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IV. 

Odůvodnění 

 

I. Obecná část 
 

A. Vysvětlení nezbytnosti navrhované právní úpravy, odůvodnění jejích hlavních 

principů 

 

U řidičů ve veřejné linkové osobní autobusové dopravě se již delší dobu projevuje 

nespokojenost s oceněním jejich práce, zejména ve vztahu ke značnému rozsahu času, který 

s výkonem tohoto povolání souvisí. 

Cílem návrhu nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 567/2006 Sb., o minimální 

mzdě, o nejnižších úrovních zaručené mzdy, o vymezení ztíženého pracovního prostředí 

a o výši příplatku ke mzdě za práci ve ztíženém pracovním prostředí, ve znění pozdějších 

předpisů, je přispět k řešení nepříznivého stavu při odměňování řidičů ve veřejné linkové 

osobní autobusové dopravě formou jejich zařazení do vyšší skupiny prací v zájmu zvýšení 

úrovně jejich zaručené mzdy, a zavedení nového ztěžujícího vlivu pro účely poskytování 

příplatku za práci ve ztíženém pracovním prostředí, spočívajícího ve výkonu práce 

rozděleném do více časových úseků, ve kterých nemůže zaměstnanec realizovat své osobní 

a rodinné zájmy nebo nemá zajištěno sociální zázemí a ochranu před nepříznivými vlivy 

prostředí, ve kterém je nucen toto přerušení trávit.  

Cílem návrhu nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 589/2006 Sb., kterým se 

stanoví odchylná úprava pracovní doby a doby odpočinku v dopravě, ve znění pozdějších 

předpisů, je zvýšení minimální sazby odměny za čekání mezi spoji stanovené v § 9a 

uvedeného nařízení vlády. Návrh dále obsahuje i terminologické a legislativně technické 

zpřesnění právní úpravy v nařízení vlády týkajícím se zaměstnanců ve veřejné linkové osobní 

autobusové dopravě. 

 

Uvedená opatření vyplynula z jednání zástupců zaměstnanců, zaměstnavatelů v dopravě, 

Asociace krajů a příslušných ministerstev a ze závěrů 131. Plenární schůze Rady hospodářské 

a sociální dohody konané dne 12. září 2016. 

 

B. Zhodnocení souladu navrhované právní úpravy se zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník 

práce, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákoník práce“), k jehož provedení je 

navržena 

 

Návrh nařízení vlády je v souladu se zákoníkem práce, včetně zmocnění uvedených 

v ustanovení § 100 odst. 1, § 112 odst. 2 a § 117. 

 

C. Zhodnocení souladu navrhované právní úpravy s právem Evropské unie 

a mezinárodními smlouvami, jimiž je Česká republika vázána 

 

Odměňování za práci je v obecné rovině předmětem úpravy Mezinárodního paktu 

o politických, hospodářských, sociálních a kulturních právech, Listiny EU a Evropské sociální 

charty. Všechny tyto dokumenty zaručují zaměstnancům spravedlivou odměnu za práci bez 

jakéhokoli jiného rozlišování. S těmito dokumenty je návrh v souladu, i když problematika 

garantovaných výdělkových minim diferencovaných podle složitosti, odpovědnosti 

a namáhavosti nebo minimální kompenzace práce ve ztíženém pracovním prostředí jejich 

předmětem není.  
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V otázce úpravy pracovní doby a doby odpočinku zaměstnanců ve veřejné linkové osobní 

autobusové dopravě je návrh nařízení vlády v souladu s předpisy Evropské unie, konkrétně se 

směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2002/15/ES ze dne 11. března 2002, o úpravě 

pracovní doby osob vykonávajících mobilní činnosti v silniční dopravě, a směrnicí 

Evropského parlamentu a Rady 2003/88/ES ze dne 4. listopadu 2003 o některých aspektech 

úpravy pracovní doby. Uvedená úprava není ani v rozporu s judikaturou soudních orgánů 

Evropské unie a ani s obecnými právními zásadami práva Evropské unie.  

