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Úvod 

 

Cílem této práce je předložit pojednání o vybraných aspektech pracovní doby a doby odpočinku 

zaměstnanců v dopravě se zvláštním zaměřením na právní úpravu problematiky pracovní doby 

členů posádky letadla v obchodní letecké dopravě (civilním letectví) v podmínkách České 

republiky.  

Tato práce shrnuje právní úpravu aplikovatelnou na pojednávanou oblast a upozorňuje 

na některé otázky, které působí v praxi aplikační obtíže. Tato práce se především zabývá právní 

úpravou v Zákoníku práce a dále zpracovává relevantní právní úpravu aplikovatelných 

mezinárodních smluv, předpisů práva EU a podzákonných právních předpisů se vztahem 

k pojednávané problematice. Pozornost je dále věnována vybrané rozhodovací praxi soudů.  

Téma právní úpravy pracovní doby autorka zvolila, protože jde o komplexní a vnitřně 

koherentním systém, který významným způsobem reguluje výkon závislé práce v pracovním 

poměru, jako masově využívaném právním vztahu. Právní úprava pracovní doby v sobě 

zahrnuje úpravu délky stanovené týdenní pracovní doby, nejvyšší přípustné délky směny, práce 

přesčas, jakož i noční práce a doby pracovní pohotovosti. Tato práce se zároveň zabývá i právní 

úpravou doby odpočinku, která je s právní úpravou pracovní doby neoddělitelně spjata, 

a to v rozsahu minimálních dob odpočinku a přestávek v práci.  

Pracovní doba je významným institutem pracovního práva. Vymezuje dobu, ve které 

je zaměstnanec povinen konat osobně práci podle pokynů zaměstnavatele a zaměstnavatel 

je povinen zaměstnanci práci přidělovat. Tím současně vymezuje i dobu, ve které se realizuje 

naprostá většina práv a povinností ze základního pracovněprávního vztahu. Korektní aplikace 

právní úpravy pracovní doby má svůj význam pro uplatňování zásad tzv. work-life balance, 

neboli slaďování osobního a pracovního života, ale i pro dodržování zásad bezpečného výkonu 

práce. V neposlední řadě pak právní regulace nejvyššího přípustného rozsahu pracovní doby 

přispívá k tvorbě nových pracovních míst. Ve významu pojednávané problematiky spočívá 

dle názoru autorky také aktuálnost zvoleného tématu.  

Zaměření na vybrané otázky pracovní doby zaměstnanců v dopravě pak autorka zvolila 

z důvodu zvýšených nároků kladených platnou právní úpravou na organizaci pracovní doby 

a doby odpočinku zaměstnanců pracujících v tomto sektoru hospodářství1. Konkrétnější 

zaměření na pracovní dobu a dobu odpočinku členů posádky letadla v civilní letecké dopravě 

autorka zvolila, protože právní úprava aplikovatelná na tyto zaměstnance nebyla teorií dosud 

                                                 
1 HŮRKA, Petr. Pracovní právo. 2., upr. vyd. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2015. Právnické 

učebnice (Aleš Čeněk). ISBN 978-80-7380-540-1. s. 237. 
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dostatečným způsobem zpracována, přestože se jedná o právní úpravu zajímavou v mnoha 

ohledech. Při přípravě uvedené právní úpravy například došlo k propracované aplikaci poznatků 

lékařské vědy o fyziologických aspektech únavy do práva. Problematika pracovní doby členů 

posádky letadla vyžaduje nadto zvýšenou pozornost konkrétně v prostředí České republiky, 

a to z důvodu zvýšených nároků na provozovatele obchodní letecké dopravy letouny jako 

zaměstnavatele členů posádky letadla při vypracování písemného rozvrhu týdenní pracovní 

doby těchto zaměstnanců. V neposlední řadě není bez zajímavosti ani nedávný vývoj právní 

úpravy pracovní doby a doby odpočinku členů posádky letadla či právní úpravy týkající 

se činnosti výkonných letců (pro potřeby této práce konkrétně pilotů).  

Tato práce je členěna do pěti na sebe navazujících kapitol, které jsou dále členěny 

na podkapitoly. První kapitola podává stručný historický exkurz do vývoje právní úpravy 

pracovní doby na území dnešní České republiky. První kapitola je chronologicky rozčleněna 

do tří podkapitol. První z nich se zabývá obdobím od přijetí všeobecného zákoníku občanského 

z roku 1811 do vzniku samostatného československého státu, přesněji do účinnosti zákona 

o osmihodinové pracovní době, která následovala poměrně brzy po vzniku nového státu. 

Tématem druhé podkapitoly je období, ve kterém byl zákon o osmihodinové pracovní době 

základem právní úpravy pracovní doby a doby odpočinku, tedy od jeho přijetí v roce 

1918 do účinnosti zákoníku práce z roku 1965. Třetí podkapitola se pak věnuje období od přijetí 

prvního pracovněprávního kodexu na našem území v roce 1965 do doby přijetí Zákoníku práce, 

tedy do roku 2006. Cílem první kapitoly je podat historický kontext, ve kterém je třeba platnou 

právní úpravu pracovní doby a doby odpočinku vnímat.  

Druhá kapitola navazuje pojednáním o hlavních pramenech právní úpravy pracovní 

doby a doby odpočinku. Zvláště se zaměřuje na prameny právní úpravy pracovní doby a doby 

odpočinku členů posádky letadla a podává i výklad o nedávných legislativních změnách v této 

oblasti a jejich praktických důsledcích. Toto pojednání je doplněno podkapitolou o plánech 

specifikací doby letu, která je na tomto místě zařazena přestože se nejedná o pramen právní 

úpravy. Plány specifikací doby letu jsou totiž pramenem závazných pravidel chování 

konkrétního provozovatele obchodní letecké dopravy a jako takové významně ovlivňují 

konkrétní způsoby aplikace právních předpisů v oblasti pracovní doby a doby odpočinku 

v podmínkách provozovatele jako zaměstnavatele.  

Třetí kapitola se věnuje vymezení a stručné charakteristice vybraných institutů 

se vztahem k oblasti pracovní doby a doby odpočinku, a to v prvé řadě institutů Zákoníku práce 

a následně pro komparaci podává charakteristiku pojmů a institutů z oblasti specificky právní 

úpravy pracovní doby členů posádky letadla.  
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Čtvrtá kapitola navazuje výkladem o některých vybraných aspektech pracovní doby 

a doby odpočinku členů posádky letadla, které mohou činit (či v minulosti mohly činit) v praxi 

výkladové či aplikační obtíže. Cílem čtvrté kapitoly je podrobněji pojednat o vybraných 

významných otázkách, které mohou být určující pro praktickou aplikaci právních předpisů 

o pracovní době a době odpočinku členů posádky letadla v České republice.  

Konečně pátá kapitola pro komparaci podává stručné pojednání o pracovní době a době 

odpočinku zaměstnanců v dopravě odlišných od členů posádky letadla. Tato část zasazuje 

čtvrtou kapitolu této práce do kontextu v tom smyslu, že poukazuje na praktické komplikace 

při aplikaci právní úpravy pracovní doby a doby odpočinku i u jiných zaměstnanců v dopravě, 

jakož i na významné rozdíly v množství a povaze odchylek právní úpravy pracovní doby a doby 

odpočinku členů posádky letadla oproti jiným zaměstnancům v dopravě.  

 Závěry této práce shrnují základní poznatky pojednávané problematiky významné 

pro praxi a odkazují na některá doporučení de lege ferenda podávaná v této práci.  

Tato práce se zaměřuje na právní úpravu pracovní doby a doby odpočinku v případě 

práce konané výhradně v rámci Evropské unie v případech, kdy je rozhodným právem 

pro příslušný základní pracovněprávní vztah právo České republiky. Tato práce pomíjí možné 

dopady nutnosti aplikace některých ustanovení jiných právních řádů, které je při výkonu práce 

zaměstnancem mimo Českou republiku obecně nutno brát v úvahu. 

 Z pohledu metodologie je při zpracování předkládané práce použita především metoda 

deskriptivní a dále metoda syntézy, analýzy, dedukce a abstrakce. Vedle literatury a dalších 

zdrojů uvedených v této práci byly při jejím zpracovány využity dále některé poznatky z praxe. 

Tato rigorózní práce je zpracována dle právního stavu účinného ke dni 1. července 2019.  
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1. Historický vývoj v oblasti pracovní doby v českých zemích po roce 1811 

 

Cílem této kapitoly je především nastínit historický kontext, ve kterém je třeba vnímat platnou 

právní úpravu pracovní doby a doby odpočinku. Tato kapitola zároveň podává výklad potřebný 

pro pochopení východisek, významu a účelu úpravy právní úpravy pracovní doby a doby 

odpočinku v Zákoníku práce.  

Jak bylo zmíněno již v úvodu, právní úprava pracovní doby je jedním z prostředků 

pro zajištění ochrany zdraví při práci. Někteří autoři pak zdůrazňují i významné politické 

motivace pro omezování smluvní svobody v pracovním právu2 a jejich úzkou souvislost 

se zkracováním délky stanovené pracovní doby, což lze demonstrovat výčtem historických 

milníků, které znamenaly zkrácení stanovené týdenní pracovní doby: 1918, 1956, 1966 a 1967, 

1991 a 20013.  

 

1.1. Vývoj v letech 1811 - 1918 

 

Vybrané otázky týkající se pracovní doby, především nejvyšší přípustný rozsah pracovní 

povinnosti, byly na našem území regulovány již před rokem 1811, a to například robotními 

patenty, které upravovaly pracovní poměry na panstvích4.5 Všeobecný zákoník občanský z roku 

1811 ve znění pozdější novely upravoval v § 1151 služební (námezdní) smlouvu, kterou 

vymezil jako závazek zaměstnaného konat pro jiného po určitou dobu služby (pravidelný výkon 

práce, činnost trvající po určitou dobu).6 Problematiku pracovní doby však ponechával zcela 

na vůli smluvních stran, neboť vycházel z předpokladu rovnosti subjektů služební smlouvy.7  

                                                 
2 BITTERMAN, M. Zkrácená pracovní doba, její obtíže a výhody. Praha: Hospodářská politika, 1934. 13 s. 

Knihovna Hospodářské politiky; č. 6. s. 3. 
3 ŠTEFKO, Martin. In: BĚLINA, Miroslav a kol. Zákoník práce: komentář. 2. vyd. V Praze: C.H. Beck, 2015. 

