
 

589/2006 Sb. 
 

NAŘÍZENÍ VLÁDY 
 

ze dne 6. prosince 2006, 
 

kterým se stanoví odchylná úprava pracovní doby a d oby odpo činku zam ěstnanc ů v doprav ě 
 

 Vláda na řizuje podle § 100 odst. 1 a § 213 odst. 6 zákona č. 262/2006 Sb. , zákoník práce: 
 

ČÁST PRVNÍ 
 

PŘEDMĚT PRÁVNÍ ÚPRAVY A ZÁKLADNÍ POJMY 
 

§ 1 
 

Úvodní ustanovení 
 

 Toto na řízení zapracovává p říslušné p ředpisy Evropských spole čenství 1) a v návaznosti na 
přímo použitelné p ředpisy Evropských spole čenství 2) upravuje odchyln ě pracovní dobu a dobu 
odpočinku zam ěstnanc ů v doprav ě uvedených v § 100 odst. 1 písm. a) až f) zákoníku práce a člen ů 
posádek letadel, jejichž zam ěstnavatel je dopravcem nebo správcem pozemních komu nikací nebo 
provozovatelem dopravní infrastruktury podle zvlášt ních právních p ředpis ů 3) . 
  

§ 2 
 

 Odchylná úprava pracovní doby a doby odpo činku se vztahuje na zam ěstnance uvedené v § 1, 
kterými jsou: 
  
a) členové osádky nákladního automobilu nebo autobusu v  silni ční doprav ě podle p římo použitelného 
předpisu Evropských spole čenství 4) , kterými jsou řidi či, pomocníci řidi če a pr ůvod čí, 
  
b) zam ěstnanci údržby pozemních komunikací 5) , kte ří zajiš ťují sjízdnost dálnic, sjízdnost a 
sch ůdnost silnic a místních komunikací, 
  
c) zam ěstnanci drážní dopravy na dráze celostátní, regioná lní a vle čce 6) , kte ří zabezpe čují a 
obsluhují dráhu, organizují drážní dopravu, nebo se  podílí na zajiš ťování nebo provozování drážní 
dopravy, nebo řídí nebo doprovází drážní vozidlo nebo zajiš ťují jeho provozuschopnost, 
  
d) zam ěstnanci m ěstské hromadné dopravy 7) , kte ří jsou členy osádky autobusu, zam ěstnanci, kte ří 
organizují silni ční m ěstskou dopravu, a zam ěstnanci drážní dopravy na dráze tramvajové, 
trolejbusové, lanové a na dráze speciální (metro) 8 ) a členové osádky autobusu linkové osobní 
dopravy, u které délka žádného ze spoj ů nep řesahuje 50 km, 
  
e) zam ěstnanci zajiš ťující provozování letišt ě 9) , kte ří zajiš ťují p řistávání a vzlety letadel, 
ochranu a ošet řování letadel, zabezpe čují a obsluhují letišt ě, organizují leteckou dopravu na 
letišti a zajiš ťují služby p ři odbavovacím procesu na letišti podle podmínek pro  provozování 
letišt ě, 
  
f) členové posádky plavidla 10) , kte ří jsou p ři provozu plavidla zp ůsobilí vykonávat činnosti k 
zajišt ění bezpe čnosti provozu plavidla; členy posádky jsou i v ůdci plavidla 10) , 
  
g) členové posádky letadla 9) . 
  

§ 3 
 

Základní pojmy 
 

 V tomto na řízení se rozumí 
  
a) pracovní dobou člena osádky nákladního automobilu nebo autobusu dob a řízení vozidla, nakládka 
a vykládka, kontrola a dohled nad cestujícími p ři nastupování do autobusu nebo vystupování z 
autobusu, čišt ění a prohlídka vozidla, sledování nakládky a vyklád ky, práce, kterou se zajiš ťuje 
bezpe čnost vozidla, nákladu nebo cestujících, technická ú držba vozidla, administrativní práce 
spojené s řízením vozidla a nezbytná jednání p řed správními orgány související s pln ěním 
pracovních úkol ů; doba, kdy je člen osádky nákladního automobilu nebo autobusu p řipraven na 
pracovišti k výkonu práce podle pokyn ů zam ěstnavatele, zejména čekání na nakládku a vykládku, 
jejíž doba není p ředem známa, 



