doprav určitého, zvláště nebezpečného zboží ze silnice na že-
leznici na základě právních možností ve státech smluvních stran, 

rozhodnuti k uskutečnění záměrů této dohody výrazněji uspokojovat poptávku po přepravě pomocí 
kvalitativně vysoce hodnotných přepravních služeb v železniční dopravě, především způsobem kombino-
vané dopravy, 

se dohodly takto: 

ČÁST I: ROZSAH PLATNOSTI 

Článek 1 
1. Tato dohoda se vztahuje na mezinárodní nákladní dopravu (bilaterální dopravu, tranzitní dopravu 

a třetizemní přepravy) mezi Rakouskou republikou a Českou republikou. 
2. Tato dohoda se vztahuje 

z pohledu nositelů dopravy: na mezinárodní 
 – kombinovanou dopravu železnice – silnice, 
 – přepravu nákladními silničními vozidly po silnici podle definice článku 2 odst. 1 
z pohledu způsobu dopravy: na mezinárodní 
 – živnostenskou dopravu, včetně dopravy prázdných nákladních silničních vozidel, 
 – závodovou dopravu, včetně závodové dopravy prázdných nákladních silničních vozidel, 
 – jakož i na svoz a rozvoz v rámci kombinované dopravy v jednom z obou států smluvních stran. 

3. Otázky poplatkových povinností v oblasti dopravy nejsou touto dohodou dotčeny. 

ČÁST II: DEFINICE A VYMEZENÍ POJMŮ 

Článek 2 
Pro účely této dohody znamená : 

 1. „nákladní silniční vozidlo“ 
  jakýkoliv automobil určený k přepravě nákladů, tahač, návěsovou jízdní soupravu, jízdní sou-

pravu s přívěsem, přívěs a návěs; 
 2. „překladiště“ 
  přechodový bod kombinované dopravy, ve kterém se provádí překládka nákladových jednotek, 

popř. dopravních prostředků; slouží také ke skladování nákladových jednotek a v mnoha 
případech je vybaveno pro opravy a údržbu; 

 3. „kombinovaná doprava“ dopravu věcí 
 a) od odesilatele k nejbližšímu, technicky vhodnému překladišti nákladními silničními vozidly 

po silnici, pokud tato doprava probíhá po nejkratší běžné, z hlediska hospodárnosti přiměřené 
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a podle dopravních předpisů přípustné, trase a pokud se překladiště (stanice nakládky) nachází 
v jednom ze států smluvních stran (počáteční přeprava/svoz), 

 b) z překladiště/stanice nakládky do překladiště/stanice vykládky po železnici, v nákladním sil-
ničním vozidle podle odstavce 1 tohoto článku, nebo v jeho výměnné nástavbě, nebo v konte-
jnerech s minimální délkou 6 m (kontejnerová doprava), přičemž musí dojít k překročení stát-
ních hranic obou států smluvních stran, 

 c) z nejbližšího, technicky vhodného překladiště k příjemci nákladními automobily po silnici, 
pokud tato doprava probíhá po nejkratší běžné, z hlediska hospodárnosti přiměřené a podle 
dopravních předpisů přípustné, trase a pokud se překladiště/stanice vykládky nalézá v jednom 
ze států smluvních stran (koncová fáze přepravy/rozvoz); 

 4. „živnostenská doprava“ 
  dopravu věcí nákladními silničními vozidly provozovanou samostatně a pravidelně za účelem 

zisku nebo jiných hospodářských výhod; 
 5. „závodová doprava“ 
  přepravu věcí nákladními silničními vozidly, pokud jsou splněny tyto předpoklady: 
 a) přepravované věci musí být ve vlastnictví podniku, nebo jím prodané, koupené, pronajaté, 

najaté, vyrobené, vytěžené resp. získané, zpracované nebo zhodnocené, 
 b) doprava musí sloužit k dovezení věcí do podniku, jeho odvezení z podniku, k jeho přepravě 

uvnitř nebo - pro vlastní potřebu - mimo podnik, 
 c) nákladní silniční vozidla, použitá pro přepravu, musí být řízena vlastními zaměstnanci pod-

niku, 
 d) nákladní silniční vozidla, která věci přepravují, musí patřit podniku nebo jím musí být zakou-

pena na splátky nebo najata, 
 e) přeprava smí být pouze doplňkovou činností v rámci celkové činnosti podniku; 
 6. „kabotáž“ 
  dopravu věcí uvnitř jednoho státu prostřednictvím dopravní firmy registrované ve druhém státě. 

