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Vážení dopravci, majitelé autodoprav, zaměstnavatelé, 
 
protože se čas od času setkáváme s negativními reakcemi ze strany dopravců a majitelů firem, 
rádi bychom se představili a vysvětlili cíle činnosti občanského sdružení.   
 
      Sdružení řidičů CZ, o.s. je nezisková organizace, která si vzala za cíl změnit dnešní situaci 
v autodopravě, resp. vztahy řidič zaměstnanec – dopravce – stát.  
 
      Vzhledem k tomu, že k práci řidiče patří bezpečnost na silnicích, zaměřili jsme se v první 
řadě na poradenskou a vzdělávací činnost, jejímž cílem je kvalitnější a profesionálnější řidič.  
Provozujeme informační web http://www.proridice.eu, kde se mohou nejen naši členové 
podrobně seznámit s problémy v dopravě. Součástí webových stránek je diskusní fórum, kde se, 
mimo jiné, zájemci mohou se svými dotazy obracet přímo na Dopravní policii, zástupce fy. 
Tachoscan  zodpoví otázky, týkající se digitálních tachografů, v sekci První pomoci odpovídají 
profesionální záchranáři. 
      
     Snažíme se o pravdivý pohled na práci řidiče a na řidiče samotné. Chceme společnosti 
vysvětlit, že kamion není nepřítel a že všichni řidiči nejsou hlupáci. K tomuto se vztahuje akce 
"Snažím se být slušný řidič, jsem člen sdružení", kde se každý člen sdružení zavazuje být na 
silnici ohleduplnější a dodržovat předpisy v maximální možné míře. 
      
     Další okruh činnosti sdružení je poukazovat na specifické problémy dopravy a snaha o 
jejich nápravu. Některým autodopravcům se může zpočátku zdát, že aktivity sdružení jsou 
namířeny proti nim, nicméně není naším cílem jakkoli poškozovat zaměstnavatele, ba právě 
naopak. Jen se snažíme naší práci vidět očima řidiče jako základního článku na silnici. 
Příkladem může být „Petice proti přetěžování vozidel“. Tato aktivita nejde proti zájmům 
majitelů firem, ale proti nepoctivým odesilatelům či příjemcům. Víme, že přetěžování vozidel 
je zapříčiněno jak cenami, tak snahami vyrovnat pokřivené ceny na dopravním trhu. 
V současné době jsou odpovědnost a pokuty za přeložené auto zcela nelogicky namířeny proti 
řidiči a proti majiteli auta. Situace a postihy se ještě zhorší zavedením průjezdních vah.  
       
     Cílem Sdružení řidičů CZ je změna legislativy v této zemi tak, aby byly vznikly rovné 
konkurenční podmínky a byl vymýcen dumping. V konečném důsledku tak získají všichni, jak 
Vy majitelé dopravních firem, tak jejich zaměstnanci i stát.  
Pokud s touto myšlenkou souhlasíte, můžete nás podpořit na http://www.petice.proridice.eu. 
 
     Nám, řidičům, není lhostejná situace na dopravním trhu v naší zemi, a proto bychom rádi 
uvítali i Vaše názory a pohledy na tyto problémy, které více či méně likvidují jednu dopravní 
firmu za druhou. 
 
Věříme, že se můžeme stát rovnocennými partnery v řešení sporných otázek v dopravě. 
Těšíme se na spolupráci s vámi. 
 
 
S pozdravem  
za Sdružení řidičů CZ, o.s. 
Pavel Lukáš – předseda sdružení                                                                                                           
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