  
b) pracovní pohotovostí podle § 78 odst. 1 písm. h)  zákoníku práce člena osádky nákladního 
automobilu nebo autobusu také doba, b ěhem níž člen osádky nákladního automobilu nebo autobusu 
doprovází vozidlo p řepravované trajektovou lodí 11) nebo vlakem, čekací doby na hranicích a 
čekací doby z d ůvodu zákazu jízdy a doba strávená řidi čem za jízdy na sedadle spolujezdce nebo na 
lehátku; tato doba není považována za dobu nep řetržitého odpo činku mezi sm ěnami a v týdnu, 
  
c) pracovní pohotovostí podle § 78 odst. 1 písm. h)  zákoníku práce také doba čekání člena osádky 
autobusu mezi spoji ve ve řejné linkové osobní doprav ě v rámci linky časov ě a místn ě ur čené 
jízdním řádem, 
  
d) zam ěstnancem pracujícím letmo zam ěstnanec drážní dopravy, jemuž zam ěstnavatel nem ůže, vzhledem 
k podmínkám provozu, vypracovat v rámci nerovnom ěrn ě rozvržené pracovní doby písemný rozvrh 
týdenní pracovní doby a seznámit s ním zam ěstnance nejpozd ěji dva týdny p řed za čátkem období, na 
něž je pracovní doba nerovnom ěrn ě rozvržena, 
  
e) režijní jízdou doba pot řebná pro p řemíst ění zam ěstnance ze sjednaného místa výkonu práce do 
jiného místa výkonu práce p řed jeho za čátkem nebo doba pot řebná pro p řemíst ění z místa výkonu 
práce do jiného místa výkonu práce v jeho pr ůběhu nebo doba pot řebná k p řemíst ění z místa výkonu 
práce do sjednaného místa výkonu práce po skon čení pracovního výkonu, 
  
f) zam ěstnancem pracujícím v no ční dob ě člen osádky nákladního automobilu nebo autobusu a 
zaměstnanec zajiš ťující údržbu dráhy speciální (metro) 12) v m ěstské hromadné doprav ě, který 
vykonává práci b ěhem no ční doby v rámci 24 hodin po sob ě jdoucích, 
  
g) týdnem člena osádky nákladního automobilu nebo autobusu obd obí mezi 0.00 hodinou v pond ělí a 
24.00 hodinou v ned ěli, 
  
h) zimním obdobím období od 1. listopadu kalendá řního roku do 31. b řezna následujícího 
kalendá řního roku. 
  

ČÁST DRUHÁ 
 

PRACOVNÍ DOBA A DOBA ODPOČINKU ZAMĚSTNANCŮ V DOPRAVĚ 
 

HLAVA I 
 

ČLEN OSÁDKY NÁKLADNÍHO AUTOMOBILU NEBO AUTOBUSU V SILNI ČNÍ DOPRAVĚ 
 

 Díl 1 
 

 Pracovní doba 
 

 § 4 
 

 (1) Pracovní doba člena osádky nákladního automobilu nebo autobusu v s ilni ční doprav ě ve 
všech pracovn ěprávních vztazích 13) m ůže ve svém souhrnu činit nejvýše 48 hodin týdn ě. 
  
 (2) Každý zam ěstnavatel písemn ě požádá člena osádky nákladního automobilu nebo autobusu v 
silni ční doprav ě o stejnopis evidence pracovní doby 14) odpracované  u jiného zam ěstnavatele. 
  

 § 5 
 

 (1) Pracovní dobu je možné prodloužit až na 60 hod in týdn ě, pokud její pr ůměr bez práce 
přesčas nep řesáhne stanovenou týdenní pracovní dobu 15) za obdo bí, které m ůže činit nejvýše 26 
týdn ů po sob ě jdoucích. 
  
 (2) Délka sm ěny m ůže činit nejvýše 13 hodin. Délka sm ěny zam ěstnance pracujícího v no ční 
době může činit nejvýše 10 hodin b ěhem 24 hodin po sob ě jdoucích. 
  