ČÁST III: SPOLUPRÁCE V OBLASTI KOMBINOVANÉ DOPRAVY 

Článek 3 

Zásady a kritéria spolupráce 

1. Příslušné orgány smluvních stran budou usilovat, aby v oblasti kombinované dopravy byla 
společně podniknuta všechna nutná a z hlediska celkové hospodárnosti odůvodnitelná opatření pro 
dosažení co možná nejvyššího podílu železniční dopravy na trhu mezinárodní nákladní dopravy, jakož i v 
dopravě do třetích zemí. 

2. Příslušné orgány smluvních stran budou usilovat, aby byla v souladu s vnitrostátními právními 
předpisy učiněna všechna nezbytná opatření k tomu, aby bylo zajištěno plné využití prakticky 
použitelných železničních kapacit, a to zejména v kombinované dopravě. 

Článek 4 

Podpora kombinované dopravy 

1. Smluvní strany budou působit, aby železniční podniky a společnosti kombinované dopravy 
učinily v rámci svých působností k tomu potřebná a z pohledu celkové hospodárnosti odůvodnitelná 
opatření, zejména pak ve věci odstranění administrativních a organisačních překážek. 

2. Smluvní strany budou usilovat, aby docházelo ke společnému tržnímu uplatnění nabízených 
přepravních služeb železnic a společností kombinované dopravy. 

3. Ohledně bližšího určení opatření podle článku 4 odst. 1 a 2 uzavřou příslušné orgány smluvních 
stran dodatkový protokol, v němž budou uvedeny bližší podrobnosti. 
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Článek 5 

Výstavba infrastruktury pro kombinovanou dopravu 
Smluvní strany se shodly, že budou věnovat pozornost provádění dohody AGTC, Projektu TER a 

právě tak projektů v rámci Středoevropské konference  ministrů dopravy. V souvislosti s tím budou 
smluvní strany úzce spolupracovat aby se dosáhlo zlepšení dopravních spojení, která se týkají obou států. 

Článek 6 

Pohraniční odbavování 
Smluvní strany budou usilovat, aby v nákladní dopravě došlo ke značnému zkrácení prostojů na 

hranicích. Za tím účelem se smluvní strany dohodly působit na podstatné urychlení administrativních, 
technických, provozních a organizačních postupů, především však na přesunutí celního odbavování kom-
binované dopravy do překladišť. 

ČÁST IV: SILNIČNÍ NÁKLADNÍ DOPRAVA 

Článek 7 

Doprava podléhající povolení 
1. Aniž by byl dotčen článek 8, podléhají všechny druhy dopravy uvedené v části I. povolení přís-

lušného orgánu státu smluvní strany, ve kterém se doprava zboží uskutečňuje, pokud jsou prováděny 
silniční nákladní dopravou. 

2. Povolení jsou udělována v rámci dohody o výši kontingentu povolení formou jednorázových po-
volení nebo povolení časově omezených v souladu se článkem 12, a sice jako : 
 a) povolení standardní, (loco, tranzitní a třetizemní povolení), 
 b) povolení omezená (např. místně, podle druhu nákladu, podle druhu vozidla nebo podle způsobu 

dopravy). 
3. Povolení podle ustanovení tohoto článku platí, aniž by se dotýkalo současně platných vnitrostát-

ních právních předpisů pro zvláštní přepravy. 

Článek 8 

Přepravy nepodléhající povolení 
1. Povolení nepodléhají : 

 a) příležitostná přeprava věcí na a z letiště v případě odklonění letecké služby; 
 b) přeprava vozidel poškozených nebo vyžadujících opravu, jakož i jízda servisního vozidla; 
 c) přeprava zboží nákladními silničními vozidly, jejichž přípustná celková hmotnost, včetně celko-

vé hmotnosti přívěsu, nepřesahuje 6 t, nebo jejichž přípustná užitečná hmotnost, včetně užitečné 
hmotnosti přívěsu, nepřesahuje 3,5 t; 

 d) přeprava lékařských a jiných zásobovacích nákladů a vybavení určených pro pomocné akce v 
naléhavých případech, zejména při přírodních katastrofách a z humanitárních důvodů; 

 e) přeprava náhradních dílů pro námořní lodě a letadla; 
 f) jízda prázdného vozidla určeného pro dopravu věcí, které má nahradit nákladní silniční vozidlo, 

které se stalo nepojízdným v jiném státě než je registrováno, jakož i pokračování dopravy ná-
hradním vozidlem na základě povolení, které bylo původně uděleno nepojízdnému vozidlu; 

 g) přeprava uměleckých předmětů, které nejsou určeny k prodeji, za účelem výstav a veletrhů nebo 
pro jiné nekomerční účely; 

 h) přeprava věcí, které nejsou určeny k prodeji - nářadí, vybavení a zvířat z nebo k divadelním, 
hudebním, filmovým, sportovním a cirkusovým představením, výstavám, poutím nebo trhům, ja-
kož i k nebo z rozhlasového, filmového nebo televizního natáčení; 

 i) přeprava tělesných pozůstatků; 
 j) přeprava včel a rybího plůdku. 