 

D. Zhodnocení platného právního stavu a odůvodnění nezbytnosti jeho změny 

 

Práce, jejímž předmětem je řízení silničních motorových vozidel s více než 9 místy k sezení, 

je ve II. části přílohy k nařízení vlády č. 567/2006 Sb., o minimální mzdě, o nejnižších 

úrovních zaručené mzdy, o vymezení ztíženého pracovního prostředí a o výši příplatku ke 

mzdě za práci ve ztíženém pracovním prostředí, ve znění pozdějších předpisů, v oboru 

Doprava zařazena do 3. skupiny. V takto vymezené skupině jsou však práce, které s ohledem 

na jejich složitost, odpovědnost a namáhavost úroveň třetí skupiny značně přesahují. Jedná se 

o práce spočívající v řízení velkých autobusů, zařazených do skupiny vozidel D (§ 80a zákona 

č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, ve 

znění pozdějších předpisů). Řízení autobusů s více než 16 místy k sezení, jejichž délka 

přesahuje 8 metrů, je v podmínkách stále houstnoucího silničního provozu a omezených 

prostorových dispozic stále náročnější a odpovědnější. Proto se navrhuje zařadit tuto 

konkrétní práci do skupiny, které svojí náročností odpovídá.  

Řidiči ve veřejné linkové osobní autobusové dopravě jsou nuceni trávit dobu odpočinku mezi 

částmi, do nichž je rozdělena směna nebo výkon práce, v místech, na nichž nelze zajistit 

standardní sociální zázemí a tito zaměstnanci ani nemají možnost uspokojit své společenské 

zájmy a osobní nebo rodinné potřeby. Za takto vynucená pracovní omezení není právními 

předpisy stanoveno žádné ocenění, i když je lze srovnat z hlediska intenzity jejich negativního 

působení s dalšími vlivy, za jejichž působení vzniká zaměstnancům právo na příplatek za 

práci ve ztíženém pracovním prostředí.  

Řidiči autobusu náleží podle § 9a nařízení vlády č. 589/2006 Sb., kterým se stanoví odchylky 

úpravy pracovní doby a doby odpočinku zaměstnanců v dopravě, ve znění pozdějších 

předpisů, za dobu čekání mezi spoji časově a místně určenou jízdním řádem ve veřejné 

linkové osobní dopravě odměna nejméně ve výši 50,- Kč za každou celou hodinu, není-li 

sjednáno v kolektivní smlouvě jinak (viz § 28 odst. 3 nařízení vlády). Tato doba čekání mezi 

spoji se nepovažuje za pracovní dobu [§ 3 písm. a) předmětného nařízení vlády]. K této otázce 

čekání mezi spoji v praxi vznikaly interpretační nejasnosti, zda se doba čekání mezi spoji, 

která se nezapočítává do pracovní doby, vztahuje jen na řidiče autobusu ve veřejné linkové 

osobní dopravě, u kterých délka spojů přesahuje 50 km, [§ 2 písm. a) nařízení vlády] nebo 

obecně na všechny řidiče ve veřejné linkové osobní dopravě bez ohledu na délku spoje [tj. 

i na řidiče autobusu podle § 2 písm. d) nařízení vlády]. Z uvedeného důvodu se navrhuje tuto 

otázku v předkládaném návrhu nařízení vlády vyřešit.   

 

E. Předpokládaný hospodářský a finanční dopad navrhované právní úpravy na státní 

rozpočet, ostatní veřejné rozpočty, na podnikatelské prostředí České republiky; 

sociální dopady včetně dopadů na rodiny a dopadů na specifické skupiny obyvatel, 

zejména osoby sociálně slabé, osoby se zdravotním postižením a národnostní menšiny, a 

dopady na životní prostředí 
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Dopady na státní rozpočet 

Otázka přímého vlivu na výdajovou stránku státního rozpočtu není jednoznačně dořešena. 

Asociace krajů ČR a zástupci zaměstnavatelů se domnívají, že navrhovaná opatření vyžadují 

ingerenci státu, resp. státního rozpočtu.  