 § 6 
 

 Evidenci pracovní doby a pracovní pohotovosti 16) člena osádky nákladního automobilu nebo 
autobusu v silni ční doprav ě uchovává zam ěstnavatel po dobu nejmén ě 2 let po skon čení jednotlivých 
kalendá řních rok ů. 
  

 Díl 2 
 

 Doba odpo činku 



 
 § 7 

 
 Nep řetržitý odpo činek mezi sm ěnami 

 
 Zaměstnavatel poskytne členu osádky nákladního automobilu nebo autobusu v s ilni ční doprav ě 
nepřetržitý odpo činek mezi dv ěma směnami podle p římo použitelného p ředpisu Evropských 
spole čenství 17) . Za podmínek stanovených v p římo použitelném p ředpisu Evropských spole čenství 
18) poskytne zam ěstnavatel členu osádky nákladního automobilu nebo autobusu v s ilni ční doprav ě 
nepřetržitý odpo činek mezi sm ěnami podle mezinárodní smlouvy vyhlášené ve Sbírce zákon ů 19) . 
  

 § 8 
 

 Nep řetržitý odpo činek v týdnu 
 

 Zaměstnavatel poskytne členu osádky nákladního automobilu nebo autobusu v s ilni ční doprav ě 
nepřetržitý odpo činek v týdnu podle p římo použitelného p ředpisu Evropských spole čenství 20) . Za 
podmínek stanovených v p římo použitelném p ředpisu Evropských spole čenství 18) poskytne 
zaměstnavatel členu osádky nákladního automobilu nebo autobusu v s ilni ční doprav ě nep řetržitý 
odpočinek v týdnu podle mezinárodní smlouvy vyhlášené ve  Sbírce zákon ů 19) . 
  

 Díl 3 
 

 P řestávka v práci 
 

 § 9 
 

 Zaměstnavatel poskytne členu osádky nákladního automobilu nebo autobusu nej déle po 6 
hodinách nep řetržité práce p řestávku v práci na jídlo a oddech v trvání nejmén ě 45 minut, pokud 
je pracovní doba člena osádky nákladního automobilu nebo autobusu v s ilni ční doprav ě delší než 9 
hodin. 
  

HLAVA II 
 

ZAMĚSTNANEC ÚDRŽBY POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ 
 

 Díl 1 
 

 Pracovní doba 
 

 § 10 
 

 (1) Zam ěstnavatel rozvrhne pracovní dobu tak, aby pracovní doba zam ěstnance údržby 
pozemních komunikací v jednotlivých týdnech v zimní m období a p ři likvidaci d ůsledk ů pov ětrnostní 
situace 21) nep řekro čila 60 hodin a za vyrovnávací období 22) nep řesáhla stanovenou týdenní 
pracovní dobu 15) . 
  
 (2) Délka sm ěny v zimním období a p ři likvidaci d ůsledk ů pov ětrnostní situace 21) m ůže 
činit nejvýše 16 hodin. 
  

 Díl 2 
 

 Doba odpo činku 
 

 § 11 
 

 Nep řetržitý odpo činek mezi dv ěma směnami 
 

 (1) Zam ěstnavatel rozvrhne pracovní dobu zam ěstnanci údržby pozemních komunikací v zimním 
období nebo p ři likvidaci d ůsledk ů pov ětrnostní situace 21) tak, aby m ěl mezi koncem jedné sm ěny 
a za čátkem následující sm ěny nep řetržitý odpo činek po dobu alespo ň 11 hodin b ěhem 24 hodin po 
sob ě jdoucích. 
  
 (2) Zam ěstnavatel m ůže v zimním období nebo p ři likvidaci d ůsledk ů pov ětrnostní situace 
21) zkrátit zam ěstnanci údržby pozemních komunikací nep řetržitý odpo činek mezi dv ěma směnami až 
na 6 hodin nebo, pokud byla p ředchozí sm ěna kratší než 6 hodin, až na dobu trvání této sm ěny, 
nejmén ě však na dobu 3 hodin. Nep řetržitý odpo činek mezi dv ěma směnami m ůže být zkrácen za 
podmínky, že následující odpo činek bude prodloužen o dobu zkrácení tohoto odpo činku. 
  

