
1 

 

VIII. 

Vyhodnocení meziresortního připomínkového řízení 

Návrh 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, a nařízení vlády č.  589/2006 Sb., kterým se stanoví odchylná úprava pracovní doby a doby odpočinku zaměstnanců v dopravě, 

ve znění nařízení vlády č. 353/2008 Sb. 

 

Zkrácené meziresortní připomínkové řízení proběhlo od 27. září do 3. října 2016. Materiál byl v zúženém připomínkovém řízení zaslán dvanácti 

věcně dotčeným připomínkovým místům (Úřadu vlády ČR – odboru kompatibility, Úřadu vlády ČR – předsedovi LRV, Ministerstvu financí, 

Ministerstvu dopravy, Ministerstvu pro místní rozvoj, Asociaci krajů, Svazu měst a obcí, Svazu průmyslu a dopravy ČR, Asociaci samostatných 

odborů ČR, Českomoravské konfederaci odborových svazů, Odborovému svazu dopravy a  Odborovému svazu pracovníků dopravy, silničního 

hospodářství a autoopravárenství Čech a Moravy). Stanovisko zaslalo celkem 10 připomínkových míst a dále Nezávislý OS automobilové 

dopravy. Ke dni 4. října 2016 připomínky nezaslala 2 připomínková místa. Stanovisko bez připomínek zaslala 4 připomínková místa. Připomínky 

sdělilo celkem 7 připomínkových míst, z toho 6 připomínkových míst zaslalo zásadní připomínky a 1 připomínkové místo pouze doporučující 

připomínky.  Pokud jde o zásadní připomínky, navrhuje se vypořádat je následujícím způsobem: 

Ustanovení 
Připomínkové 

místo 
Popis Vypořádání 

Část první (nařízení vlády č. 567/2006 Sb.) 

Obecně 

k návrhu 

nařízení vlády  

Svaz průmyslu a 

dopravy ČR  

S předpokládanou platností od 1. 1. 2017 dojde u profese 

řidiče autobusů ke zvýšení minimální mzdy, čímž dojde k 

nárůstu ceny dopravního výkonu v závazku veřejné služby. 

Pro zachování kvality a rozsahu veřejné dopravy v závazku 

veřejné služby je třeba u objednatele této služby v 

příslušných rozpočtech zajistit zdrojovou část nutnou pro 

mzdové pokrytí navýšení mzdy řidiče autobusu. 

Neakceptováno 

V rámci vyjednávání zástupci dopravců 

i krajů konstatovaly, že v důsledku 

navrhovaných opatření vzrostou mzdové 

nároky spojené s odměňováním řidičů. 

Dopady na výdaje jednotlivých 

zaměstnavatelů budou různé podle vztahu 

odměňování této skupiny zaměstnanců. Při 

uzavírání smluv o poskytování této veřejné 

služby je proto nutné v jednotlivých 
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Ustanovení 
Připomínkové 

místo 
Popis Vypořádání 

případech posoudit dopady uvedených 

opatření a v případě prokazatelné potřeby 

ve smlouvách tyto skutečnosti zohlednit. 

Případné závažné finanční dopady do 

rozpočtů krajů projedná vláda na svém 

jednání. 

MD  Organizačním výborem Poslanecké sněmovny je 

projednáván sněmovní tisk 910, to je návrh 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 doby v odvětví 

vnitrozemské vodní dopravy. Schválením tohoto zákona, 

jehož účinnost je stanovena patnáctým dnem po vyhlášení, 

bude pracovní doba a doba odpočinku členů posádky 

plavidla upravena přímo v zákoně, příslušná ustanovení 

v nařízení vlády č. 589/2006 Sb. je nutné z důvodu 

duplicity a nebezpečí nejednotné úpravy zrušit. 

Akceptováno v souladu s LPV 

K čl. I bodu 1 

(§ 6 odst. 2 

písm. l) 

 

 

ČMKOS, OS 

dopravy 

 

 

Požadujeme zpřesnění definice. 