Dopady na ostatní veřejné rozpočty 

Podle stanoviska Asociace krajů České republiky se vyšších územních samosprávných celků, 

případně obcí dotknou změny v oblasti finanční zátěže, kterou budou muset promítnout do 

svých rozpočtů. Navrhovaná opatření by naopak neměla mít žádný vliv na veřejné zdravotní 

pojištění.  

I. Zařazení řidičů autobusů do 5. skupiny prací  

Při kalkulaci dopadů na rozpočty územních samosprávných celků se vycházelo z podkladů 

poskytnutých Asociací krajů ČR k výpočtu nárůstu nejnižšího hodinového garantovaného 

příjmu vlivem přesunu příkladu prací pro řidiče autobusu do 5. skupiny prací a dále vlivem 

plánovaného zvýšení sazeb nejnižších úrovní zaručené mzdy od 1. 1. 2017 ve vazbě na 

zvýšení minimální mzdy. Toto navýšení představuje 26,50 Kč za hodinu (rozdíl mezi 

současnou sazbou pro 3. skupinu prací 71,60 Kč a novou sazbou pro 5. skupinu prací 98,10 

Kč). Takto se pak, při započtení v průměru odpracovaných 188 hodin za měsíc (včetně 

přesčasů) a počtu řidičů, který má podle údajů Asociace krajů ČR činit 9135, dospělo ke 

kvantifikaci zvýšení celkových mzdových nákladů krajů v měsíčním vyjádření na 45 510 570 

Kč. Lze však předpokládat, že reálné náklady budou nižší, protože se jedná o navýšení 

minimální garantované úrovně mzdy, přičemž skutečně vyplácená mzda řidičů je již 

v současné době mnohdy vyšší než nově stanovovaná minima. Podle údajů z Informačního 

systému o průměrném výdělku „řidiči autobusů v dálkové přepravě“ (ISCO 83 312) již 

v prvním decilu vykazují hrubou měsíční mzdu 17 498 Kč (to odpovídá 93 Kč za hodinu), což 

znamená, že jen deset procent těchto řidičů pobírá mzdu nižší.  

 

II. Zavedení příplatku ke mzdě za práci ve ztíženém pracovním prostředí při rozdělených 

směnách nebo při přerušení práce v souhrnu alespoň na 90 minut  

Podle podkladů Asociace krajů v případě, že by zaměstnanec pracoval pouze v režimu 

rozdělených směn a plnil i další podmínky omezené dispozice s dobou odpočinku, při 168 

hodinách takto odpracovaných v daném měsíci, by příplatek za práci ve ztíženém pracovním 

prostředí činil 1.108,80 Kč za měsíc a při v průměru cca 20 placených přesčasových hodinách 

za měsíc by další navýšení mzdy při uvedeném počtu přesčasových hodin činilo celkem 

1.240,80 Kč za měsíc. Je však třeba uvést, že ne všichni řidiči budou pracovat v režimu 

rozdělených směn (resp. splní podmínky pro poskytnutí příplatku). Jestliže by se příplatek 

týkal 30 % z 9135 Asociací krajů vykázaných řidičů, celkové měsíční mzdové náklady (bez 

příslušenství) by činily 3 376 296 Kč (resp. 3 778 236 Kč při započtení přesčasových hodin). 

Jestliže by se příplatek týkal 50 % řidičů, celkové měsíční mzdové náklady (bez příslušenství) 

by činily 5 064 444 Kč (resp. 5 667 354 Kč při započtení přesčasových hodin).  

 

III. Zvýšení minimální sazby za čekání mezi spoji.  

Návrhem se zvýší částka odměny náležející zaměstnanci - řidiči autobusu za dobu čekání 

mezi spoji, a to nejméně ve výši 90 % hodinové sazby nejnižší úrovně zaručené mzdy 

stanovené pro 5. skupinu prací v nařízení vlády č. 567/2006 Sb., o minimální mzdě, 

o nejnižších úrovních zaručené mzdy, o vymezení ztíženého pracovního prostředí a o výši 

příplatku ke mzdě za práci ve ztíženém pracovním prostředí, ve znění pozdějších předpisů. 
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Tato částka vlivem plánovaného zvýšení sazeb nejnižších úrovní zaručené mzdy od 1. 1. 2017 

ve vazbě na zvýšení minimální mzdy bude činit minimálně 88,30 Kč za hodinu čekání mezi 

spoji a navýšení proti současnému stavu (tj. minimálně 50,- Kč za hodinu čekání mezi spoji) 

tak bude činit 38,30 Kč za hodinu čekání mezi spoji. 