 § 12 



 
 Nep řetržitý odpo činek v týdnu 

 
 Zaměstnavatel v zimním období nebo p ři likvidaci d ůsledk ů pov ětrnostní situace 21) 
rozvrhne pracovní dobu zam ěstnanci údržby pozemních komunikací tak, že doba ne přetržitého 
odpočinku v týdnu b ěhem každého období sedmi po sob ě jdoucích kalendá řních dn ů bude alespo ň 24 
hodin s tím, že za období 3 týdn ů bude tento odpo činek činit celkem alespo ň 105 hodin. 
  

HLAVA III 
 

ZAMĚSTNANEC DRÁŽNÍ DOPRAVY 
 

 Díl 1 
 

 Pracovní doba 
 

 § 13 
 

 (1) Zam ěstnavatel rozvrhne stanovenou týdenní pracovní dobu  zam ěstnance drážní dopravy na 
dráze celostátní, regionální a vle čce tak, aby délka sm ěny nep řesáhla 13 hodin. V p řípad ě, že 
sou částí sm ěny je režijní jízda, m ůže délka sm ěny činit nejvýše 15 hodin. 
  
 (2) Režijní jízda zam ěstnance drážní dopravy na dráze celostátní, regioná lní a vle čce se 
zapo čítává do pracovní doby. 
  

 Díl 2 
 

 Doba odpo činku 
 

 § 14 
 

 Nep řetržitý odpo činek mezi dv ěma směnami 
 

 (1) Zam ěstnavatel rozvrhne pracovní dobu tak, aby zam ěstnanec drážní dopravy na dráze 
celostátní, regionální a vle čce m ěl mezi koncem jedné sm ěny a za čátkem následující sm ěny 
nepřetržitý odpo činek po dobu alespo ň 11 hodin b ěhem 24 hodin po sob ě jdoucích. 
  
 (2) Odpo činek podle odstavce 1 m ůže být zam ěstnanci drážní dopravy na dráze celostátní, 
regionální a vle čce zkrácen až na 6 hodin b ěhem 24 hodin po sob ě jdoucích za p ředpokladu, že 
zaměstnavatel zajistí zam ěstnanci možnost spánku na l ůžku. Nep řetržitý odpo činek mezi dv ěma 
směnami m ůže být zkrácen za podmínky, že následující odpo činek bude prodloužen o dobu zkrácení 
tohoto odpo činku. 
  

 Díl 3 
 

 Dovolená 
  

 § 15 
 

 Podmínky poskytování dovolené v kalendá řních dnech 
 

 (1) Zam ěstnanci drážní dopravy na dráze celostátní, regioná lní a vle čce, který má 
nerovnom ěrn ě rozvrženou pracovní dobu, lze poskytovat dovolenou  v kalendá řních dnech, jestliže 
zaměstnanec má v rozvrhu sm ěn 
  
a) rozdíl v délce sm ěny v pr ůměru v ětší než 4 hodiny v jednotlivých týdnech, nebo 
  
b) rozdílný po čet sm ěn v jednotlivých týdnech. 
  
 (2) Dovolenou v kalendá řních dnech lze poskytovat zam ěstnanci drážní dopravy na dráze 
celostátní, regionální a vle čce, který má nerovnom ěrn ě rozvrženou pracovní dobu do více než dvou 
vyrovnávacích období v pr ůběhu 52 týdn ů po sob ě jdoucích. 
  
 (3) Zam ěstnavatel poskytuje dovolenou v kalendá řních dnech zam ěstnanci drážní dopravy na 
dráze celostátní, regionální a vle čce, který má nerovnom ěrn ě rozvrženou pracovní dobu, tak, aby 
nedocházelo ke zvýhodn ění zam ěstnance nebo zam ěstnavatele. 
  

HLAVA IV 
 

ZAMĚSTNANEC MĚSTSKÉ HROMADNÉ DOPRAVY 



 
 Díl 1 

 
 Pracovní doba 

 
 § 16 

 
 (1) Délka stanovené týdenní pracovní doby zam ěstnance m ěstské hromadné dopravy, který 
pracuje v nep řetržitém pracovním režimu, m ůže činit nejvýše 40 hodin týdn ě. 
  