Velké komentáře. ISBN 978-80-7400-290-8. s. 515. 
4 MALÝ, Karel. In: MALÝ, Karel a kol. Dějiny českého a československého práva do roku 1945. 4., přeprac. vyd., 

V nakl. Leges vyd. 1. Praha: Leges, 2010. 640 s. Student. ISBN 978-80-87212-39-4. s. 200. 
5 VOJÁČEK, Ladislav, TAUCHEN, Jaromír. In: SCHELLE, Karel, TAUCHEN, Jaromír, ed. Encyklopedie 

českých právních dějin, V. svazek Pa-Právní. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s.r.o. v koedici 

s Key Publishing, 2015. ISBN 978-80-7380-638-5. s. 658. 
6 KOLDINSKÁ, Kristina. Sociální právo. Vyd. 2. V Praze: C.H. Beck, 2013. xvi, 191 s. Beckovy mezioborové 

učebnice. ISBN 978-80-7400-474-2. s. 12. 
7 VOJÁČEK, Ladislav. In: SCHELLE, Karel, TAUCHEN, Jaromír, ed. Encyklopedie českých právních dějin, VII. 

Svazek Právo pra-prob. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s.r.o. v koedici s Key Publishing, 2015. 

ISBN 978-80-7418-270-9. s. 12. 
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Projevy sociálního zákonodárství se na našem území začaly poprvé projevovat 

prostřednictvím novelizací živnostenského řádu.8 9 Živnostenský řád zachovával základní 

koncepci služební smlouvy a doplňoval ji o některé prvky, jejichž účelem byla ochrana 

zaměstnance, jako slabší smluvní strany.10 Vztahoval se na pracovníky konající práci 

v pravidelném zaměstnání při živnostenských podnicích s výjimkou odvětví a případů 

uvedených v odst. V. preambule živnostenského řádu a dále s výjimkou osob vykonávajících 

tzv. vyšší výkony služebné, kteří byli zpravidla odměňováni měsíčním či ročním služným 

(např. dílovedoucí, účetní, pokladníci, chemikové a další).11  

 Novelou živnostenského řádu z roku 1885 (tzv. dělnická novela) došlo ke stanovení 

nejvyšší přípustné délky pracovní doby v každých 24 hodinách, a to na 11 hodin. V praxi však 

sjednávali zaměstnavatelé a zaměstnanci vesměs pracovní dobu kratší.12 V odůvodněných 

případech bylo možné prodloužení nejvyšší přípustné délky pracovní doby, a to až na 12 hodin. 

Podle živnostenského řádu mohly živnostenské úřady první instance v případech přechodně 

zvýšené potřeby práce vydat povolení k dalšímu prodloužení pracovní doby v konkrétních 

podnicích. Takto mohlo dojít k prodloužení nejvyšší přípustné délky směny až na 14 hodin 

(možné prodloužení o tři hodiny v podnicích, ve kterých byla nejvyšší přípustná délka směny 

11 hodin, resp. o dvě hodiny v podnicích, ve kterých se uplatňovala již prodloužená nejvyšší 

přípustná délka směny 12 hodin). Prodloužení nejvyšší přípustné délky směny bylo možné 

až na tři týdny. V případech nevyhnutelné potřeby mohly jednotlivé podniky i bez povolení 

přikročit k prodloužení maximální přípustné délky směny až na tři dny v měsíci. Podmínkou 

takového opatření bylo ohlášení živnostenskému úřadu první instance.  

 Osmihodinová pracovní doba se již podle živnostenského řádu ve znění jeho pozdějších 

novel uplatňovala u dětí ve věku dvanáct až čtrnáct let. Děti v tomto věku směly nadto 

                                                 
8 Císařský patent č. 227/1859 ř. z., jímž se vydává a od 1. května 1860 počínajíc v působnost uvádí řád živnostenský 

pro celý rozsah říše (kromě správního obvodu benátského a Vojenské hranice). 
9 VOJÁČEK, Ladislav. In: SCHELLE, Karel, TAUCHEN, Jaromír, ed. Encyklopedie českých právních dějin, 

VII. Svazek Právo pra-prob. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s.r.o. v koedici s Key Publishing, 

2015. ISBN 978-80-7418-270-9. s. 17. 
10 KALENSKÁ, Marie, ŠTANGOVÁ, Věra. In: BĚLINA, Miroslav a kol. Pracovní právo. 5., dopl. a podstatně 

přeprac. vyd. V Praze: C.H. Beck, 2012. xxxv, 599 s. Právnické učebnice. ISBN 978-80-7400-405-6. s. 31. 
11 VOJÁČEK, Ladislav, TAUCHEN, Jaromír. In: SCHELLE, Karel, TAUCHEN, Jaromír, ed. Encyklopedie 

českých právních dějin, V. svazek Pa-Právní. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s.r.o. v koedici 

s Key Publishing, 2015. ISBN 978-80-7380-638-5. s. 659. 
12 SCHELLE, Karel, ed. a TAUCHEN, Jaromír, ed. Pracovní kodexy. Vyd. 1. Ostrava: Key Publishing 

ve spolupráci s The European Society for History of Law, 2010. 476 s. Právo. ISBN 978-80-7418-079-8. s. 9. 



- 11 - 

 

v živnostech konat práci pouze tehdy, nebylo-li to na újmu jejich zdraví, tělesnému rozvoji, 

a pokud to nebránilo v plnění jejich školních povinností.13  

Jak bylo zmíněno výše, živnostenský řád neupravoval pracovní dobu všech pracovníků. 

Zvláštní právní úprava platila pro zaměstnance ve vybraných odvětvích - například 

pro pracovníky v hornictví byla nejvyšší přípustná délka směny upravena novelou horního řádu 

provedená zákonem č. 115/1884 ř. z. (zákon o zaměstnávání mladistvých pracovníků a žen, pak 

o denní pracovní době a o nedělním klidu při hornictví). Maximální délka směny dospělých 

horníků činila 12 hodin s tím, že počátek pracovní doby se počítal od sfárání a směna končila 

vyfáráním. Samotná doba práce v dole nesměla přesáhnout 10 hodin. Prodloužení délky směny 

bylo možné v případech naléhavého ohrožení života, zdraví nebo majetku. U dětí od dvanácti 

do čtrnácti let nadto platil zákaz práce o nedělích a o svátcích.14  

 Příznivější úpravy pracovní doby se pak horníci v uhelných dolech dočkali s účinností 

z. č. 81/1901 ř. z. Tento zákon zkrátil nejvyšší přípustnou délku směny horníků v uhelných 

dolech na 9 hodin s tím, že přestávky v práci se započítávaly do pracovní doby. Do pracovní 

doby se nadto započítávala i doba potřebná ke sfárání a vyfárání. O rok později následovalo 

rozšíření jedenáctihodinové maximální délky směny i na stavební podniky.15  

Dělnická novela upravovala i další otázky týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví 

při práci, zejména zakotvila obecnou povinnost majitelů živností pečovat o zajištění strojního 

zařízení tak, aby při obezřetné práci nemohlo dojít ke snadnému ohrožení dělníků 

a dále upravovala problematiku přestávek v práci.16 Před účinností dělnické novely bylo 

sjednání práva na přestávky v práci, jejich délky či nejvyšší přípustné doby výkonu práce 

bez přestávek zcela na vůli smluvních stran námezdní (služební) smlouvy podle všeobecného 

zákoníku občanského z roku 1811. 

 Zákonodárce přiznal přijetím dělnické novely živnostenského řádu pracovníkům právo 

na přestávky v práci v celkové délce jedné a půl hodiny. Bylo-li to možné, měla být jedna 

hodina čerpána v odpolední době. Přestávky v práci se nezapočítávaly do pracovní doby. 

Příznivější úpravu přiznávala dělnická novela mladistvým, kteří měli nárok na přestávky v práci 

v celkové délce dvou a půl hodiny s tím, že přestávka v práci musela být poskytnuta nejpozději 

                                                 
13 VOJÁČEK, Ladislav, TAUCHEN, Jaromír. In: SCHELLE, Karel, TAUCHEN, Jaromír, ed. Encyklopedie 

českých právních dějin, V. svazek Pa-Právní. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s.r.o. v koedici 

s Key Publishing, 2015. ISBN 978-80-7380-638-5. s. 659. 
14 JINDRA, Zdeněk, JAKUBEC, Ivan. Hospodářský vzestup českých zemí od poloviny 18. století do konce 

monarchie. Praha: Univerzita Karlova v Praze, nakladatelství Karolinum, 2015. ISBN 9788024629452. s. 76.  
15 Tamtéž. 
16 NEUGEBAUER, Tomáš. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci v kostce: neboli o čem je současná BOZP. 

2. vyd. Praha: Wolters Kluwer, 2016. ISBN 978-80-7552-107-1. s. 20-29. 
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po čtyřech hodinách nepřetržité práce. Ministr byl zároveň oprávněn dobu přestávek v práci 

pro některé podniky přiměřeně zkrátit, nebo umožnit jiné rozložení přestávek.17  

Dozor nad dodržováním této úpravy, jakož i dalších předpisů upravujících výkon práce, 

vykonávala živnostenská inspekce zřízená na základě zákona č. 117/1883 ř. z., o zřizování 

dozorců živnostenských.18  

 Zákon č. 21/1895 ř. z., jímž se upravuje nedělní a sváteční klid v živnostech, upravil 

s účinností od 1. dubna 1895 problematiku práce v neděli a o svátcích, a to tak, že ji s výjimkami 

zakázal. Pozdější novely zákona stanovily výčet prací, které byly z působnosti zákona vyňaty, 

a doplnily zmocnění, na základě kterého mohla být práce v neděli a o svátcích dovolena 

i v dalších odvětvích, ve kterých nebylo možné práci přerušit nebo odložit.  

 

1.2. Vývoj v letech 1918 - 1965  

 

Výše přiblížená rakouská právní úprava pracovní doby byla do právního řádu nově vzniklého 

Československa včleněna recepčním zákonem č. 11/1918 Sb., o zřízení samostatného státu 

československého19. Přestože pracovní právo nebylo za první republiky stále ještě samostatným 

právním odvětvím20, došlo záhy po vytvoření samostatného státu21 k přijetí nové právní úpravy, 

jejímž cílem bylo posílit ochranu zaměstnance jako slabší smluvní strany pracovněprávního 

vztahu. Dobová judikatura Nejvyššího soudu Československé republiky k tomu uvádí, že: 

„(ochranářské prvky zákona – pozn. autora) jsou dány k zamezení vykořisťování osob slabých, 

potřebujících ochrany proti možným přehmatům zaměstnavatele.“22  

 Významnou změnu v oblasti právní úpravy pracovní doby přineslo přijetí zákona 

o osmihodinové pracovní době23. Je vhodné zdůraznit, že jeho přijetím se Československo stalo 

jedním z prvních států, které uzákonily osmihodinovou pracovní dobu. Úprava zákona 

                                                 
17 VOJÁČEK, Ladislav, TAUCHEN, Jaromír. In: SCHELLE, Karel, TAUCHEN, Jaromír, ed. Encyklopedie 

českých právních dějin, V. svazek Pa-Právní. . Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s.r.o. v koedici 

s Key Publishing, 2015. ISBN 978-80-7380-638-5. s. 660. 
18 Tamtéž. 
19 ČESKOSLOVENSKO. Zákon Národního výboru československého č. 11/1918 Sb. ze dne 28. října 1918 

o zřízení samostatného státu československého. In: ASPI [právní informační systém]. Wolters Kluwer ČR 

[cit. 8. 12. 2017]. 
20 SKŘEJPKOVÁ, Petra. In: MALÝ, Karel, SOUKUP, Ladislav, ed. Vývoj práva v Československu v letech 1945-

1989. Praha: Karolinum, 2004. ISBN 80-246-0863-4. s. 519. 
21 Zákon o osmihodinové pracovní době byl přijat krátce poté, kdy Generální konference Mezinárodní organizace 

práce přijala úmluvu č. 1 o pracovní době v průmyslu. Československo tuto úmluvu ratifikovalo v roce 1921 

(publikováno jako 80/1922 Sb.) 
22 ČESKOSLOVENSKÁ REPUBLIKA. Rozhodnutí Nejvyššího soudu Československé republiky sp. zn. Rv I 

1125/29 ze dne 12. 6. 1930. In: ASPI [právní informační systém]: Wolters Kluwer ČR [cit. 11. 12. 2017]. 
23 ČESKOSLOVENSKO. Zákon č. 91/1918 Sb. ze dne 19. prosince 1918 o 8hodinné době pracovní (zákon 

o osmihodinové pracovní době). In: ASPI [právní informační systém]. Wolters Kluwer ČR [cit. 8. 12. 2017]. 