Navrhujeme následující znění: 

l) rozdělení směny nebo přerušení výkonu práce 

zaměstnavatelem, které v souhrnu činí alespoň 90 minut, 

jestliže je v době přerušení výkonu práce pro zaměstnance 

nedostupné 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.  

Vysvětleno – bylo doplněno odůvodnění 

k návrhu nařízení vlády 

 

Část druhá (nařízení vlády č. 589/2006 Sb.) 
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Ustanovení 
Připomínkové 

místo 
Popis Vypořádání 

K čl. II MD  Doplnit bod 1 ve znění: „1. V § 2 se písmeno f) zrušuje. 

Dosavadní písmeno g) se označuje jako písmeno f).“. 

Dosavadní body 1 až 12 je nutno přečíslovat. 

Jedná se o požadavek v návaznosti na novelu zákona, 

kterým se mění zákon č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, 

ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 910). 

Akceptováno v souladu s LPV 

MD  Doplnit bod 13 ve znění: „Hlava IX se zrušuje.“. Dosud se 

jedná o hlavu VIII, která byla na základě bodu 11 (po 

našem doplnění 12) návrhu přečíslována. Dosavadní bod 

13 (podle návrhu bod 12) je nutno přečíslovat. 

Jedná se o požadavek v návaznosti na novelu zákona, 

kterým se mění zákon č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, 

ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 910). 

Akceptováno v souladu s LPV 

K čl. II bodu 4 

(§ 2 písm. d) 

Úřad vlády – 

odbor 

kompatibility  

Definice v § 2 písm. d) předloženého nařízení je z hlediska 

práva EU nepřesná, neboť navazuje na úpravu pracovní 

doby, která je pro různé kategorie mobilních pracovníků 

v právu EU různá. Vymezení zaměstnanců městské 

hromadné dopravy není dostatečné, neboť směšuje různé 

režimy, a to:  

1) režim dle směrnice 2002/15/ES a nařízení (ES) č. 

561/2006, které od sebe odlišuje mobilní pracovníky 

podle délky trasy linky či velikosti vozidla. Pracovní 

doba se proto ve veřejné linkové dopravě s linkami 50 

km a delšími řídí uvedeným nařízením (viz čl. 3 písm. 

a) nařízení (ES)) a směrnicí 2002/15/ES (srov. její čl. 2 

odst. 1), a  

2) ve veřejné linkové dopravě s linkami do 50 km režim 

dle směrnice 2003/88/ES.  

Nařízení (ES) č. 561/2006 spolu se směrnicí 2002/15/ES se 

dále použije pouze na přepravu cestujících vozidly, která 

Neakceptováno. ROZPOR 

V současné době není možné dané 

připomínky akceptovat v předkládaném 

návrhu nařízení vlády, jelikož 

jeho  předmětem je pouze řešení 

odměňování řidičů autobusů ve veřejné 

linkové osobní autobusové 

dopravě.  Nicméně překladatel připomínky 

ÚV OKOM vnímá jako důležité  a bude se 

jimi  věcně zabývat v budoucnu, až se bude 

úprava pracovní doby a doby odpočinku 

zaměstnanců v dopravě řešit komplexně, 

což se jeví jako nezbytné. 
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Ustanovení 
Připomínkové 

místo 
Popis Vypořádání 

jsou svou konstrukcí nebo trvalou úpravou určena pro 

přepravu více než devíti osob včetně řidiče (viz čl. 2 odst. 1 

písm. b) nařízení (ES)). Podle české právní úpravy ovšem 

není vyloučeno, že linka městské hromadné dopravy 

nebude delší než 50 km - pro takovou linku není úprava 

části druhé hlavy V nařízení vlády č. 589/2006 Sb. určená 

pro zaměstnance městské hromadné dopravy odpovídající 

požadavkům práva EU. K zaručení plné slučitelnosti 

v oblasti pracovní doby by vymezení městské hromadné 

dopravy proto mělo přesně korespondovat s kritérii práva 

EU. 

K čl. II bodu 8 

(§ 3 písm. c) 

Úřad vlády – 

odbor 

kompatibility 

Větu za středníkem, která stanoví, že doba čekání mezi 

spoji se nezapočítává do pracovní doby, nepovažujeme za 

slučitelnou s právem EU.  