2. Příslušné orgány smluvních stran se mohou dohodnout na tom, že přeprava určitého nebo 
veškerého zboží po určitých silničních trasách v rámci mezinárodní přepravy nevyžaduje povolení. 
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3. Dopravce musí prokázat, že uskutečňuje jízdu bez vytížení, která nepodléhá povolení, v souladu s 
podmínkami přepravy podle odstavců 1 a 2. Doklad o tom, že se jedná o jízdu bez vytížení v souladu s 
podmínkami přepravy nevyžadující povolení podle odstavce 1 a 2, je nutné prokázat nákladním listem 
nebo předložením kontingentního povolení přiděleného později. 

Článek 9 

Obsah povolení 
1. Povolení musí obsahovat tyto údaje: 

 a) jméno a adresu dopravce, 
 b) státní poznávací značku (platí jen pro jednorázová povolení), 
 c) druh přepravy (přeprava na základě koncese, závodová doprava, jízda bez vytížení - platí jen 

pro jednorázová povolení), 
 d) případně zvláštní povinnosti a podmínky použití, 
 e) dobu platnosti. 

2. Povolení platí výlučně pro dopravce, na jehož jméno je vystaveno, a není přenosné. 
3. Povolení budou předávána příslušnými orgány smluvních stran příslušným orgánům druhé smlu-

vní strany, které tato povolení předají vyplněná - s výjimkou uvedenou v odst. 1 písm. b) a c) - 
příslušným dopravcům. Údaje uvedené v odst. 1 písmena b) a c) vyplní dopravce ještě před započetím 
cesty. 

4. Řádně vyplněné povolení je řidič povinen mít při každé jízdě s sebou a kdykoli je předložit na 
žádost kontrolního orgánu. 

5. Příslušné orgány smluvních stran se dohodnou, jak má povolení vypadat a v jakých jazycích bude 
vystaveno. 

Článek 10 

Zákaz kabotáže 
1. V zásadě platí vzájemný zákaz kabotáže. 
2. Pouze v případě počáteční (svoz) nebo koncové (rozvoz) fáze přepravy v rámci kombinované do-

pravy se mohou příslušné orgány smluvních stran dohodnout, že na základě vzájemnosti je možné usku-
tečnit určitý počet kabotážních cest. 

Článek 11 

Sankční opatření 
1. Dopravci a jejich osádky jsou povinni během cest po výsostném území státu druhé smluvní strany 

dodržovat právní předpisy, zejména pak předpisy, týkající se přepravy a dopravy, které platí na výso-
stném území tohoto státu. 

2. V případě, že dojde ze strany dopravce a jeho osádky k závažnému nebo opakovanému porušení 
právních předpisů druhého státu nebo ustanovení této dohody, učiní příslušné orgány státu, ve kterém je 
automobil registrován, zejména pak na žádost příslušného orgánu státu, ve kterém k narušení došlo, ná-
sledující opatření: 
 a) upozornění odpovědnému dopravci, aby dodržoval platné právní předpisy (výstraha); 
 b) přechodné vyloučení z mezinárodní silniční nákladní dopravy podle této dohody; 
 c) zastavení výdeje povolení dopravci, který porušil ustanovení této dohody nebo odnětí již 

udělených povolení pro to časové období, po které příslušný orgán druhého státu vyloučil do-
pravce z mezinárodní dopravy. 

3. Smluvní strany se dohodly, že povolení, která byla vystavena dopravci, který několikrát porušil 
ustanovení této dohody, nebudou uznávána. 

4. Příslušné orgány obou smluvních stran se budou vzájemně informovat o každém porušení této 
dohody a o každém opatření ve smyslu odstavce 2. 

5. Ustanovením tohoto článku se nevylučují sankce, které mohou být uloženy soudy nebo správními 
orgány za právní delikty podle vnitrostátních právních předpisů státu, na jehož území byl delikt spáchán. 
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Článek 12 

Kontingenty 
1. Počet povolení (kontingent), platnost, doba a termíny předání budou sjednány mezi příslušnými 

orgány smluvních stran na dobu kalendářního roku (doba platnosti povolení) v rámci Smíšené komise. 
Přitom je nutné dbát na dodržení zásad a kritérií, uvedených v preambuli a v článku 3. 