- 13 - 

 

o osmihodinové pracovní době se týkala, navzdory jeho zjednodušujícímu názvu, i dalších 

aspektů pracovní doby a doby odpočinku, například přestávek v práci, noční práce, práce 

přesčas apod. 

Zákon o osmihodinové pracovní době upravoval pracovní dobu zaměstnanců pracujících 

v podnicích podrobených živnostenskému řádu nebo provozovaných živnostenským 

způsobem, jakož i v podnicích, závodech a ústavech provozovaných státem, veřejnými 

nebo soukromými svazky, fondy, spolky a společnostmi, které byly rázu výdělečného, 

všeužitečného nebo dobročinného a dále i pro hornické profese (včetně koksoven a vysokých 

pecí) a dále upravoval pracovní dobu osob pravidelně zaměstnaných v zemědělských a lesních 

podnicích, pokud žily mimo hospodářovu domácnost a byly odměňovány denním, týdenním 

nebo měsíčním platem. Vztahoval se na všechny námezdné zaměstnance, nejen na dělníky, 

ale i na úředníky. Jak uvádí dobová literatura, vztahoval se na pracující „rukou i hlavou“.24 Jako 

vodítko k aplikaci zákona o osmihodinové pracovní době byl vydán výnos ministerstva sociální 

péče z 21. března 1919, čís. j. 4751/III.-1925 26.  

Ve svém § 1 zákon stanovil, že pracovní doba zásadně nesmí přesáhnout 8 hodin v rámci 

24 hodin po sobě jdoucích nebo 48 hodin týdně (v dikci zákona se toto omezení vztahovalo 

ke „skutečné pracovní době“). Zákon obsahoval zmocnění, na jehož základě mohl ministr 

sociální péče povolit pro jednotlivé skupiny podniků odlišnou úpravu za předpokladu, 

že pracovní doba v takových případech nepřesáhne celkem 192 hodin v rámci čtyř týdnů 

po sobě jdoucích27. Na základě tohoto zmocnění vydal ministr sociální péče nařízení 

č. 11/1919 Sb.28, ve kterém byly uzavřeným výčtem určeny typy podniků, které mohly využít 

možnosti rozvrhnout pracovní dobu na období čtyř týdnů po sobě jdoucích (šlo např. o cihelny, 

elektrárny a vodárny, ale také o zemědělské podniky a o podniky se zemědělstvím přímo 

související či například o říční a slunné lázně). Později byl tento postup povolen i pro lékárny29.  

                                                 
24 Pracovní doba v průmyslu Československé republiky. V Praze: Sociální ústav Československé republiky, 1924. 

56 s. Publikace Sociálního ústavu; č. 14. s. 8. 
25 Dostupné v tamtéž s. 52. 
26 VOJÁČEK, Ladislav, TAUCHEN, Jaromír. In: SCHELLE, Karel, TAUCHEN, Jaromír, ed. Encyklopedie 

českých právních dějin, V. svazek Pa-Právní. . Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s.r.o. v koedici 

s Key Publishing, 2015. ISBN 978-80-7380-638-5. s. 660. 
27 V dikci zákona je uvedeno: „nepřesahuje-li úhrnem v období čtyřnedělní 192 hodiny.“ 
28 ČESKOSLOVENSKO. Nařízení ministra sociální péče ve srozumění se zúčastněnými ministry č. 11/1919 Sb. 

ze dne 11. ledna 1919, jímž se vydávají prováděcí předpisy k zákonu o 8hodinné době pracovní. In: ASPI [právní 

informační systém]. Wolters Kluwer ČR [cit. 9. 12. 2017]. 
29 ČESKOSLOVENSKÁ REPUBLIKA. Nařízení vlády republiky Československé č. 499/1921 Sb. ze dne 

1. prosince 1921 o úpravě pracovní doby v lékárnách. In: ASPI [právní informační systém]. Wolters Kluwer ČR 

[cit. 10. 12. 2017]. 
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Báňský úřad mohl na základě zmocnění v zákoně o osmihodinové pracovní době 

rozhodnout o zkrácení nejvyšší přípustné délky směny na sedm hodin včetně doby potřebné 

pro sfárání a vyfárání. Dobu potřebnou pro sfárání a vyfárání bylo obecně třeba podle zákona 

o osmihodinové pracovní době považovat za práce pomocné, které nutně předcházejí výrobě 

(práci) nebo po ní následují. Tyto pomocné práce byly upraveny v § 7 zákona o osmihodinové 

pracovní době, která uváděla jejich demonstrativní výčet (vytápění kotlů, čištění závodních 

místností, krmení dobytka apod.) a jejich výkon mohl přesahovat obvyklou pracovní dobu. 

Systematicky byla úprava pomocných prací řazena k práci přesčas (v dikci zákona 

o osmihodinové pracovní době šlo o práci „přes čas“).  

Zvláštní právní předpis upravoval problematiku práce dětí. Jednalo se o zákon 

č. 420/1919 Sb., o práci dětí30. Děti do dvanácti let mohly být k práci využívány nejvýše dvě 

hodiny denně a v době prázdnin až čtyři hodiny denně.  

Zákon o osmihodinové pracovní době nepřiznával zaměstnavateli právo rozvrhnout týdenní 

pracovní dobu ani určit začátky a konce směn. Úprava této problematiky byla ponechána na vůli 

smluvních stran, což zákonodárně výslovně deklaroval v § 3 zákona.31 

Problematika přestávek v práci byla upravena v § 3-5 zákona o osmihodinové pracovní 

době. Nejdéle po pěti hodinách nepřetržité práce musela být dospělému zaměstnanci poskytnuta 

pracovní přestávka v délce nejméně čtvrt hodiny. U mladistvých zaměstnanců do osmnácti let 

nebyl přípustný nepřetržitý výkon práce po dobu delší než čtyři hodiny. U dospělých 

zaměstnanců bylo přípustné, aby přestávky v práci odpadly v případě, kdy byl za pravidelného 

chodu výroby zajištěn přiměřený čas k oddechu. Zaměstnancům musela být poskytnuta týdenní 

nerušená přestávka32 (materiálně šlo o institut obdobný nepřetržitému odpočinku v týdnu podle 

Zákoníku práce) v délce nejméně 32 hodin a zpravidla měla připadnout na neděli. V případě 

žen zaměstnaných v továrnách měla týdenní nerušená přestávka začínat v již v sobotu ve dvě 

hodiny odpoledne.  

I v oblasti úpravy týdenní nerušené přestávky existovalo zmocnění pro ministra sociální 

péče, jednajícího ve shodě s ostatními dotčenými ministry, aby upravil pro jednotlivé druhy 

podniků tuto problematiku odchylně. Učinil tak ve výše zmíněném nařízení č. 11/1919 Sb., 

které umožnilo pro vybrané druhy nepřetržitě provozovaných podniků (například železárny, 

                                                 
30 ČESKOSLOVENSKO. Zákon č. 420/1919 Sb. ze dne 17. července 1919 o práci dětí. In: ASPI [právní 

informační systém]. Wolters Kluwer ČR [cit. 11. 12. 2017]. 
31 Pracovní doba v průmyslu Československé republiky. V Praze: Sociální ústav Československé republiky, 1924. 

56 s. Publikace Sociálního ústavu; č. 14. s. 9. 
32 V dobové literatuře označováno též jako „týdenní klid“.  

Srov. Pracovní doba v průmyslu Československé republiky. V Praze: Sociální ústav Československé republiky, 

1924. 56 s. Publikace Sociálního ústavu; č. 14. s. 9. 
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sklárny, podniky v chemickém průmyslu či lihovarnictví a pivovarnictví) rozvrhnout 

zaměstnancům pracovní dobu odlišně za předpokladu, že nepřetržitý odpočinek zaměstnance 

v týdnu připadne na neděli nejméně v každém třetím týdnu. Vybraným továrním podnikům 

bylo povoleno nařídit ženám práci i v sobotu po druhé hodině odpoledne (jednalo se například 

o mlékárny, tiskárny nebo cukrovary), a to za předpokladu, že nedošlo k výkonu práce 

nad rámec povolených 48 hodin týdně.  

Zákon o osmihodinové pracovní době dále upravoval problematiku práce přesčas, 

a to v § 6-7. V případech nezbytné potřeby, které splňovaly zákonem stanovené podmínky, 

bylo možné povolit jednotlivým podnikům nebo i hromadně několika podnikům prodloužení 

pracovní doby nad nejvyšší přípustnou úroveň skutečné pracovní doby, a to nejdéle na dobu 

čtyř týdnů v roce a nejvýše o dvě hodiny denně. Toto povolení uděloval podnikům podléhajícím 

živnostenské inspekci živnostenský inspektor, hornickým podnikům báňský revírní úřad 

a specializované orgány udělovaly povolení vybraným dalším skupinám podniků. Pokud šlo 

o nutné práce, hrozilo-li nebezpečí pro život, zdraví nebo veřejný zájem, bylo přípustné nařídit 

práci přesčas bez předchozího povolení, avšak pouze na přechodnou dobu a jen, nebylo-li 

možné vykonat tyto práce bez nařízení práce přesčas. Pokud takto nařízená práce přesčas trvala 

déle než tři dny, byla stanovena povinnost její nařízení ohlásit příslušnému orgánu.  

Pravidla pro noční práci stanovil zákon o osmihodinové pracovní době v § 8-9. Noční doba 

je pro tyto potřeby vymezena jako časový interval od desáté hodiny večerní do páté hodiny 

ranní a práce v této noční době byla obecně zakázána. Výjimku tvořily především nepřetržitě 

provozované podniky, ve kterých nebylo z technologických důvodů možné zastavit výrobu. 