Na zaměstnance uvedené v § 2 písm. a) nařízení vlády se 

vztahuje nejen úprava nařízení (ES) č. 561/2006, ale 

rovněž úprava směrnice 2002/15/ES, jejíž osobní 

působnost je určena právě nařízením (ES) č. 561/2006. 

Dlouhodobě zastáváme názor, že dobu čekání mezi spoji 

není možné vyloučit z aplikace směrnice 2002/15/ES, 

konkrétně jejího čl. 3 písm. a) bod 1. druhé odrážky, tj. že 

tato doba v obecné rovině spadá do pracovní doby. Podle 

tohoto ustanovení směrnice se za pracovní dobu považuje 

mj. doba, během níž nemůže mobilní pracovník volně 

nakládat se svým časem a vyžaduje se od něj, aby byl 

přítomen na svém pracovišti kdykoliv připraven započít 

obvyklou práci v rámci konkrétních úkolů, které souvisejí s 

jeho pracovní činností.  

Na zaměstnance u uvedené v § 2 písm. e) se vztahuje 

Vysvětleno 

Návrh i současná právní úprava požadavky 

obou zmíněných směrnic respektují, 

jelikož § 78 odst. 1 písm. a) zákona 

č.  262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění 

pozdějších předpisů, stanoví, že za 

pracovní dobu se považuje i doba, v níž je 

zaměstnanec na pracovišti připraven k 

výkonu práce podle pokynů 

zaměstnavatele. 

 

Pokud se tedy po řidiči požaduje, aby byl 

během doby čekání mezi spoji na 

pracovišti připraven k výkonu práce, tato 

doba se samozřejmě započte do jeho 

pracovní doby. 

Zákony pro lidi - Monitor změn (zdroj: https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNAEEHFE20)



5 

 

Ustanovení 
Připomínkové 

místo 
Popis Vypořádání 

úprava obecné směrnice o pracovní době 2003/88/ES, 

neboť nespadají do rozsahu působnosti nařízení (ES) č. 

561/2006, protože délka žádného z jejich spojů není delší 

než 50 km (čl. 3 nařízení (ES) a contrario). Ani obecná 

směrnice 2003/88/ES tak, jak ji interpretoval Soudní dvůr 

EU, ovšem navrhovanou úpravu obecně neumožňuje, 

neboť existuje jasný požadavek započítávání doby, po 

kterou je pracovník k dispozici zaměstnavateli na určeném 

místě, do pracovní doby (např. judikatura C-303/98 ve věci 

SIMAP). Čl. 2 odst. 1 směrnice 2003/88/ES považuje za 

pracovní dobu jakoukoliv dobu, během níž pracovník 

pracuje nebo je k dispozici zaměstnavateli a vykonává svou 

činnost nebo povinnosti, tj. i pokud nemůže využívat svého 

„volného“ času, jak uzná za vhodné, nese-li např. 

odpovědnost za svěřené vozidlo nebo za vybrané jízdné. 

Pokud by čekání mezi spoji nebylo do pracovní doby 

započítáváno dle výkladu SDEU, hrozí také, že bude 

docházet k velkému množství rozdělování směn, což ve 

svém důsledku může vést k neúměrně dlouhé skutečné 

směně, po kterou je řidič nucen být k dispozici svému 

zaměstnavateli. Takové ustanovení je tudíž v rozporu s čl. 

20 odst. 1 směrnice 2003/88/ES, které vyžaduje, aby 

mobilní pracovníci měli i v případě využití odchylek 

v úpravě pracovní doby zajištěn dostatečný odpočinek, 

nebo i se samotným cílem směrnice 2003/88/ES, tj. zaručit 

bezpečnost a ochranu zdraví při práci. 

K čl. II bodu 

10 (Díl 4 § 9a) 

ČMKOS, OS 

dopravy 

 

V ustanovení § 9a v první větě na konci požadujeme 

slova „není-li sjednáno v kolektivní smlouvě jinak.“ 

zrušit. 