 (2) Délka sm ěny zam ěstnance m ěstské hromadné dopravy v četn ě p řípadné režijní jízdy m ůže 
činit nejvýše 13 hodin. Délka sm ěny zam ěstnance pracujícího v no ční dob ě může činit nejvýše 10 
hodin b ěhem 24 hodin po sob ě jdoucích. 
  
 (3) Režijní jízda zam ěstnance m ěstské hromadné dopravy se zapo čítává do pracovní doby. 
  

 Díl 2 
 

 Doba odpo činku 
 

 § 17 
 

 Nep řetržitý odpo činek mezi dv ěma směnami 
 

 (1) Zam ěstnavatel rozvrhne pracovní dobu tak, aby zam ěstnanec m ěstské hromadné dopravy m ěl 
mezi koncem jedné sm ěny a za čátkem následující sm ěny nep řetržitý odpo činek po dobu alespo ň 11 
hodin b ěhem 24 hodin po sob ě jdoucích. 
  
 (2) Odpo činek podle odstavce 1 m ůže být zam ěstnanci m ěstské hromadné dopravy 
  
a) zkrácen až na 9 hodin nejvýše t řikrát v týdnu za podmínky, že v následujícím týdnu bude 
prodloužen o dobu p ředchozího zkrácení, 
  
b) b ěhem 24 hodin po sob ě jdoucích výjime čně rozd ělen na dv ě nebo t ři části ve dnech, v nichž 
není zkrácen podle písmene a), p ři čemž musí jedna část činit alespo ň 8 hodin a nep řetržitý 
odpočinek musí být prodloužen z 11 hodin na alespo ň 12 hodin. 
  

 § 18 
 

 Nep řetržitý odpo činek v týdnu 
 

 Zaměstnavatel rozvrhne pracovní dobu zam ěstnanci m ěstské hromadné dopravy tak, že doba 
nepřetržitého odpo činku v týdnu b ěhem každého období sedmi po sob ě jdoucích kalendá řních dn ů bude 
alespo ň 24 hodin s tím, že za období 3 týdn ů bude tento odpo činek činit celkem alespo ň 105 hodin. 
  

 Díl 3 
 

 Bezpe čnostní p řestávka 
 

 § 19 
 

 Zaměstnavatel je povinen zajistit, aby doba řízení zam ěstnance m ěstské hromadné dopravy 
byla nejdéle po 4 hodinách řízení p řerušena bezpe čnostní p řestávkou v trvání nejmén ě 30 minut, 
nenásleduje-li nep řetržitý odpo činek mezi dv ěma směnami nebo nep řetržitý odpo činek v týdnu. Tato 
přestávka m ůže být rozd ělena do n ěkolika p řestávek v trvání nejmén ě 10 minut. 
  

HLAVA V 
 

ZAMĚSTNANEC ZAJIŠŤUJÍCÍ PROVOZOVÁNÍ LETIŠT Ě 
 

 Díl 1 
 

 Pracovní doba 
 

 § 20 
 

 Zaměstnavatel rozvrhne pracovní dobu tak, aby délka sm ěny zam ěstnance zajiš ťujícího 
provozování letišt ě činila nejvýše 16 hodin. 
  

 Díl 2 



 
 Doba odpo činku 

 
 § 21 

 
 Nep řetržitý odpo činek mezi dv ěma směnami 

 
 (1) Zam ěstnavatel rozvrhne pracovní dobu zam ěstnance zajiš ťujícího provozování letišt ě 
tak, aby m ěl mezi koncem jedné sm ěny a za čátkem následující sm ěny nep řetržitý odpo činek po dobu 
alespo ň 11 hodin b ěhem 24 hodin po sob ě jdoucích. 
  
 (2) Odpo činek podle odstavce 1 m ůže být zam ěstnanci zajiš ťujícímu provozování letišt ě 
zkrácen až na 8 hodin b ěhem 24 hodin po sob ě jdoucích za podmínky, že následující odpo činek bude 
prodloužen o dobu zkrácení tohoto odpo činku. 
  