Noční práce byla dále přípustná v případech vyvolaných nutnou opravou závodního zařízení, 

pokud mohla nastalá porucha ohrozit pravidelný chod závodu. Ministr sociální péče na základě 

zákonného zmocnění stanovil ve výše zmiňovaném nařízení č. 11/1919 Sb. další výjimky 

z obecného zákazu noční práce, a to pro případy, kdy byl výkon noční práce vyžadován 

ve veřejném zájmu či k uspokojování pravidelné potřeby veřejnosti. Tato výjimka se uplatnila 

například na mlékárny, tiskárny denních listů, práce v pohostinství, práce související s ostrahou 

objektů nebo o práce ve zdravotnictví.  

I v případě uplatnění výše uvedených výjimek mohla být noční práce konána pouze muži 

staršími šestnácti let. Noční práce žen byla přípustná jen u starších osmnácti let, a to v případech 

stanovených nařízením ministra sociální péče. Výjimky spadaly do dvou kategorií – jednak šlo 

o případy práce v podnicích a závodech, ve kterých se při zpracování surovin nebo látek velmi 

rychle se kazících, připouštěla noční práce žen výjimečně a přechodně po kratší dobu (například 

v konzervárenství), a dále o případy, kdy takovou práci vyžadovala nepřetržitá služba v podniku 
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nebo zvláštní zřetel k veřejným zájmům a noční práce žen sestávala z poměrně málo 

namáhavých úkolu (například ve zdravotnictví, mlékárnách či divadlech). Noční práce žen 

mladších osmnácti let byla zcela zakázána.  

Zákon o osmihodinové pracovní době dále v § 10-11 obsahoval některá ustanovení, jejichž 

cílem byla zvláštní ochrana žen a mladistvých při práci. V podnicích, na které se zákon 

o osmihodinové pracovní době vztahoval, směly být námezdně zaměstnávány pouze děti starší 

čtrnácti let. 

 Některá zvláštní ustanovení zákona o osmihodinové pracovní době směřovala 

ke specifickému postavení osob zaměstnaných v domácnosti zaměstnavatele, které v jeho 

domácnosti zároveň žily (například kuchařky, chůvy apod.) a dále zaměstnanců konajících 

nepravidelně konané (například řidiči nebo kočí) či nepatrně namáhavé služební úkony 

(zaměstnanci pracující v ostraze objektů apod.) s výjimkou osob najatých na výpomoc 

či k ošetření nemocných, pokud tato výpomoc netrvala déle než šest dní. Doba odpočinku 

takových zaměstnanců nesměla být v rámci 24 hodin po sobě jdoucích kratší než 12 hodin. 

Z toho 8 hodin muselo být čerpáno v noci a přestávka v práci v polední době musela činit 

alespoň půl hodiny. V době po deváté hodině večerní byly zakázány těžké práce. Těmto 

specifickým skupinám zaměstnanců náležel také kratší týdenní nerušený odpočinek, 

a to v délce nejméně 18 hodin s tím, že měl zpravidla připadnout na neděli.  

Zákon o osmihodinové pracovní době nabyl účinnosti dne 10. ledna 1919. Pro vybrané 

druhy podniků nebo pro vybrané profese bylo výše zmíněním nařízením ministra sociální péče 

č. 11/1919 Sb. povoleno odložení účinnosti zákona, a to nejpozději do 30. června 1919. Toto 

povolení odkladu se týkalo například mlýnů, cukrovarů nebo papíren. Ve specifických 

případech došlo k odložení působnosti i na dobu pozdější33.  

 Výkladem zákona o osmihodinové pracovní době se opakovaně zabýval Nejvyšší soud 

Československé republiky, který ostatně sám uvedl, že: „Zákon čís. 91/1918 sb. z. a n. přijal 

sice všeobecně zásadu osmihodinné doby pracovní, ale neprovedl ji do všech důsledků.“34 

Předmětem rozhodování Nejvyššího soudu Československé republiky byla opakovaně 

působnost zákona o osmihodinové pracovní době35. Rozhodovací praxe takto v souladu 

se čl. 2 písm. a) Úmluvy mezinárodní organizace práce č. 1 například konstatovala, že: „U toho, 

                                                 
33 Srovnej: ČESKOSLOVENSKO. Nařízení vlády republiky Československé č. 528/1919 Sb. ze dne 30. září 1919 

o odkladu působnosti zákona o osmihodinné době pracovní pro podniky železniční. In: ASPI [právní informační 

systém]. Wolters Kluwer ČR [cit. 10. 12. 2017]. 
34 ČESKOSLOVENSKÁ REPUBLIKA. Rozhodnutí Nejvyššího soudu Československé republiky sp. zn. Rv I 

1196/31 ze dne 9. 3. 1933. In: ASPI [právní informační systém]: Wolters Kluwer ČR [cit. 11. 12. 2017]. 
35 Srovnej např. rozhodnutí Nejvyššího soudu Československé republiky sp. zn. Rv I 237/23 ze dne 19. 6. 1923, 

sp. zn. Rv I 1956/26 ze dne 14. 10. 1927 nebo Rv I 1337/29 ze dne 8. 5. 1930.  
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kdo zastává v podniku zodpovědné místo orgánu, jemuž náleží celý podnik říditi, vésti 

a spravovati, nelze výkony nad osmihodinovou pracovní dobu pokládati za zvláštní práce přes 

čas, jež by musily býti zvláště odměněny.“36 V jiných případech se rozhodovací praxe zabývala 

otázkou, zda se může zaměstnanec platně vzdát některých svých práv podle zákona 

o osmihodinové pracovní době a došla například k závěru, že zaměstnanec se nemůže platně 

vzdát práva odměnu za práci přesčas37. Takto byla rovněž potvrzena existence nároku 

zaměstnance na odměnu za práci přesčas konanou v rozporu se zákonem38.  

 K výraznějším změnám v oblasti právní úpravy pracovní doby došlo v období 

Protektorátu Čechy a Morava. V kontextu nového ideologického pojetí práce jako služby celku 

a cti39 byla v roce 1939 zavedena pracovní povinnost, a to k provedení zvlášť důležitých 

úkolů40. Vládním nařízením41 č. 334/1940 Sb.42 došlo ke změně zákona o osmihodinové 

pracovní době tak, že bylo doplněno zmocnění pro ministra sociální a zdravotní správy, 

aby vyhláškou povolil práci přesčas buď pro všechny podniky, nebo pro jejich vybrané skupiny, 

a to až na dvě hodiny denně. V roce 1944 pak došlo k zavedení šedesátihodinového pracovního 

týdne43, a to rozšířením pracovní doby (v délce 48 hodin) o 12 hodin přesčas (u žen 

a mladistvých o osm hodin). Toto opatření směřovalo k provedení právních předpisů o totálním 

pracovním nasazení44.  

 Zákon o osmihodinové pracovní době zůstal základním právním předpisem v oblasti 

pracovní doby i po osvobození Československa v roce 1945, postupně však docházelo k přijetí 

nové právní úpravy stanovující zvláštní pravidla v oblasti pracovní doby pro jednotlivé druhy 

                                                 
36 ČESKOSLOVENSKÁ REPUBLIKA. Rozhodnutí Nejvyššího soudu Československé republiky sp. zn. Rv II 

109/26 ze dne 17. 6. 1926. In: ASPI [právní informační systém]: Wolters Kluwer ČR [cit. 11. 12. 2017]. 
37 ČESKOSLOVENSKÁ REPUBLIKA. Rozhodnutí Nejvyššího soudu Československé republiky sp. zn. R I 

163/27 ze dne 5. 4. 1927. In: ASPI [právní informační systém]: Wolters Kluwer ČR [cit. 11. 12. 2017]. 
38 ČESKOSLOVENSKÁ REPUBLIKA. Rozhodnutí Nejvyššího soudu Československé republiky sp. zn. R I 

843/28 ze dne 15. 12. 1928. In: ASPI [právní informační systém]: Wolters Kluwer ČR [cit. 11. 12. 2017]. 
39 VOJÁČEK, Ladislav, TAUCHEN, Jaromír, SCHELLE Karel, ed. Proměny soukromého práva: sborník 

příspěvků z konference ke 200. výročí vydání ABGB. Brno: Masarykova univerzita, 2011. ISBN 978-80-210-5613-

8. s. 420. 
40 Pracovní povinnost byla později významně rozšířena dekretem č. 88/1945 Sb., o všeobecné pracovní povinnosti.  
41 Vydáno na základě Ústavního zákon č. 330/1938 Sb., o zmocnění ke změnám ústavní listiny a ústavních zákonů 

republiky Česko-Slovenské a o mimořádné moci nařizovací.  

42 PROTEKTORÁT ČECHY A MORAVA. Nařízení vlády č. 334/1940 Sb., jímž se doplňuje zákon ze dne 

19. prosince 1918, č. 91 Sb., o 8hodinové době pracovní. In: ASPI [právní informační systém]. Wolters Kluwer 

ČR [cit. 12. 12. 2017]. 
43 PROTEKTORÁT ČECHY A MORAVA. Nařízení ministra hospodářství a práce č. 199/1944 Sb., o zavedení 

60hodiného týdne. In: ASPI [právní informační systém]. Wolters Kluwer ČR [cit. 12. 12. 2017]. 
44 PROTEKTORÁT ČECHY A MORAVA. Vládní nařízení č. 177/1944 Sb., o zmocnění ministrů a vedoucího 

pozemkového úřadu pro Čechy a Moravu k mimořádným opatřením k provedení totálního válečného nasazení. 

In: ASPI [právní informační systém]. Wolters Kluwer ČR [cit. 12. 12. 2017]. 
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podniků (například pro pekárny)45. V roce 1948 byly zahájeny práce na osnově nového 

pracovněprávního kodexu, k přijetí zákoníku práce však došlo až v roce 1965. Již s účinností 

Ústavy 9. května46 se nicméně některé normy pracovněprávní povahy dostávají na ústavní 

úroveň. Jednalo se zejména o ústavní garanci práva na práci, práva žen na zvláštní úpravu 

pracovních podmínek či o právo mládeže na zvláštní pracovní podmínky. Především je však 

třeba zmínit ustanovení zaručující právo všech pracujících na odpočinek, které zákonodárce 

včlenil do § 28 Ústavy 9. května. Uvádělo se, že právo na odpočinek je zaručeno 

prostřednictvím aplikace zákonné úpravy pracovní doby a dovolené.47 Podobně jako 

Ústava 9. května garantovala právo na odpočinek po práci i Ústava Československé 

socialistické republiky z roku 196048. Ústava Československé socialistické republiky z roku 

1960 uváděla, že toto právo je vedle zákonné úpravy pracovní doby a placené dovolené 

realizováno i péčí státu a společenských organizací o nejplnější využití volného času pracujících 

k jejich zotavení a pro jejich kulturní život. Ze zmíněného ustanovení se také dovozovala 

zásada, že pracovní dobu a dobu odpočinku po práci lze stanovit jen zákonem nebo na základě 

zákona49. Navzdory zásadám výslovně deklarovaným jak v Ústavě 9. května, tak i v Ústavě 

Československé socialistické republiky z roku 1960, docházelo po Únorovém puči v roce 1948 

vedle likvidace některých občanských a politických práv postupně i k zužování rozsahu 

pracovních práv, které byly zaměstnanci nabyty v předchozích obdobích.50 Tlak na zvyšování 

intenzity práce realizovaný například prostřednictvím socialistických pracovních iniciativ 

(socialistického soutěžení) měla za následek zvýšení četnosti pracovních úrazů a ani předpisy 

o osmihodinové pracovní době nebyly v praxi respektovány51.  