 

Dopady na podnikatelské prostředí 

 

Zvýšení nejnižší úrovně zaručené mzdy, zavedení příplatku za negativní vlivy působící při 

přerušení výkonu práce a zvýšení odměny za čekání mezi spoji ve veřejné linkové osobní 

autobusové dopravě, bude platit pro všechny zaměstnance splňující stanovené podmínky. 

Nebudou tak narušeny podmínky konkurence mezi jednotlivými zaměstnavateli 

a podnikatelské prostředí. 

Lze však očekávat finanční dopady na podnikatele (zaměstnavatele řidičů ve veřejné linkové 

osobní autobusové dopravě) v důsledku zvýšení nejnižší úrovně zaručené mzdy, zakotvení 

práva na příplatek za ztížené pracovní prostředí a zvýšení minimální částky odměny za čekání 

mezi spoji. V současné době nejsou k dispozici potřebné údaje, ze kterých by bylo možné 

uvedené finanční dopady kvantifikovat.  

 

Sociální dopady a dopady na životní prostředí 

 

Návrh nemá sociální dopady na specifické skupiny obyvatel, nicméně lze důvodně 

předpokládat příznivé ovlivnění socioekonomické úrovně dotčených zaměstnanců, zvýšení 

jejich kupní síly a spotřeby jejich domácností. Opatření spočívající ve zvýšení garantovaných 

práv na mzdu jsou navrhována prioritně s cílem zklidnit rozjitřenou sociální situaci v oblasti 

veřejné linkové autobusové dopravy.  

Návrh nemá dopady na životní prostředí.  

Stabilizace odměňování řidičů může mít příznivé dopady na bezpečnost silničního provozu. 

 

F. Zhodnocení dopadů navrhovaného řešení ve vztahu k zákazu diskriminace 

a ve vztahu k rovnosti mužů a žen 

  

Návrh respektuje zásadu rovného zacházení se zaměstnanci, zákaz jejich diskriminace, 

i  zásadu rovnosti mezi muži a ženami. Vzhledem k tomu, že hledisky pro uplatnění 

navrhovaných opatření v konkrétních případech jsou složitost, odpovědnost a namáhavost 

práce a negativní vlivy pracovního prostředí, jsou tato opatření konformní se zákazem 

diskriminace i principem rovnosti mužů a žen.  

 

G. Zhodnocení dopadů navrhovaného řešení ve vztahu k ochraně soukromí a osobních 

údajů 

 

Navrhovaná právní úprava nemá žádný dopad ve vztahu k ochraně soukromí a osobních 

údajů. 

 

H. Zhodnocení korupčních rizik (CIA) 
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S ohledem na jednoznačně stanovená pravidla pro uplatnění dotčených institutů nelze 

předpokládat zvýšení korupčních rizik. 

 

I. Zhodnocení dopadů na bezpečnost nebo obranu státu 

 

Navrhovaná právní úprava nemá žádný dopad na bezpečnost nebo obranu státu. 

 

J. Hodnocení dopadů regulace (RIA) podle Obecných zásad 

 

Dne 20. září 2016 ministr a předseda Legislativní rady vlády v souladu s čl. 76 odst. 2 

Legislativních pravidel vlády rozhodl (pod č. j.: 17043/2016-OVL), že se k návrhu nařízení 

vlády hodnocení dopadů regulace (RIA) podle obecných zásad neprovede. 