 

Akceptováno 
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Ustanovení 
Připomínkové 

místo 
Popis Vypořádání 

Navrhujeme následující znění: 

Za každou celou hodinu doby čekání mezi spoji přísluší 

členu osádky autobusu podle § 2 písm. a) odměna nejméně 

ve výši 90 % hodinové sazby nejnižší úrovně zaručené 

mzdy stanovené pro pátou skupinu prací28). Doby čekání 

mezi spoji se pro účely stanovení odměny v kalendářním 

měsíci sčítají. 

Část třetí (Účinnost) 

Účinnost MD  Bude nutné upravit účinnost děleným způsobem a stanovit 

pozdější účinnost pro body 1 a 13 podle průběhu 

projednávání a předpokládané účinnosti novely zákona, 

kterým se mění zákon č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské 

plavbě, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 

910). 

Akceptováno v souladu s LPV 

Odůvodnění 

K odůvodnění MF K důvodové zprávě a dalším dokumentům uvádíme, že je 

nutné, aby si kraje pokryly navýšenou potřebu na 

financování řidičů autobusů v souvislosti s nařízením 

vlády, kterým se mění nařízení vlády č.567/2006 Sb., 

s účinností od 1. 1. 2017, týkající se přesunu řidičů 

autobusů z 3. do 5. skupiny prací (rozdíl +26,5 Kč /hod.), 

dále zavedení příplatku ke mzdě za práci ve ztíženém 

pracovním prostředí při rozdělených směnách při přerušení 

práce v souhrnu alespoň 90 minut a také zvýšení minimální 

sazby za čekání mezi spoji (rozdíl +38,3 Kč/ hod.), 

v rámci stávajících finančních prostředků 

přerozdělených v rámci rozpočtového určení daní na 

rok 2017 a léta následující, jelikož navýšení RUD na 

pokrytí této agendy není v roce 2017 zabezpečeno, a to ani 

Vysvětleno  

Návrh sám o sobě nevyvolává zvýšenou 

potřebu finančních prostředků z veřejných 

rozpočtů (zvyšují se náklady 

zaměstnavatelů). Pokud jednotliví 

zaměstnavatelé podnikající v dopravě 

budou jednat s územními samosprávnými 

celky o změně uzavřených smluv, je věcí 

územních samosprávných celků, zda na 

změnu přistoupí a zda budou schopny 

uvolnit potřebné finanční prostředky. 
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Ustanovení 
Připomínkové 

místo 
Popis Vypořádání 

v rámci střednědobých výdajů na roky 2018-2019. Proto je 

nutné, aby kraje tuto problematiku uhradily v rámci 

stávajícího podílu RUD a svých krajských rozpočtů.  

 Zajištění dopravní obslužnosti na území kraje spadá do 

samostatné působnosti a je pouze na rozhodnutí krajů, 

jakými prostředky podpoří dopravní obslužnost na svém 

území. Prostředky by měly kraje a dopravci najít v rámci 

racionalizace a optimalizace dopravní obslužnosti. Od roku 

2005 kraje převzaly odpovědnost za financování regionální 

dopravy. Právě v roce 2005 byly prostředky na dopravní 

obslužnost převedeny do daňových příjmů krajů na základě 

novelizace zákona č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení 

daní (zákonem č. 1/2005 Sb.). K nárůstu daňových příjmů 

krajů dochází také od 1. 1. 2016, kdy nabyla účinnosti další 

novela zákona o rozpočtovém určení daní (zákon č. 

391/2015 Sb.). Zatímco v roce 2015 činily daňové příjmy 

krajů 50,9 mld. Kč, v roce 2016 se očekávají ve výši 58,9 

mld. Kč a pro rok 2017 se předpokládají v objemu 62,2 

mld. Kč. 