 Výraznou změnu v právní úpravě pracovní doby přineslo přijetí zákona č. 45/1956 Sb., 

o zkrácení pracovní doby, který novelizoval zákon o osmihodinové pracovní době z roku 

                                                 
45 ČESKOSLOVENSKÁ REPUBLIKA. Zákon č. 177/1946 Sb., o úpravě pracovní doby v pekárnách. In: ASPI 

[právní informační systém]. Wolters Kluwer ČR [cit. 12. 12. 2017].  
46 ČESKOSLOVENSKÁ REPUBLIKA. Ústavní zákon č. 150/1948 Sb., Ústava Československé republiky. 

In: ASPI [právní informační systém]. Wolters Kluwer ČR [cit. 12. 12. 2017].  
47 Ústava 9. května § 28 odst. 2 doslova uvádí: „Toto právo se zaručuje zákonnou úpravou pracovní doby a placené 

dovolené na zotavenou, jakož i péčí o zotavení pracujících.“  
48 ČESKOSLOVENSKÁ SOCIALISTICKÁ REPUBLIKA. Ústavní zákon č. 100/1960 Sb., Ústava 

Československé socialistické republiky. In: ASPI [právní informační systém]. Wolters Kluwer ČR 

[cit. 14. 12. 2017].  
49 VOJÁČEK, Ladislav, TAUCHEN, Jaromír. In: SCHELLE, Karel, TAUCHEN, Jaromír, ed. Encyklopedie 

českých právních dějin, V. svazek Pa-Právní. . Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s.r.o. v koedici 

s Key Publishing, 2015. ISBN 978-80-7380-638-5. s. 663. 
50 SKŘEJPKOVÁ, Petra. In: MALÝ, Karel, SOUKUP, Ladislav, ed. Vývoj práva v Československu v letech 1945-

1989. Praha: Karolinum, 2004. ISBN 80-246-0863-4. s. 522. 
51 Tamtéž s. 523. 
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191852. Zákonodárce v preambuli zmíněného zákona uvádí, že se jedná o reakci mimo jiné 

na zvýšení produktivity práce. Zkrácení pracovní doby označuje zákonodárce za nástroj 

ke zvýšení životní úrovně. Pozdější literatura pak uvádí, že další zkracování pracovní doby 

nebude možné bez dosažení pracovní kázně na takové úrovni, aby se pracovní doba přibližovala 

skutečně odpracované době53.  

Délka pracovní doby byla zmiňovanou novelou zákona o osmihodinové pracovní době 

z původních 48 hodin týdně zkrácena na 46 hodin, nestanovil-li jiný předpis úpravu 

pro zaměstnance příznivější54. Pro mladistvé do šestnácti let byla pracovní doba stanovena 

na 36 hodin týdně s tím, že rozvržení pracovní doby mladistvých určoval ředitel podniku 

v dohodě s příslušným výborem odborové organizace, a mladistvým zaměstnancům náležela 

zásadně za práci odměna ve výši stanovené poměrem jejich pracovní doby k pravidelné 

pracovní době dospělých zaměstnanců. Na tomto místě je potřebné poznamenat, že výše 

uvedené hranice nebyly nejvyššími přípustnými limity, ale jednalo se o pevné stanovení 

pracovní doby pro všechny zaměstnance55.  

Až na výjimky stanovené právním předpisem se týdenní pracovní doba rozvrhovala 

do šestidenního pracovního týdne s tím, že v sobotu byla kratší a po zbylých pět dní 

se rozvrhovala rovnoměrně. Pracovní doba v sobotu nesměla být kratší než pět hodin. 

Rozvržení pracovní doby do pětidenního týdne bylo umožněno například ve stavebních 

a montážních podnicích, které se zabývaly výlučně nebo převážně investiční výstavbou. 

Jednotliví ministři byli po dohodě s příslušným odborovým svazem oprávněni stanovit 

odchylnou úpravu pro případy, kdy povaha práce neumožňovala rozvržení pracovní doby 

do šestidenního pracovního týdne nebo rovnoměrné rozvržení pracovní doby na jednotlivé 

týdny v určitém časovém období. V takových případech bylo možno povolit takový režim, 

při kterém nesměla pracovní doba přesahovat v průměru 46 hodin týdně ve zpravidla 

čtyřtýdenním vyrovnávacím období56. Oproti zákonu o osmihodinové pracovní době upravoval 

zákon o zkrácení pracovní doby obecně také způsob stanovení začátku a konce pracovních 

směn. Zákon však výslovně nestanovil povinnost vypracovat písemný rozvrh směn a seznámit 

                                                 
52 VOJÁČEK, Ladislav, TAUCHEN, Jaromír. In: SCHELLE, Karel, TAUCHEN, Jaromír, ed. Encyklopedie 

českých právních dějin, V. svazek Pa-Právní. . Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s.r.o. v koedici 

s Key Publishing, 2015. ISBN 978-80-7380-638-5. s. 663. 
53 JAKUBKA, Jaroslav. Pracovní doba. Praha: Odd. propagandy a výchovy ÚRO, 1986. s. 2. 
54 § 14 zákona č. 45/1956 Sb., o zkrácení pracovní doby. 
55 HROMADA, Jiří, ed., WITZ, Karel, ed. a CHYSKÝ, Jiří, ed. Československé pracovní právo. 2., přeprac. vyd. 

Praha: Orbis, 1960. 519, [1] s. Právnické edice. Knihovna lid. funkcionáře. s. 174. 
56 Zákon o zkrácení pracovní doby nepoužívá výslovně pojem vyrovnávací období, uvádí se toliko: „(…) 

pravidelná pracovní doba nesmí při tom v časovém období zpravidla čtyřtýdenním přesahovat průměrně 46 hodin 

týdně.“ 
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s ním či s jeho změnami zaměstnance v předstihu před začátkem období, na které je pracovní 

doba rozvržena. Novinkou byla výslovná úprava kratší než pravidelné pracovní doby 

a odměňování za práci při kratší pracovní době. Zaměstnanci mohla být kratší pracovní doba 

stanovena na jeho žádost, pokud to umožňovaly provozní podmínky. Dalším předpokladem 

stanovení kratší pracovní doby byly zdravotní či jiné závažné důvody na straně zaměstnance. 

Pracovní pohotovost (na pracovišti i mimo něj) byla možná. 

  Do pracovní doby se nově započítávaly přestávky v práci určené na svačinu, 

a to v rozsahu 15 minut za jednu směnu. Pro otázku přestávek v práci znamenal další 

významnou změnu i pozdější zákon č. 58/1964 Sb., o zvýšení péče o těhotné ženy a matky57, 

kterým byla stanovena povinnost zaměstnavatele poskytovat přestávky ke kojení.  

 Zákon o osmihodinové pracovní době ve znění novel, především ve znění zákona 

o zkrácení pracovní doby z roku 1956, obsahoval základní úpravu problematiky pracovní doby 

až do účinnosti zákoníku práce z roku 1965, tedy do 1. 1. 1966.  

 

1.3. Vývoj v letech 1965 - 2006 

 

Prvním uceleným kodexem pracovního práva na našem území se stal zákoník práce z roku 

196558, který byl postupně významně novelizován, ale nahrazen byl až s účinností Zákoníku 

práce, tedy až 1. 1. 2007. Pracovní doba a doba odpočinku byla upravena v hlavě třetí 

(§ 83 a násl.) zákoníku práce, která navazovala na čl. 22 Ústavy Československé socialistické 

republiky z roku 1960. V původním znění zákoníku práce úprava základních otázek pracovní 

doby zásadně odpovídala dřívější úpravě zákona o zkrácení pracovní doby (nejvyšší přípustná 

délka pracovní doby, teorií označovaná jako „normální pracovní doba,59“ činila 46 hodin týdně, 

pro mladistvé do šestnácti let 36 hodin týdně, pracovní doba se rozvrhovala zpravidla 

do šestidenního pracovního týdně apod.) Novinkou bylo výslovné zakotvení povinnosti 

pracovníka být na začátku pracovní doby již na svém pracovišti a odcházet z něho 

až po skončení pracovní doby. Pracovníkovi byla organizace povinna poskytnout nejdéle 

po pěti hodinách nepřetržité práce pracovní přestávku na jídlo a oddech v délce alespoň patnácti 

minut.  

                                                 
57 ČESKOSLOVENSKÁ SOCIALISTICKÁ REPUBLIKA. Zákon č. 58/1964 Sb., o zvýšení péče o těhotné ženy 

a matky. In: ASPI [právní informační systém]. Wolters Kluwer ČR [cit. 14. 12. 2017]. 
58 Zákon č. 155/2000 Sb., kterým se mění zákon č. 65/1965 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, 

a některé další zákony. In: ASPI [právní informační systém]. Wolters Kluwer ČR [cit. 23. 1. 2018]. 
59 KALENSKÁ, Marie, ed. a kol. Československé pracovní právo: vysokoškolská učebnice. 1. vyd. Praha: 

Panorama, 1981. 399 s. Učebnice. s. 152. 
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Zákoník práce předpokládal vypracování rozvrhu pracovní doby předem, a to aniž 

by stanovil, v jakém předstihu před začátkem období, na které je pracovní doba rozvržena, 

má být pracovník s rozvrhem směn seznámen. Povinnost organizace seznámit pracovníka 

s konkrétním rozvržením pracovní doby teorie i praxe dovozovala, neboť šlo o základní 

předpoklad pro realizaci vzájemných práv a povinností účastníků pracovního poměru.60 

Při rozvrhování pracovní doby byli vedoucí organizací povinni dbát pokynů krajského 

národního výboru k zabezpečení plynulé dopravy pracujících a zásobování elektřinou, plynem 

a topnou párou. Začátek a konec pracovních směn měl být stanovován tak, aby bylo využito 

všech rezerv produktivity práce.  

Upraveny byly některé instituty, které omezovaly právo organizace rozvrhnout pracovní 

dobu – nepřetržitý odpočinek mezi dvěma směnami a nepřetržitý odpočinek v týdnu. 

Organizace byla povinna rozvrhnout pracovní dobu tak, aby nepřetržitý odpočinek pracovníka 

mezi dvěma směnami činil nejméně 12 hodin s možností zkrácení až na 8 hodin při splnění 

stanovených podmínek. Zkrácení bylo přípustné například v nepřetržitých provozech, 

v zemědělství nebo při živelních událostech. Další zkrácení, a to až na délku trvání přechozí 

směny, bylo přípustné u pracovníků v dopravě s nepravidelným rozdělením pracovních směn. 