 

II. Zvláštní část 

 

K čl. I  

 

K bodu 1  

Mezi ztěžující vlivy pracovního prostředí uvedené v § 6 nařízení vlády č. 567/2006 Sb., 

o minimální mzdě, o nejnižších úrovních zaručené mzdy, o vymezení ztíženého pracovního 

prostředí a o výši příplatku ke mzdě za práci ve ztíženém pracovním prostředí, ve znění 

pozdějších předpisů, se navrhuje doplnit pracovní režim, kdy je směna nebo výkon práce 

přerušen zaměstnavatelem (doba čekání mezi spoji ve veřejné osobní linkové autobusové 

dopravě, dělená směna) v souhrnu alespoň na 90 minut. Další podmínkou vzniku práva na 

příplatek za práci ve ztíženém pracovním prostředí je skutečnost, že zaměstnanci není v době 

přerušení výkonu práce dostupné jeho obvyklé společenské prostředí a sociální zázemí nebo 

je jejich dostupnost značně ztížena, nebo je ztížena ochrana místa, ve kterém musí 

zaměstnanec dobu přerušení práce trávit, před klimatickými a jinými nepříznivými vlivy. 

 

K bodu 2 

Podle současného znění § 7 nařízení vlády č. 567/2006 Sb., o minimální mzdě, o nejnižších 

úrovních zaručené mzdy, o vymezení ztíženého pracovního prostředí a o výši příplatku ke 

mzdě za práci ve ztíženém pracovním prostředí, ve znění pozdějších předpisů, přísluší 

zaměstnanci příplatek za práci ve ztíženém pracovním prostředí mimo jiné též v závislosti na 

délce doby, po kterou pracuje v tomto prostředí. Tento postup není možné uplatnit 

u doplňovaného faktoru, kterým jsou negativní vlivy přerušení výkonu práce na odlehlém 

místě. Stanovit výši příplatku podle délky doby, která je pro zaměstnance dobou odpočinku, 

není vhodné. Navrhuje se proto stanovit výši příplatku za dobu odpracovanou v rozdělené 

směně nebo při rozděleném výkonu práce. 

 

K bodu 3 

Na základě jednání zástupců zaměstnanců, zaměstnavatelů, Asociace krajů, Ministerstva 

dopravy a Ministerstva práce a sociálních věcí se dospělo k závěru, že složitost, odpovědnost 

a namáhavost práce spočívající v řízení, údržbě a opravách motorových vozidel, jejichž délka 

přesahuje 8 metrů, a která jsou určena pro přepravu více než 16 osob, odpovídá 5. skupině pro 

účely práva na příslušnou nejnižší úroveň zaručené mzdy. Ze skupiny, ve které jsou zařazeny 

ostatní práce spočívající v řízení vozidel pro přepravu osob, se proto vyčleňuje řízení 
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nejnáročnější skupiny vozidel uvedené v § 80a zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na 

pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 

 

K čl. II 

 

K bodu 1 

Do úvodního ustanovení, které vymezuje předmět právní úpravy nařízení vlády, se doplňuje, 

že nařízení vlády rovněž upravuje odměnu za čekání mezi spoji časově a místně určenou 

jízdním řádem ve veřejné linkové osobní dopravě.       

 

K bodu 2 

Jedná se o legislativně technické zpřesnění související se specifickým vymezením skupin 

zaměstnanců jen pro účely předmětného nařízení vlády.    

 

K bodu 3 

Nově se zavádí legislativní zkratka pro zpřesnění aplikace některých ustanovení nařízení 

vlády (především stávající § 3, § 4 až 9a), která vzbuzovala v praxi různé interpretace [např. 

zda § 3 písm. a) se vztahuje obecně na všechny řidiče autobusu, nebo jenom na ty, na které se 

vztahuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 561/2006 ze dne 15. března 2006 

o  harmonizaci některých předpisů v sociální oblasti týkajících se silniční dopravy, o změně 

nařízení Rady (EHS) č. 3821/85 a (ES) č. 2135/98 a o zrušení nařízení Rady (EHS) 

č.  3820/85].    

 

K bodu 4 

Jedná se o legislativně technické zpřesnění související se rozdělením řidičů autobusu do 

několika skupin s odlišnou právní úpravou pracovní doby a doby odpočinku. 

 

K bodu 5, 6 a 12     

Nově se členové osádek autobusu v linkové osobní dopravě, u které délka žádného ze spojů 

nepřesahuje 50 km, vyčleňují ze současného § 2 písm. d) nařízení vlády do samostatné 

skupiny zaměstnanců, na které se bude vztahovat stejná úprava pracovní doby, doby 

odpočinku a bezpečnostní přestávky, jakou mají zaměstnanci městské hromadné dopravy. 