HLAVA VI 
 

ČLEN POSÁDKY LETADLA 
 

 Díl 1 
 

 Pracovní doba 
 

 § 22 
 

 (1) Zam ěstnavatel provozující obchodní leteckou dopravu let ouny rozvrhne pracovní dobu 
tak, aby délka sm ěny za podmínek stanovených zvláštním právním p ředpisem 23) 
  
a) člena základní posádky letadla činila nejvýše 14 hodin, 
  
b) člena zesílené posádky letadla činila nejvýše 16 hodin a 
  
c) člena zdvojené posádky letadla činila nejvýše 18 hodin. 
  
 (2) Délku pracovní sm ěny stanovenou v odstavci 1 písm. a) až c) lze za po dmínek 
stanovených zvláštním právním p ředpisem 23) prodloužit, je-li to v d ůsledku okolností, které 
nastanou po zahájení sm ěny, nezbytné pro bezpe čné dokon čení letu. 
  
 (3) Pracovní doba člena posádky letadla nesmí p řesáhnout v pr ůběhu jednoho týdne 60 hodin, 
v pr ůběhu čty ř týdn ů po sob ě jdoucích 200 hodin. 
  
 (4) Zam ěstnavatel provozující obchodní leteckou dopravu let ouny vypracuje písemný rozvrh 
stanovené týdenní pracovní doby na každý kalendá řní m ěsíc období sjednaného v kolektivní smlouv ě 
pro nerovnom ěrn ě rozvrženou pracovní dobu a seznámí s ním zam ěstnance nejpozd ěji 10 dn ů p řed 
začátkem následujícího kalendá řního m ěsíce, v n ěmž je pracovní doba nerovnom ěrn ě rozvržena, pokud 
se nedohodne se zam ěstnancem jinak. 
  

 Díl 2 
 

 Doba odpo činku 
 

 § 23 
 

 (1) Zam ěstnavatel provozující obchodní leteckou dopravu let ouny rozvrhne pracovní dobu 
člena posádky letadla tak, aby m ěl mezi koncem jedné sm ěny a za čátkem následující sm ěny 
nepřetržitý odpo činek po dobu alespo ň 11 hodin po sob ě jdoucích v pr ůběhu 24 hodin. 
  
 (2) Členu posádky letadla m ůže být odpo činek stanovený podle odstavce 1 za podmínek 
stanovených zvláštním právním p ředpisem 23) zkrácen až na 10 hodin. 
  
 (3) Zam ěstnavatel provozující obchodní leteckou dopravu let ouny rozvrhne pracovní dobu 
člena posádky letadla tak, aby doba nep řetržitého odpo činku za podmínek stanovených zvláštním 
právním p ředpisem 23) v týdnu činila nejmén ě 36 hodin nebo b ěhem 10 kalendá řních dn ů po sob ě 
jdoucích činila nejmén ě 60 hodin, p ři čemž v období 4 týdn ů musí doba nep řetržitého odpo činku 
činit nejmén ě 7 kalendá řních dn ů, v období 13 týdn ů nejmén ě 24 kalendá řních dn ů a v období 52 
týdn ů nejmén ě 96 kalendá řních dn ů. Nep řetržitý odpo činek v týdnu se stanoví tak, aby jednou v 
období 4 týdn ů do n ěho spadala sobota a ned ěle. 
  

 Díl 3 
 



 Pracovní pohotovost 
 

 § 24 
 

 Zaměstnavatel provozující obchodní leteckou dopravu let ouny m ůže s členem posádky letadla 
dohodnout pracovní pohotovost mimo území České republiky v míst ě, kde mu zajistí ubytování, v 
rozsahu nejvýše 12 hodin po sob ě jdoucích b ěhem 24 hodin a nejvýše 72 hodin v období 4 týdn ů po 
sob ě jdoucích. Dohodnutý rozsah pracovní pohotovosti ne smí p řesáhnout 400 hodin v období 52 
týdn ů. 
  

