
Základní pravidla pro práci řidiče autobusu MHD

Předepsáno nařízením ES č.561/2006 v kombinaci s nařízením vlády č. 353/2008 Sb.

Tato pravidla platí pro nákladní vozidla a autobusy, které mají výjimku stanovenou články 3 a 13 
nařízení ES 561/2006  – řidič se tedy neřídí nařízením ES č.561/2006 ale nařízením vlády 353/2008.

Délka pracovní doby:

Pracovní doba řidiče autobusu MHD v nepřetržitém pracovním režimu smí činit nejvýše 40:00 hodin 
týdně, společně s přesčasovou prací a náhradním volnem nejvýše 60:00 hodin.

Délka směny zaměstnance MHD včetně případné režijní jízdy může činit nejvýše 13 hodin. 

Délka směny zaměstnance pracujícího v noční době může činit nejvýše 10 hodin během 24 hodin po 
sobě jdoucích.

Přerušení řízení:

Bezpečnostní přestávku musí řidič zahájit nejpozději po 4:00 hodinách řízení.  

Její délka musí být alespoň 0:30 hodin, 

Přestávku lze vložit do doby řízení  a případně i rozdělit na více částí trvajících alespoň 0:10 hodin. 

Denní odpočinek:

Základní denní odpočinek trvá nepřetržitě 11:00 hodin a lze jej takto čerpat každý den.

Zkrácený denní odpočinek trvá 9 hodin a smí se čerpat pouze 3x mezi dvěma týdenními odpočinky. 
Chybějící 2:00 hodiny odpočinku do základních 11:00 hodin je třeba vyčerpat nejpozději do konce 
následujícího týdne.

Dělený denní odpočinek se skládá ze dvou nebo tří částí. Jedna část musí trvat alespoň 8:00 hodin a 
další jedna část nebo dvě části musí celkový odpočinek prodloužit na 12:00 hodin v celkovém součtu. 
Lze jej takto čerpat každý den.

Pozn.: Ve všech případech odpočinku platí, že veškeré uvedené hodiny musí řidič vyčerpat do 24:00  
hodin od začátku pracovního výkonu.

Pokud začne řidič výkon v pondělí ráno v 6:00 hodin, pak musí mít do 24:00 hodin, tj. v úterý ráno 
v 6:00 hodin ukončený i základní, zkrácený nebo dělený denní odpočinek .



Týdenní odpočinek:

Zaměstnavatel rozvrhne pracovní dobu zaměstnanci městské hromadné dopravy tak, že doba 
nepřetržitého odpočinku v týdnu během každého období sedmi po sobě jdoucích kalendářních dnů 
bude alespoň 24 hodin s tím, že za období 3 týdnů bude tento odpočinek činit celkem alespoň 105 
hodin.

Pozn.:   Lze čerpat v rozsahu 35 + 35 + 35 hodin nebo také 24 + 24 + 57 hodin. 