 MD Na straně 3 odůvodnění je u dopadů na ostatní veřejné 

rozpočty zmiňována finanční zátěž pro vyšší územní 

samosprávné celky. Vzhledem k tomu, že dopravní 

obslužnost autobusovou dopravou zajišťují i obce 

v samostatné působnosti (jde zejména o případy 

zajišťování městské autobusové dopravy, resp. městské 

hromadné dopravy, ale i zajištění dopravních služeb 

obcemi nad rámec objednávky kraje), je nezbytné 

v odůvodnění stanovit, že u objednávaných veřejných 

služeb mohou mít změny právní úpravy přímé dopady i na 

Akceptováno 
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Ustanovení 
Připomínkové 

místo 
Popis Vypořádání 

rozpočty obcí, přičemž bude záviset na obsahu 

jednotlivých smluv o veřejných službách, zda a případně 

v jakém rozsahu jsou změny podmínek odměňování řidičů 

rizikem na straně objednatelů. 

 MD Na straně 3 odůvodnění je u dopadů na státní rozpočet 

uvedeno, že 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. V dané souvislosti postrádáme stanovisko 

samotného předkladatele. Vzhledem k tomu, že zajišťování 

dopravní obslužnosti krajů a obcí spadá do jejich 

samostatné působnosti (§ 3 odst. 1 zákona č. 194/2010 Sb., 

o veřejných službách v přepravě cestujících a o změně 

dalších zákonů), jeví se jako nezbytné v odůvodnění 

stanovit, že finanční zátěž se nepromítne do státního 

rozpočtu, protože u objednávaných veřejných služeb 

mohou mít změny právní úpravy přímé dopady pouze na 

rozpočty obcí a krajů, přičemž bude záviset na obsahu 

jednotlivých smluv o veřejných službách, zda a případně 

v jakém rozsahu jsou změny podmínek odměňování řidičů 

rizikem na straně objednatelů. Pokud by změny právní 

úpravy měly vyvolat přímý vliv na státní rozpočet (např. 

v důsledku změny rozpočtového určení daní), je nutné, aby 

tato záležitost byla rozhodnuta a vyřešena ještě před 

přijetím nové právní úpravy. Není přijatelné, aby změna 

právní úpravy vyvolala finanční zátěž na veřejné rozpočty 

a teprve následně se řešilo, zda a případně jakým způsobem 

se dopady dotknou státního rozpočtu. 

Neakceptováno 

Dopady lze posoudit až po vyhodnocení 

finančních nákladů spojených s realizací 

uvedených opatření při uzavírání 

konkrétních smluv mezi objednatelem a 

poskytovatelem této veřejné služby. Do té 

doby není možné celkové dopady vyčíslit. 

 MD  Odůvodnění návrhu se dále musí rovněž vypořádat Neakceptováno 
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Ustanovení 
Připomínkové 

místo 
Popis Vypořádání 

s otázkou diskriminačního dopadu navrhovaného opatření 

na podnikatelské prostředí, neboť selektivní zvýšení 

minimální mzdy pro určitou skupinu zaměstnanců (řidičů) 

znevýhodňuje jejich zaměstnavatele (dopravce), působící 

v tržním prostředí, oproti ostatním soutěžitelům. Bez toho, 

že by se v důvodové zprávě tento aspekt vyhodnotil 

z hlediska jeho obsahu, intenzity a případných 

preventivních opatření nelze s návrhem souhlasit. 

Z hlediska poskytování mezd jsou opatření 

směřována na všechny řidiče vozidel nad 

16 přepravovaných osob a 8 m délky. 

Zvýšení zařazení těchto řidičů do vyšší 

skupiny prací je logickým zohledněním 

vyšší složitosti, odpovědnost a 

namáhavosti práce. Obdobně není 

diskriminační opatření spočívající 

v poskytování příplatku za ztížené 

pracovní prostředí, které spočívá v zásadně 

zhoršených podmínkách spojených 

s rozdělením směny.  
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Doplňující statistické údaje připomínkového řízení: 

Bez připomínek:  

OS DOSIA  

Asociace samostatných odborů 

Svaz měst a obcí ČR 

Asociace krajů ČR 

 

Připomínky nezaslali: 

Ministerstvo pro místní rozvoj 

Ministr pro lidská práva, rovné příležitosti a legislativu a předseda LRV 

 

Pouze doporučující připomínky zaslali:   

Nezávislý OS automobilové dopravy  
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