HLAVA VII 
 

ČLEN POSÁDKY PLAVIDLA 
 

 Díl 1 
 

 Pracovní doba 
 

 § 25 
 

 Zaměstnavatel rozvrhne pracovní dobu tak, aby délka sm ěny člena posádky plavidla činila 
nejvýše 14 hodin. 
  

 Díl 2 
 

 Doba odpo činku 
 

 § 26 
 

 Nep řetržitý odpo činek mezi dv ěma směnami 
 

 Zaměstnavatel rozvrhne pracovní dobu tak, aby člen posádky plavidla m ěl mezi koncem jedné 
směny a za čátkem následující sm ěny nep řetržitý odpo činek po dobu alespo ň 6 hodin b ěhem 24 hodin 
po sob ě jdoucích, za podmínky, že celková doba odpo činku člena posádky plavidla bude b ěhem 24 
hodin po sob ě jdoucích činit nejmén ě 10 hodin. 
  

 § 27 
 

 Nep řetržitý odpo činek v týdnu 
 

 Zaměstnavatel rozvrhne pracovní dobu tak, aby člen posádky plavidla m ěl nep řetržitý 
odpočinek nejdéle po 9 týdnech v trvání alespo ň 35 hodin za každý týden. 
  

ČÁST TŘETÍ 
 

PŘECHODNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 
 

§ 28 
 

 (1) Do dne 10. dubna 2007 se za zam ěstnance podle § 2 písm. a) považuje člen osádky 
nákladního automobilu nebo autobusu v silni ční doprav ě podle p římo použitelného p ředpisu 
Evropských spole čenství 24) . 
  
 (2) Do dne 10. dubna 2007 se nep řetržitý odpo činek mezi sm ěnami a v týdnu člena osádky 
nákladního automobilu nebo autobusu v silni ční doprav ě řídí p římo použitelným p ředpisem 
Evropských spole čenství 25) . Za podmínek stanovených v p římo použitelném p ředpisu Evropských 
spole čenství 26) se nep řetržitý odpo činek mezi sm ěnami a v týdnu řídí mezinárodní smlouvou 
vyhlášenou ve Sbírce zákon ů 19) . 
  

§ 29 
 

 Toto na řízení nabývá ú činnosti dnem 1. ledna 2007, s výjimkou ustanovení §  2 písm. a), § 7 
a 8, která nabývají ú činnosti dnem 11. dubna 2007. 
 

Předseda vlády: 
 

Ing. Topolánek v. r. 
 

Místop ředseda vlády 



 
a ministr práce a sociálních v ěcí: 

 
RNDr. Ne čas v. r. 

 
____________________ 
  
1) Sm ěrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/15/ES ze dn e 11. b řezna 2002 o úprav ě pracovní doby osob 
vykonávajících mobilní činnosti v silni ční doprav ě. 
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/88/ES ze dn e 4. listopadu 2003 o n ěkterých aspektech úpravy pracovní 
doby. 
  
2) Na řízení Rady (EHS) č. 3820/85 ze dne 20. prosince 1985 o harmonizaci ur čitých sociálních právních p ředpis ů 
v silni ční doprav ě. 
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 561/2006 ze dne 15. b řezna 2006 o harmonizaci n ěkterých p ředpis ů 
v sociální oblasti týkajících se silni ční dopravy, o zm ěně na řízení Rady (EHS) č. 3821/85 a (ES) č. 2135/98 a o 
zrušení na řízení Rady (EHS) č. 3820/85.) 
  
3) Nap říklad zákon č. 455/1991 Sb. , o živnostenském podnikání (živnost enský zákon), ve zn ění pozd ějších 
předpis ů, zákon č. 111/1994 Sb. , o silni ční doprav ě, ve zn ění pozd ějších p ředpis ů, zákon č. 266/1994 Sb. , o 
dráhách, ve zn ění pozd ějších p ředpis ů, zákon č. 114/1995 Sb. , o vnitrozemské plavb ě, ve zn ění pozd ějších 
předpis ů, zákon č. 49/1997 Sb. , o civilním letectví a o zm ěně a dopln ění zákona č. 455/1991 Sb. , o 
živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve zn ění pozd ějších p ředpis ů, zákon č. 13/1997 Sb. , o pozemních 
komunikacích, ve zn ění pozd ějších p ředpis ů. 
  