Ženám měl být, až na výjimky stanovené zákonem, poskytnut nepřetržitý odpočinek 

mezi dvěma směnami v době mezi 22. hodinou a 6. hodinou následujícího dne, což významně 

omezovalo možnost noční práce žen.  

Organizace byla povinna rozvrhnout pracovníkovi nepřetržitý odpočinek v týdnu 

v délce nejméně 32 hodin. Pokud to bylo provozně možné, měla organizace povinnost stanovit 

nepřetržitý odpočinek v týdnu všem pracovníkům na stejný den a tak, aby do něj spadala neděle.  

Zákoník práce z roku 1965 dále výslovně upravoval institut obdobný rozdělené směně 

podle Zákoníku práce. Šlo o možnost rozdělení pracovní směny na více částí, kterou však 

zákoník práce z roku 1965 vázal na splnění stanovených podmínek. Jednalo se o výjimečné 

opatření, které podle některých autorů pracovníkovi podstatně zhoršovalo možnost dobrého 

využití volna a odpočinku61.  

V pracovní smlouvě bylo při splnění zákonem stanovených podmínek možné sjednat 

kratší (neúplnou) pracovní dobu, a to pro taková pracovní místa, jejichž povaha nevyžadovala 

plnou pracovní dobu, nebo na žádost zaměstnance, který pro to měl vážné důvody. 

Práci přesčas bylo možno nařídit jen ve výjimečných případech, ve kterých se jednalo 

o naléhavý zájem společnosti. Přípustný rozsah práce přesčas byl stanoven na čtyři hodiny 

                                                 
60 JAKUBKA, Jaroslav. Pracovní doba. Praha: Odd. propagandy a výchovy ÚRO, 1986. s. 3. 
61 Tamtéž s. 12. 
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během dvou pracovních dnů a osm hodin v jednotlivých týdnech, nejvýše však sto padesát 

hodin v kalendářním roce62. Za předpokladu splnění stanovených podmínek byli pracovníci 

povinni na příkaz organizace konat pracovní pohotovost.  

 Po přijetí zákoníku práce z roku 1965 představovalo významnou změnu v právní úpravě 

pracovní doby přijetí vyhlášky č. 63/1968 Sb.63 Podle této vyhlášky mohly organizace, které 

pro to vytvořily stanovené ekonomické předpoklady, zkrátit pracovní dobu pracovníků 

na novou nejvyšší přípustnou úroveň. Jedním z takových ekonomických předpokladů zkrácení 

pracovní doby bylo, že takovým opatřením: „nedojde ke zpomalení růstu objemu a kvality 

výroby a služeb, ani jejich hospodárnosti.“64 Rozsah zkrácení nebyl dán na vůli podniku – 

mohlo dojít pouze ke zkrácení na úroveň stanovenou vyhláškou. Takto zkrácená pracovní doba 

mohla činit od 40 do 42,5 hodin týdně podle odvětví, ve kterém byla práce konána, a podle 

povahy vykonávané práce.  

Další významnou změnou v právní úpravě pracovní doby po přijetí zákoníku práce z roku 

1965 bylo bezesporu opuštění šestidenního pracovního týdne. Novelou zákoníku práce z roku 

197065 došlo ke zrušení ustanovení, podle kterého se pracovní doba rozvrhovala zpravidla 

do šestidenního pracovního týdne tak, aby v jednotlivých dnech nepřesáhla osm hodin66. Nově 

se stanovilo toliko, že týdenní pracovní doba se rozvrhuje tak, aby při rovnoměrném rozvržení 

pracovní doby nepřesáhla v jednotlivých dnech devět hodin67. 

Pracovní doba byla plošně zkrácena až o více než deset let později, a to novelou zákoníku 

práce s účinností od 1. ledna 198968. Od roku 1989 činila nejvyšší přípustná týdenní pracovní 

doba 43 hodin týdně a pro pracovníky mladší šestnácti let pak 34 hodin týdně. Některé 

organizace byly však v důsledku postupu podle vyhlášky o zásadách pro zkracování pracovní 

                                                 
62 V odůvodněných případech a za splnění zákonných podmínek až sto osmdesát hodin. Na přechodnou dobu však 

bylo možno rozhodnutím vlády zvýšit i tuto hranici.  
63 ČESKOSLOVENSKÁ SOCIALISTICKÁ REPUBLIKA. Vyhláška Ministerstva práce a sociálních věcí České 

republiky č. 63/1968 Sb., o zásadách pro zkracování týdenní pracovní doby a pro zavádění provozních 

a pracovních režimů s pětidenním pracovním týdnem. In: ASPI [právní informační systém]. Wolters Kluwer ČR 

[cit. 22. 1. 2018]. 
64 Tamtéž bod 10. 
65 ČESKOSLOVENSKÁ SOCIALISTICKÁ REPUBLIKA. Zákon Federálního shromáždění č. 153/1969 Sb., 

kterým se mění a doplňuje zákoník práce. In: ASPI [právní informační systém]. Wolters Kluwer ČR 

[cit. 22. 1. 2018]. 
66 Pominout nelze však povinnost pracovníků konat práci v rámci pracovních sobot. Práce o sobotách a nedělích 

byla nadto možná v rámci tzv. dobrovolných pracovních směn a při splnění stanovených podmínek se posuzovala 

jako nařízená práce a započítávala se do ročních a týdenních limitů práce přesčas.  
67 ČESKOSLOVENSKÁ SOCIALISTICKÁ REPUBLIKA. Zákon Federálního shromáždění č. 153/1969 Sb., 

kterým se mění a doplňuje zákoník práce. In: ASPI [právní informační systém]. Wolters Kluwer ČR 

[cit. 22. 1. 2018]. Viz § 84. 
68 Zákon č. 188/1988 Sb., kterým se mění a doplňuje zákoník práce. 
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doby povinny uplatňovat i nižší limity.69 U pracovníků v dopravě a spojích u a pracovníků celní 

správy bylo za stanovených podmínek možné, aby pracovní doba pracovníka přesáhla 

v jednotlivých dnech výjimečně devět hodin, a to za předpokladu souhlasu dotčeného 

pracovníka a při splnění dalších podmínek. Přestávka na jídlo a oddech byla prodloužena 

na třicet minut.  

Novelou zákoníku práce z roku 196570 a přijetím navazující vyhlášky71 byla s účinností 

od 1. ledna 1990 na našem území poprvé zavedena možnost uplatňovat pružnou pracovní dobu, 

a to v zájmu dosažení lepších hospodářských výsledků, jakož i v zájmu potřeb zaměstnanců. 

Pokud se organizace rozhodla této možnosti využít, bylo třeba tak stanovit v pracovním řádu 

či jiném vnitřním předpise za současného určení konkrétních podmínek jejího uplatňování, 

zastavení či dočasného přerušení. Volitelný úsek pracovní doby bylo třeba vždy stanovit 

na začátku směny; stanovení časového úseku volitelné pracovní doby na konci směny bylo 

ponecháno na vůli organizace. Časový úsek základní pracovní doby musel při stanovené 

pracovní době (42,5 hodin týdně) činit nejméně pět hodin denně v jednotlivých pracovních 

dnech a volitelná pracovní doba na začátku pracovní směny musela činit nejméně jednu hodinu. 

V průběhu několika let po roce 1989 bylo přijato hned několik novel zákoníku práce z roku 

1965. Právní úprava pracovní doby byla postupně přizpůsobována potřebám prostředí tržní 

ekonomiky a rozvoji soukromého podnikání. Bylo odstraněno rozlišení mezi fyzickými 

a právnickými osobami jako zaměstnavateli. Současně mělo dojít k posílení prvků smluvní 

svobody v pracovněprávních vztazích, což nutně vyžadovalo omezení ingerence státu do těchto 

právních vztahů. Konkrétně v oblasti právní úpravy problematiky pracovní doby lze však 

legislativní změny, ke kterým došlo mezi lety 1989 až 2000, označit spíše za dílčí. 

Významnější zásah do pojednávané problematiky přinesla až tzv. harmonizační novela 

zákoníku práce z roku 200072 přijatá s cílem sladit pracovní právo České republiky 

s nadnárodní právní úpravou EU v souvislosti s plánovaným vstupem České republiky do této 

organizace. Ve vztahu k problematice pracovní doby zapracovávala harmonizační novela 

                                                 
69 BĚLINA, Miroslav a kol. Československé pracovní právo. Vyd. 1. Praha: Všehrd, 1991. 190 s. ISBN 80-85305-

02-X. s. 130. 
70 ČESKOSLOVENSKÁ SOCIALISTICKÁ REPUBLIKA. Zákon č. 188/1988 Sb. ze dne 14. prosince 1988, 

kterým se mění a doplňuje zákoník práce. In: ASPI [právní informační systém]. Wolters Kluwer ČR 

[cit. 24. 1. 2019]. 
71 ČESKOSLOVENSKÁ SOCIALISTICKÁ REPUBLIKA. Vyhláška federálního ministerstva práce a sociálních 

věcí č. 169/1989 Sb. ze dne 20. prosince 1989, o pružné pracovní době. In: ASPI [právní informační systém]. 

Wolters Kluwer ČR [cit. 24. 1. 2019]. 
72 Zákon č. 155/2000 Sb., kterým se mění zákon č. 65/1965 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, 

a některé další zákony. In: ASPI [právní informační systém]. Wolters Kluwer ČR [cit. 23. 1. 2018].  
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ustanovení směrnice o některých aspektech úpravy pracovní doby73. Po účinnosti harmonizační 

novely zákoníku práce se vůbec poprvé na našem území setkáváme s legální definicí pracovní 

doby. Dřívější literatura zdůrazňovala, že pojem pracovní doba lze uspokojivě vymezit jen 

velmi obtížně, neboť je třeba postihnout více dimenzí tohoto pojmu než jen ten, že jde o časový 

úsek, ve kterém je zaměstnanec (pracovník) povinen konat pro zaměstnavatele práci74.  

Do zákoníku práce dále zákonodárce harmonizační novelou včlenil legální definici doby 

odpočinku a pracovní směny, jakož i dalších pojmů pracovního práva. Zákoník práce nově 

výslovně uváděl, že se pracovní doba zpravidla rozvrhuje do pětidenního pracovního týdne 

a délka pracovní doby je stanovena na nejvýše 40 týdně; u zaměstnanců pracujících 

v nepřetržitém a v třísměnném režimu nejvýše 37,5 a u zaměstnanců v dvousměnném režimu 

pak nejvýše 38,75 hodin týdně. Pro mladistvé zaměstnance mladší osmnácti let činila pracovní 

doba až do 31. prosince 2007 nejvýše 30 hodin týdně s tím, že v jednotlivých dnech neměla 

pracovní oba přesáhnout 6 hodin. Přestávka v práci na jídlo a oddech se od účinnosti 

harmonizační novely nezapočítává do pracovní doby.  