2. Jednorázové povolení je platné pro dvě jízdy, přičemž se může jednat o jízdu tam a zpět, o dvě 
jízdy tam, nebo o dvě jízdy zpět. Je platné pouze během stanovené doby platnosti a bezprostředně v ná-
sledujícím měsíci, pokud však nebude určeno v rámci Smíšené komise (článek 14) jinak. 

Článek 13 

Nákladní silniční vozidla šetřící životní prostředí 
Ve shodě se záměry ochrany obyvatelstva a životního prostředí budou urychleně nasazována ná-

kladní silniční vozidla, šetřící životní prostředí, která odpovídají nejvyššímu stupni rozvoje techniky. 
Smíšená komise vypracuje návrhy stimulačních opatření k nasazení takových nákladních vozidel, jakož i 
vazbu určité části sjednaného kontingentu povolení na taková nákladní silniční vozidla. 

ČÁST V: SMÍŠENÁ KOMISE 

Článek 14 
1. Příslušné orgány smluvních stran zřídí Smíšenou komisi pro řádné provádění ustanovení této do-

hody. 
2. Smíšená komise se sejde na žádost příslušného orgánu jedné ze smluvních stran a rozhoduje jed-

nomyslně. 
3. Smíšená komise prověřuje dosažení cílů mimo jiné ve vztahu k rozvoji kombinované dopravy, 

dosažení cílů spojených s rozdělením povolení mezi dopravce a o docílených výsledcích v souladu se 
článkem 13 o stavu  a okolnostech předání povolení, jakož i vydání smluveného kontingentu povolení. 

4. Pokud Smíšená komise jedná o otázkách, které se týkají i kompetencí dalších správních orgánů, 
může si přizvat zástupce příslušných orgánů. 

ČÁST VI: ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

Článek 15 

Vstup dohody v platnost 
1. Tato dohoda vstupuje v platnost první den druhého měsíce poté, kdy se smluvní strany vzájemně 

nótami informovaly, že byly splněny vnitrostátní předpoklady pro její vstup v platnost. 
2. Zároveň pozbývají platnosti články 5 až 10 a ve vztahu k nákladní dopravě i články 11 až 17     

Ujednání mezi a Ministerstvem dopravy Československé socialistické republiky a Spolkovým minister-
stvem obchodu, živností a průmyslu o provádění mezinárodní nepravidelné autobusové dopravy a mezi-
národní nákladní silniční dopravy ze dne 19. října 1967 ve vztazích mezi Rakouskou republikou a 
Českou republikou. 

Článek 16 

Doba platnosti dohody 
Tato dohoda se sjednává na dobu tří let. Její platnost se prodlužuje vždy o další rok, pokud nebude 

jednostranně vypovězena diplomatickou cestou nejpozději tři měsíce před uplynutím doby platnosti. 

DÁNO v  Kodani dne  26. května 1998 ve dvou původních vyhotoveních, každé v německém a 
českém jazyce, přičemž obě znění mají stejnou platnost. 

Za vládu Rakouské republiky: 
Spolkový ministr vědy a dopravy: 

Dr. Caspar Einem  

Za vládu České republiky: 
Ministr dopravy a spojů: 

Prof. Dipl.-Ing. Petr Moos, CSc. 
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Dodatkový protokol 
o podpoře kombinované dopravy mezi Spolkovým ministerstvem vědy a dopravy 

Rakouské republiky a Ministerstvem dopravy a spojů České republiky k článkům 4, 5, 6, 
8, 12 a 14 dohody mezi Rakouské vládou republiky a vládou České republiky o 

mezinárodní přepravě zboží 
Obě ministerstva, v dalším označena jako „smluvní strany“, se dohodla takto: 

K článku 4 odst. 3: 
(1) Smluvní strany budou v rámci své kompetence působit na to, aby železniční podniky a společ-

nosti kombinované dopravy realizovaly tato opatření k podpoře kombinované dopravy: 
 a) Zajištění dostatečné velikosti vozového parku pro rozšíření kapacit v kombinované dopravě. 
 b) Zřízení informačního systému o zboží s použitím elektronického zpracování dat kompatibilního 

mezi železničními podniky. 
 c) Zavedení předávky nákladních vozů v kombinované dopravě mezi Rakouskem a Českou repub-

likou na důvěru. 
 d) Rozvoj nabídky adekvátně odpovídající poptávce na přepravu nebezpečného zboží i na přepravu 

zboží s teplotním režimem. 
(2) S ohledem na konkretizaci opatření uvedených v článku 1 se smluvní strany shodují na následu-

jícím: 
 a) Smluvní strany si vymění své zkušenosti a znalosti ve všech oblastech kombinované dopravy. 