4) Čl. 2 odst. 1 a 2 a čl. 3 na řízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 561/2006 ze dne 15. b řezna 2006 o 
harmonizaci n ěkterých p ředpis ů v sociální oblasti týkajících se silni ční dopravy, o zm ěně na řízení Rady (EHS) 
č. 3821/85 a (ES) č. 2135/98 a o zrušení na řízení Rady (EHS) č. 3820/85. 
  
5) Zákon č. 13/1997 Sb. 
  
6) § 3 odst. 1 písm. a), b) a c) zákona č. 266/1994 Sb. 
§ 1 písm. p) vyhlášky č. 173/1995 Sb. , kterou se vydává dopravní řád drah, ve zn ění pozd ějších p ředpis ů. 
  
7) § 2 písm. c) vyhlášky č. 175/2000 Sb. , o p řepravním řádu pro ve řejnou drážní a silni ční osobní dopravu. 
  
8) § 1 odst. 1 písm. a) a § 3 odst. 1 písm. d) záko na č. 266/1994 Sb. 
  
9) Zákon č. 49/1997 Sb. 
  
10) Zákon č. 114/1995 Sb. 
  
11) § 2 odst. 7 zákona č. 61/2000 Sb. , o námo řní plavb ě, ve zn ění pozd ějších p ředpis ů. 
  
12) § 3 odst. 1 písm. d) zákona č. 266/1994 Sb. 
  
13) § 3 v ěta druhá zákoníku práce . 
  
14) § 96 odst. 2 zákoníku práce . 
  
15) § 79 zákoníku práce . 
  
16) § 96 odst. 1 zákoníku práce . 
  
17) Čl. 4 písm. g), čl. 8 a 9 na řízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 561/2006 ze dne 15. b řezna 2006 o 
harmonizaci n ěkterých p ředpis ů v sociální oblasti týkajících se silni ční dopravy, o zm ěně na řízení Rady (EHS) 
č. 3821/85 a (ES) č. 2135/98 a o zrušení na řízení Rady (EHS) č. 3820/85. 
  
18) Čl. 2 odst. 3 na řízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 561/2006 ze dne 15. b řezna 2000 o harmonizaci 
některých p ředpis ů v sociální oblasti týkajících se silni ční dopravy, o zm ěně na řízení Rady (EHS) č. 3821/85 a 
(ES) č. 2135/98 a o zrušení na řízení Rady (EHS) č. 3820/85. 
  
19) Čl. 8 a 9 Evropské dohody o práci osádek vozidel v m ezinárodní silni ční doprav ě (AETR) (vyhláška č. 
108/1976 Sb. , ve zn ění vyhlášky č. 82/1984 Sb. a vyhlášky č. 80/1994 Sb. ). 
  
20) Čl. 4 písm. h), čl. 8 a 9 na řízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 561/2006 ze dne 15. b řezna 2006 o 
harmonizaci n ěkterých p ředpis ů v sociální oblasti týkajících se silni ční dopravy, o zm ěně na řízení Rady (EHS) 
č. 3821/85 a (ES) č. 2135/98 a o zrušení na řízení Rady (EHS) č. 3820/85. 
  
21) § 26 odst. 5 zákona č. 13/1997 Sb. 
  
22) § 83 odst. 1 zákoníku práce . 
  
23) Vyhláška č. 466/2006 Sb. , o bezpe čnostní letové norm ě. 
  
24) Čl. 2 odst. 1 a čl. 4 na řízení Rady (EHS) č. 3820/85 ze dne 20. prosince 1985 o harmonizaci ur čitých 
sociálních právních p ředpis ů v silni ční doprav ě. 
  
25) Čl. 8 a 9 na řízení Rady (EHS) č. 3820/85 ze dne 20. prosince 1985 o harmonizaci ur čitých sociálních 
právních p ředpis ů v silni ční doprav ě. 



  
26) Čl. 2 odst. 2 na řízení Rady (EHS) č. 3820/85 ze dne 20. prosince 1985 o harmonizaci ur čitých sociálních 
právních p ředpis ů v silni ční doprav ě.  