Nedojte tedy věcně k žádné změně oproti současnému stavu, nicméně z právní úpravy bude 

jednoznačně vyplývat, že se na ně bude vztahovat úprava „doby čekání mezi spoji“ (viz 

k tomu bod 8), za kterou bude zaměstnanci náležet odměna za čekání mezi spoji dle § 9a. Tito 

zaměstnanci nemohou být zařazeny do hlavy I části druhé, jelikož se na ně vztahují jiné 

požadavky na úpravy pracovní doby a doby odpočinku vyplývající z právních předpisů EU, 

než na členy osádky nákladního automobilu nebo autobusu, konkrétně směrnice Evropského 

parlamentu a Rady 2003/88/ES o některých aspektech úpravy pracovní doby a doby 

odpočinku. Zároveň je zde vyloučeno, aby se za tyto zaměstnance mohli považovat i řidiči 

v městské autobusové dopravě. 

 

K bodu 7 a 13  

Navrhuje se zrušení § 2 písm. g) a hlavy IX upravujících odchylnou úpravu pracovní doby a 

doby odpočinku členů posádky plavidla, a to z důvodu duplicity právní úpravy, která 

v budoucnu vznikne z důvodu přijetí návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 114/1995 Sb., 

o  vnitrozemské plavbě, ve znění pozdějších předpisů, který je transpozicí směrnice Rady 

2014/112/EU provádějící Evropskou dohodu o úpravě některých aspektů úpravy pracovní 
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doby v odvětví vnitrozemské vodní dopravy (sněmovní tisk č. 910), a který bude obsahovat 

zvláštní právní úpravu pracovní doby a doby odpočinku členů posádky plavidla.    

 

K bodu 8 a 9 

Navrhuje se v § 3 nařízení vlády upravit dobu čekání mezi spoji ve veřejné linkové osobní 

dopravě prováděné autobusy jako samostatný právní institut, který umožní nezapočítávat tuto 

dobu do pracovní doby dotčených zaměstnanců s výjimkou řidičů v městské autobusové 

dopravě.   

 

 

K bodu 10 a 11 

Navrhuje se upravit výši minimální odměny za čekání mezi spoji v souladu se závěry 131. 

Plenární schůze Rady hospodářské a sociální dohody ČR, konané dne 12. září 2016 za účasti 

zástupců vlády, odborů, zaměstnavatelů a Asociace krajů, která se zabývala aktuálními 

problémy odměňování řidičů. Nově členu osádky autobusu ve veřejné linkové osobní dopravě 

bude náležet odměna za každou celou hodinu doby čekání mezi spoji nejméně ve výši 90 % 

hodinové sazby nejnižší úrovně zaručené mzdy stanovené pro pátou skupinu prací. Tato 

částka vlivem plánovaného zvýšení sazeb nejnižších úrovní zaručené mzdy od 1. 1. 2017 

ve vazbě na zvýšení minimální mzdy bude činit minimálně 88,30 Kč za hodinu čekání mezi 

spoji a navýšení proti současnému stavu (tj. minimálně 50,- Kč za hodinu čekání mezi spoji) 

tak bude činit 38,30 Kč za hodinu čekání mezi spoji.  

 

K bodu 14 

Navrhuje se zrušit ustanovení § 28 odst. 3, které se s ohledem na novou úpravu odměny za 

dobu čekání mezi spoji v § 9a, stane bezpředmětným.  

 

 

K čl. III 

 

Navrhuje se, aby nařízení vlády nabylo účinnosti dnem 1. 1. 2017, s výjimkou novelizačních 

bodů, kterými se navrhuje zrušit ustanovení týkající se pracovní doby a doby odpočinku členů 

osádky plavidla, u kterých se navrhuje nabytí účinnosti až po nabytí účinnosti návrhu zákona, 

kterým se mění zákon č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, ve znění pozdějších předpisů 

(viz odůvodnění k čl. II bodu 7 a 13).   
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