Odpočinek mezi dvěma směnami musel být poskytnut v délce nejméně 12 hodin po sobě 

jdoucích během 24 hodin s tím, že za stanovených podmínek bylo možné jeho zkrácení 

až na 8 hodin a u žen pracujících v nepřetržitých provozech až na 11 hodin. Nepřetržitý 

odpočinek v týdnu se poskytoval v délce nejméně 35 hodin a u mladistvých 48 hodin v rámci 

7 kalendářních dní po sobě jdoucích.  

 Nově bylo výslovně stanoveno, že pracovní dobu rozvrhuje zaměstnavatel, 

a to po projednání s příslušným odborovým orgánem. Zaměstnavatel byl povinen rozvrhnout 

pracovní dobu tak, aby u zaměstnanců pracujících v rovnoměrném rozvržení pracovní doby 

délka směny nepřesáhla devět hodin, u zaměstnanců v nerovnoměrném rozvržení pracovní 

doby pak dvanáct hodin. Od 1. dubna 2012 je stanovena nejvyšší přípustná délka směny jako 

dvanáct hodin bez ohledu na to, zda zaměstnanec pracuje v rovnoměrném 

nebo nerovnoměrném rozvržení pracovní doby.  

Zákoník práce výslovně stanovil povinnost zaměstnavatele vypracovat písemný rozvrh 

stanovené týdenní pracovní doby a seznámit s ním nebo s jeho změnou zaměstnance nejpozději 

dva týdny před začátkem období, na něž je pracovní doba nerovnoměrně rozvržena, pokud 

se nedohodne se zaměstnancem jinak. Současně s tím vznikla i povinnost zaměstnavatelů vést 

                                                 
73 Směrnice Rady č. 93/104/ES ze dne 23. listopadu 1993, o některých aspektech úpravy pracovní doby. In: ASPI 

[právní informační systém]. Wolters Kluwer ČR [cit. 7. 7. 2018]. 
74 KALENSKÁ, Marie, ed. a kol. Československé pracovní právo: vysokoškolská učebnice. 1. vyd. Praha: 

Panorama, 1981. 399 s. Učebnice. s. 149. 
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evidenci pracovní doby, práce přesčas, pracovní pohotovosti a noční práce u jednotlivých 

zaměstnanců. Na žádost zaměstnance je zaměstnavatel povinen umožnit mu nahlédnout do této 

evidence jeho pracovní doby a pořizovat si z ní na náklady zaměstnavatele výpisy a stejnopisy. 

S účinností od 1. ledna 2012 se výše uvedená povinnost zaměstnavatele vypracovat písemný 

rozvrh směn a seznámit s ním nebo s jeho změnou uplatní i vůči zaměstnancům pracujícím 

v rovnoměrném rozvržení pracovní doby.    
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2. Prameny právní úpravy a recentní vývoj v právní úpravě pojednávané 

problematiky 

 

2.1. Prameny právní úpravy 

 

Problematika pracovní doby a doby odpočinku je právem regulována jak na úrovni práva České 

republiky, tak i na úrovni práva Evropské unie a mezinárodního práva veřejného.  

 V oblasti mezinárodního práva veřejného jsou pro pojednávanou problematiku 

nejvýznamnější úmluvy Mezinárodní organizace práce, která je odbornou organizací 

přidruženou do systému OSN v souladu se čl. 57 Charty Organizace spojených národů. Úmluvy 

Mezinárodní organizace práce představují mezinárodní pracovní standardy a stanovují tedy 

minimální úroveň práv v oblasti základních pracovních práv. Součástí právního řádu České 

republiky jsou v souladu se čl. 10 Ústavy České republiky zejména následující úmluvy 

Mezinárodní organizace práce mající vazbu na problematiku pracovní doby a doby odpočinku:  

 Úmluva Mezinárodní organizace práce o nucené nebo povinné práci (č. 29);75 

 Úmluva Mezinárodní organizace práce o provádění zásad práva organizovat 

se a kolektivně vyjednávat (č. 98);76 

 Úmluva Mezinárodní organizace práce o odstranění nucené práce (č. 105);77 

 Úmluva Mezinárodní organizace práce o zákazu a okamžitých opatřeních k odstranění 

nejhorších forem dětské práce (č. 182);78 

 Úmluva Mezinárodní organizace práce o omezení počtu pracovních hodin v závodech 

průmyslových na 8 hodin denně a 48 hodin týdně (č. 1);79 

 Úmluva Mezinárodní organizace práce o pracovní době ve sklárnách na automaticky 

vyráběné tabulové sklo (č. 43);80 

                                                 
75 Sdělení Federálního ministerstva zahraničních věcí č. 506/1990 Sb., o Úmluvě o nucené nebo povinné práci. 

In: ASPI [právní informační systém]: Wolters Kluwer ČR [cit. 1. 4. 2018].  
76 Sdělení Federálního ministerstva zahraničních věcí č. 470/1990 Sb., o Úmluvě o provádění zásad práva 

organizovat se a kolektivně vyjednávat a o Úmluvě o metodách stanovení minimálních mezd v zemědělství. 

In: ASPI [právní informační systém]: Wolters Kluwer ČR [cit. 1. 4. 2018]. 
77 Sdělení Ministerstva zahraničních věcí č. 231/1998 Sb., o sjednání Úmluvy o odstranění nucené práce, 1957 

(č. 105). In: ASPI [právní informační systém]: Wolters Kluwer ČR [cit. 1. 4. 2018]. 
78 Sdělení Ministerstva zahraničních věcí č. 90/2002 Sb. m. s., o přijetí Úmluvy o zákazu a okamžitých opatřeních 

k odstranění nejhorších forem dětské práce (Úmluvy č. 182). In: ASPI [právní informační systém]: Wolters Kluwer 

ČR [cit. 1. 4. 2018]. 
79 ČESKOSLOVENSKO. Smlouva, aby byl omezen počet pracovních hodin v závodech průmyslových na 8 hodin 

denně a 48 hodin týdně č. 80/1922 Sb. In: ASPI [právní informační systém]: Wolters Kluwer ČR [cit. 11. 12. 2017]. 
80 ČESKO-SLOVENSKÁ REPUBLIKA. Úmluva č. 353/1938 Sb., o pracovní době ve sklárnách na automaticky 

vyráběné tabulové sklo. In: ASPI [právní informační systém]: Wolters Kluwer ČR [cit. 1. 4. 2018]. 
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 Úmluva Mezinárodní organizace práce o zkrácení pracovní doby ve sklárnách 

na výrobu lahví (č. 49);81 

 Úmluva Mezinárodní organizace práce o noční práci mladistvých zaměstnaných 

v průmyslu (č. 90);82 

 Úmluva Mezinárodní organizace práce týkající se každoroční placené dovolené 

(revidovaná) (č. 132);83 

 Úmluva Mezinárodní organizace práce o placeném studijním volnu (č. 140);84 a 

 Úmluva Mezinárodní organizace práce o noční práci (č. 171).85 

 

Na úrovni nadnárodního práva, tedy práva Evropské unie, se pojednávané problematiky 

dotýká hned několik pramenů sekundárního práva. Bezesporu nejvýznamnějším z nich 

je směrnice o některých aspektech úpravy pracovní doby86. Pro jednotlivé druhy dopravy pak 

existují specifické prameny, například pro oblast silniční dopravy je to směrnice o úpravě 

pracovní doby osob vykonávajících mobilní činnosti v silniční dopravě87, pro další typy 

dopravy jsou pak významné další prameny88.  

K právní úpravě problematiky pracovní doby a doby odpočinku se dále váže 

kvaziprecedenční rozhodovací činnost Soudního dvora Evropské unie89. Za všechny uveďme 

                                                 
81 ČESKO-SLOVENSKÁ REPUBLIKA. Úmluva č. 354/1938 Sb., o zkrácení pracovní doby ve sklárnách 

na výrobu lahví. In: ASPI [právní informační systém]: Wolters Kluwer ČR [cit. 1. 4. 2018]. 
82 Sdělení Federálního ministerstva zahraničních věcí č. 460/1990 Sb., o Úmluvě o noční práci mladistvých 

zaměstnaných v průmyslu (revidovaná 1948). In: ASPI [právní informační systém]: Wolters Kluwer ČR 

[cit. 1. 4. 2018]. 
83 Sdělení Ministerstva zahraničních věcí č. 229/1998 Sb., o sjednání Úmluvy o placené dovolené (revidované), 

1970 (č. 132). In: ASPI [právní informační systém]: Wolters Kluwer ČR [cit. 1. 4. 2018]. 
84 Sdělení Federálního ministerstva zahraničních věcí č. 491/1990 Sb., o Úmluvě o placeném studijním volnu. 

In: ASPI [právní informační systém]: Wolters Kluwer ČR [cit. 1. 4. 2018]. 
85 Sdělení Ministerstva zahraničních věcí č. 230/1998 Sb., o sjednání Úmluvy o noční práci, 1990 (č. 171). In: ASPI 

[právní informační systém]: Wolters Kluwer ČR [cit. 1. 4. 2018]. 
86 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/88/ES ze dne 4. listopadu 2003 o některých aspektech úpravy 

pracovní doby. In: ASPI [právní informační systém]. Wolters Kluwer ČR [cit. 1. 4. 2018].  
87 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/15/ES ze dne 11. března 2002 o úpravě pracovní doby osob 

vykonávajících mobilní činnosti v silniční dopravě. In: ASPI [právní informační systém]. Wolters Kluwer ČR 

[cit. 1. 4. 2018].  
88 Vedle zmiňované směrnice o úpravě pracovní doby osob vykonávajících mobilní činnosti v silniční dopravě 

jde dále o: směrnici 1999/63/ES ze dne 21. 6. 1999 o dohodě o úpravě pracovní doby námořníků uzavřené 

mezi Svazem provozovatelů námořních plavidel Evropského společenství (ECSA) a Federací odborů pracovníků 

v dopravě v Evropské unii; a směrnici 2005/47/ES ze dne 18. 7. 2005 o dohodě mezi Společenstvím evropských 

železnic (CER) a Evropskou federací pracovníků v dopravě (ETF) o některých aspektech pracovních podmínek 

mobilních pracovníků poskytujících interoperabilní přeshraniční služby v železniční dopravě.  
89 ŠTEFKO, Martin. In: BĚLINA, Miroslav a Jan PICHRT. Pracovní právo. 7. doplněné a podstatně přepracované 

vydání. V Praze: C.H. Beck, 2017. Academia iuris (C.H. Beck). ISBN 978-80-7400-667-8. s. 47. 
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alespoň rozsudek ve věci C-429/09 Günter Fuss proti Stadt Halle90 a ve věci C-437/05 Jan Vorel 

proti Nemocnici Český Krumlov91.  