Obě strany dají k dispozici potřebné statistické podklady. 
 b) Smluvní strany vyzvou drážní podniky a společnosti kombinované dopravy, aby zlepšily stáva-

jící, popřípadě zřídily další spoje (Ro-La a nedoprovázené kombinované dopravy) mezi 
Rakouskem a Českou republikou. 

K článku 5: 
(1) Pro účinný rozvoj kombinované dopravy jsou v Rakousku k dispozici dostatečné kapacity sítě 

překladišť pokrývající celé území. Přitom je odpovídajícím způsobem vzato v úvahu potřebné napojení a 
obsluha kombinované dopravy přicházející z České republiky a směřující do České republiky. 

(2) Pro účinný rozvoj kombinované dopravy jsou v České republice k dispozici dostatečné kapacity 
sítě překladišť pokrývající celé území. Česká strana provede nejpozději do konce roku 1999 šetření o 
vybavení překladišť a návazně bude naléhat na společnosti kombinované dopravy, aby provedly příslušná 
opatření k jejich dovybavení. Přitom bude odpovídajícím způsobem vzato v úvahu potřebné napojení a 
obsluha kombinované dopravy přicházející z Rakouska a směřující do Rakouska. 

(3) Obě smluvní strany dále sjednávají, že do konce roku 1999 vypracují společnou koncepci roz-
voje pro hlavní trasy uvedené v Dohodě AGTC (Evropská dohoda o nejdůležitějších trasách mezinárodní 
kombinované dopravy a souvisících objektech), na kterých má zájem Rakousko i Česká republika. 

K článku 6: 
Smluvní strany budou v rámci svých možností usilovat o urychlení pohraničního odbavení 

v kombinované dopravě a jeho postupné převedení do překladišť. 

K článku 8 odst. 2: 
Smluvní strany budou v rámci svých možností působit na to, aby svoz a rozvoz v rámci kombino-

vané dopravy při přepravě všech nebo určitých nákladů byly osvobozeny od zákazu jízdy o nedělích a 
svátcích. 

K článku 12: 
(1) Na podporu doprovázené kombinované dopravy sjednávají smluvní strany kontingent za použití 

linek Ro-La, které v Rakousku začínají, končí, nebo jím projíždějí, přičemž: 
 a) za dva oběhy nebo čtyři jízdy na Ro-La připadá jedno odměnné povolení, 
 b) tato povolení se čtyřmi kupóny jsou určena v zásadě uživatelům kombinované dopravy, 
 c) pro „zelené vozidlo“ (definováno dle rezoluce CEMT 92/1 a 91/2) je potřebný pro jednu jízdu 

jedním směrem pouze jeden kupón, pro „klasické nákladní vozidlo“ jsou potřebné pro jednu 
jízdu jedním směrem dva kupóny, 
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 d) výměna odměnných povolení se uskuteční čtvrtletně na základě reciprocity (tzn. stejný počet 
odměnných povolení pro české i rakouské podnikatele). 

(2) Obě smluvní strany souhlasí s tím, že povolení uvedená v odstavci 1 budou dána k dispozici těm 
dopravcům, kteří skutečně provedli jízdy, jež podmiňují tento odměnný kontingent, nebo jsou převážně 
činní v kombinované dopravě. 

(3) Odměnná povolení platí vždy až do 31. března následujícího roku. 
(4) Výše odměnného kontingentu je pro obě smluvní strany určena na základě jízd provedených 

českými dopravci na linkách Ro-La, které začínají nebo končí v Rakousku, případně tranzitují přes 
Rakousko. 

K článku 14: 
Pro realizaci záměrů tohoto protokolu se vytváří pracovní skupina pro kombinovanou dopravu, 

kterou budou tvořit zástupci jmenovaní smluvními stranami. 

DÁNO v Kodani dne 26. května 1998 ve dvou původních vyhotoveních, každé v jazyce německém 
a českém, přičemž obě znění mají stejnou platnost. 

Za Spolkové ministerstvo vědy a dopravy  Rakouské republiky: 
Caspar Einem v. r. 

Za Ministerstvo dopravy a spojů České republiky: 
Petr Moos v. r. 

Die Notifikationen gemäß Art. 15 Abs. 1 des Abkommens wurden am 7. Juli 1998 bzw. am 
24. Jänner 2001 vorgenommen; das Abkommen ist gemäß seinem Art. 15 Abs. 1 mit 1. März 2001 in 
Kraft getreten. 

Schüssel 


