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Dodržování nařízení vlády, které zvýšilo minimální mzdy
řidičům autobusů, bude kontrolovat SÚIP
Od začátku letošního roku platí nařízení vlády, které zajistilo zvýšení minimální
mzdy u řidičů veřejné autobusové dopravy. O výkladu nového nařízení a
kontrolách jeho dodržování jednali představitelé Ministerstva práce a sociálních
věcí se zástupci dopravních odborů.
Na Ministerstvu práce a sociálních věcí se dnes uskutečnilo jednání členů předsednictva
Odborového svazu dopravy, předsedy Luboše Pomajbíka a místopředsedy Alfonze
Kokošky, s prvním náměstkem ministryně Robertem Baxou a náměstkem pro řízení
sekce legislativy Petrem Hůrkou. Obsahem jednání byl výklad ustanovení
pracovněprávních předpisů, které upravují odměňování řidičů veřejné autobusové
dopravy od prvního ledna letošního roku.
„Potvrdili jsme zástupcům Odborového svazu dopravy, že zaměstnavatelé musí
respektovat právní předpisy a při odměňování řidičů je zohlednit. Na dodržování
minimální a nejnižší zaručené mzdy, včetně odměny za čekání mezi spoji a příplatku za
ztížené pracovní prostředí u řidičů autobusové dopravy se tento rok při kontrolách ve
zvýšené míře zaměří i Státní úřad inspekce práce,“ řekl první náměstek ministryně Robert
Baxa.
„Výsledkem dnešního jednání je dohoda o poskytnutí výkladu při vzniku práva na
příplatek za ztížené pracovní prostředí v podmínkách u řidičů veřejné linkové dopravy,“
sdělil předseda Odborového svazu dopravy Luboš Pomajbík.
Ministerstvo práce a sociálních věcí dohodu zprostředkovalo při složitých tripartitních
jednáních mezi dopravci, zástupci vlády, krajů a zaměstnaneckými odbory.
„Nejnižší zaručená mzda řidičů se od prvního ledna zvýšila ze 71,60 korun za hodinu
na 98,10 korun za hodinu. Zavedl se také příplatek za ztížené pracovní prostředí a
navýšila se částka odměny pro řidiče autobusů za dobu čekání mezi spoji, která nově činí
nejméně minimálně 88,30 korun za hodinu čekání, přičemž dosud se jednalo o minimálně
50 korun za hodinu čekání,“ připomněl náměstek Petr Hůrka.
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