 Na úrovni práva České republiky je pak pojednávaná problematika komplexně upravena 

Zákoníkem práce. Tuto úpravu doprovází některé podzákonné předpisy. Pro oblast dopravy 

zejména významné Nařízení č. 589/2006 Sb.92  

 

2.2. Prameny právní úpravy pracovní doby členů posádky letadla 

 

Zaměříme-li se specificky na prameny právní úpravy pracovní doby členů posádky letadla 

v civilním letectví, pak je jako nejvýznamnější právní předpis nutno uvést Nařízení 

č. 965/201293 známé též jako tzv. IR-OPS („Implementing Rules – Operations“) nebo také 

EASA OPS resp. EASA AIR OPS. Základem právní úpravy relevantní pro tuto práci 

je čl. 8 Nařízení č. 965/2012, který se zabývá omezením doby letové služby (tedy „flight time 

limitations“, zkráceně „FTL“). Na zmíněný čl. 8 pak pro potřeby provozu v obchodní letecké 

dopravě navazuje hlava FTL přílohy III Nařízení č. 965/2012, která jej v podrobnostech 

rozvádí.  

 Dále je třeba zmínit směrnici č. 2000/79/ES o Evropské dohodě o organizaci pracovní 

doby mobilních pracovníků v civilním letectví94. Tato směrnice provádí dohodu o organizaci 

pracovní doby mobilních zaměstnanců v civilním letectví uzavřenou dne 22. března 2000 

mezi organizacemi, které zastupují sociální partnery v odvětví civilního letectví: Sdružením 

evropských leteckých společností (AEA), Evropskou federací pracovníků v dopravě (ETF), 

Evropským sdružením technických letových posádek (ECA), Evropským sdružením 

regionálních leteckých společností (ERA) a Mezinárodním sdružením leteckých dopravců 

(IACA). Směrnice navazovala na později zrušenou směrnici o některých aspektech úpravy 

                                                 
90 Rozsudek Soudního dvora (třetího senátu) ze dne 14. listopadu 2010. Günter Fuss proti Stadt Halle. Věc  

C-429/09. In: ASPI [právní informační systém]: Wolters Kluwer ČR [cit. 1. 4. 2018].  
91 Usnesení Soudního dvora pátého senátu ze dne 11. ledna 2007. Jan Vorel proti Nemocnici Český Krumlov. Věc 

C-437/05. In: ASPI [právní informační systém]: Wolters Kluwer ČR [cit. 1. 4. 2018].  
92 Nařízení vlády č. 589/2006 Sb., kterým se stanoví odchylná úprava pracovní doby a doby odpočinku 

zaměstnanců v dopravě. In: ASPI [právní informační systém]. Wolters Kluwer ČR [cit. 1. 4. 2018]. 
93 Nařízení Komise (EU) č. 965/2012 ze dne 5. října 2012, kterým se stanoví technické požadavky a správní 

postupy týkající se letového provozu podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 216/2008. 
94 Směrnice Rady č. 2000/79/ES ze dne 27. listopadu 2000 o Evropské dohodě o organizaci pracovní doby 

mobilních pracovníků v civilním letectví uzavřené mezi Sdružením evropských leteckých společností (AEA), 

Evropskou federací pracovníků v dopravě (ETF), Evropským sdružením technických letových posádek (ECA), 

Evropským sdružením leteckých společností (ERA) a Mezinárodním sdružením leteckých dopravců (IACA). 

In: ASPI [právní informační systém]. Wolters Kluwer ČR [cit. 4. 9. 2018]. 
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pracovní doby95 a zavádí některé minimální standardy v oblasti pracovní doby mobilních 

pracovníků v civilním letectví.  

Nad rámec výše uvedeného nelze opomenout Vyhlášku č. 466/2006 Sb. 96 a Nařízení 

č. 589/2006 Sb.  

 V podmínkách jednotlivého provozovatele jsou některá pravidla týkající se pracovní 

doby a doby odpočinku upravena i v dokumentech vypracovaných daným provozovatelem. 

Jde konkrétně o plány specifikací doby letu a bezpečnostní letovou normu provozovatele, 

o kterých je pojednáno dále, a také o provozní příručku provozovatele vypracovanou v souladu 

se čl. ORO.MLR.100 a ORO.MLR.101 Nařízení č. 965/2012, která upravuje například způsob, 

jakým je zajištěna strava členů posádky letadla.  

 

2.3. Recentní vývoj právní úpravy pracovní doby členů posádky letadla  

 

Na tomto místě je vhodné upozornit na vývoj v právní úpravě pracovní doby a doby odpočinku 

členů posádky letadla v civilní letecké dopravě na úrovní práva Evropské unie v kontextu České 

republiky v posledních několika letech.  

 S účinností od 18. února 2016 nahradila úprava přílohy III Nařízení č. 965/2012 původní 

právní úpravu problematiky omezení doby letové služby posádek v obchodní letecké dopravě, 

jejímž základem byl čl. 8 odst. 4 nařízení č. 3922/9197, na který navazovala  

hlava Q tzv. EU-OPS, což je běžné označení přílohy III výše zmíněného nařízení č. 3922/91, 

která vycházela z pravidel přijatých Sdruženými leteckými úřady (JAA).  

 Nová právní úprava v Nařízení č. 965/2012 je výsledkem činnosti Evropské agentury 

pro bezpečnost letectví (EASA) v rámci plnění jejích úkolů. EASA je v technických 

záležitostech nezávislou agenturou EU, která byla zřízena v roce 2002 a která se podílí na řadě 

činností směřujících k zajištění bezpečnosti letecké dopravy. Vedle specializované odborné 

podpory v oblasti letectví poskytované Evropské Komisi a členským státům EU, činnosti 

při schvalování typové způsobilosti (certifikace) letadel a letadlových částí a analytické 

a statistické činnosti patří mezi nejvýznamnější úkoly EASA příprava návrhů právních předpisů 

v oblasti bezpečnosti letectví. Činnosti EASA se účastní i státy, které nejsou členy EU, 

a to mimo jiné na základě dvoustranných dohod o letecké bezpečnosti mezi takovými státy 

                                                 
95 Směrnice Rady 93/104/ES ze dne 23. listopadu 1993 o některých aspektech úpravy pracovní doby. In: ASPI 

[právní informační systém]. Wolters Kluwer ČR [cit. 23. 1. 2018]. 
96 Vyhláška Ministerstva dopravy č. 466/2006 Sb., o bezpečnostní letové normě, ve znění pozdějších předpisů. 
97 Nařízení Rady (EHS) č. 3922/91 ze dne 16. prosince 1991, o harmonizaci technických požadavků a správních 

postupů v oblasti civilního letectví.  
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a EU. O státech podílejících se na činnostech EASA se někdy nesprávně hovoří též jako 

o členských státech EASA.98  

K významnému rozšíření úkolů a pravomocí EASA došlo s účinností nařízení 

č. 216/200899, jehož základním cílem bylo stanovit a udržovat jednotnou a vysokou úroveň 

bezpečnosti civilního letectví v Evropě, a které mělo v systému právních předpisů v oblasti 

letectví postavení tzv. základního nařízení. Toto nařízení bylo s účinností od 11. září 2018 

nahrazeno novým základním nařízením100, a to nařízením č. 2018/1139101. 

Výše zmíněným nařízením č. 261/2008 byly EASA svěřeny úkoly v oblasti omezení 

doby letové služby102 (FTL). Na tomto místě je vhodné poznamenat, že problematika omezení 

doby letové služby je jedním z faktorů, které mohou mít významný vliv na zajištění bezpečnosti 

civilního letectví. Nastavení pravidel omezení doby letové služby, která reflektují nejnovější 

poznatky lékařské vědy a jejich důsledné dodržování, mohou mít vliv na intenzitu únavy členů 

posádky letadla v civilním letectví. Řízení rizik spojených s únavou je jednou ze součástí 

systému řízení rizik, který je jedním z nástrojů zajištění vysoké úrovně bezpečnosti civilního 

letectví v EU.  

Po zhodnocení nejnovějších vědecko-technických poznatků byla ze strany EASA 

vypracována nová prováděcí pravidla týkající se doby letu a služby a požadavků na dobu 

odpočinku členů posádky letadla v civilním letectví, které vycházejí z pravidel výše zmiňované 

hlavy Q EU-OPS (přílohy III nařízení č. 3922/91) a modifikují je za účelem zvýšení standardu 

bezpečnosti civilního letectví. Jak bylo zmíněno, výsledkem této činnosti bylo nahrazení právní 

úpravy omezení doby letové služby v hlavě Q EU-OPS novou úpravou, a to úpravou v příloze 

III Nařízení č. 965/2012, ke kterému došlo s účinností ke dni 18. února 2016 a které znamenalo 

                                                 
98 SMEJKALOVÁ, Terezie, PICHLEROVÁ, Lucie. Právo civilního letectví. Praha: Wolters Kluwer ČR. ISBN: 

978-80-7598-026-7. 441 s. 
99 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 216/2008 o společných pravidlech v oblasti civilního letectví 

a o zřízení Evropské agentury pro bezpečnost letectví, kterým se ruší směrnice Rady 91/670 EHS, nařízení (ES) 

č. 1592/2002 a směrnice 2004/36/ES. 
100 Úřad pro civilní letectví. Nové základní nařízení [online]. Praha: Úřad pro civilní letectví, 2018 

[cit. 25. 1. 2019]. Dostupné z: http://www.caa.cz/nove-zakladni-narizeni. 
101 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2018/1139 ze dne 4. července 2018 o společných pravidlech 

v oblasti civilního letectví a o zřízení Agentury Evropské unie pro bezpečnost letectví, kterým se mění nařízení 

(ES) č. 2111/2005, (ES) č. 1008/2008, (EU) č. 996/2010, (EU) č. 376/2014 a směrnice Evropského parlamentu 

a Rady 2014/30/EU a 2014/53/EU a kterým se zrušuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 552/2004 

a (ES) č. 216/2008 a nařízení Rady (EHS) č. 3922/91. In: EUR-Lex [právní informační systém]. Úřad pro publikace 

Evropské unie [cit. 25. 1. 2019]. Dostupné z: http://data.europa.eu/eli/reg/2018/1139/oj 
102 Znění nařízení č. 216/2008 v českém jazyce publikované v Úředním věstníku Evropské unie čl. 22 odst. 2 

doslova uvádí „omezení doby letu“. Jedná se o odchylku od obecně používaného termínu „omezení doby letové 

služby“ používané např. v čl. 8 Nařízení 965/2012. Vzhledem k tomu, že jiná jazyková znění zmíněnou distinkci 

nečiní (například anglické znění používá v obou případech „flight time limitation“ či „flight time limitations“; 

francouzské „limitation du temps de vol“; španělské „limitaciones del tiempo de vuelo“), je odchylka pro potřeby 

této práce pominuta.  
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v kontextu práva České republiky zejména významné vyjasnění pravidel omezení doby letové 

služby a zvýšení právní jistoty subjektů práva. V tomto ohledu představovala výše uvedená 

změna právních předpisů významně pozitivní posun, o jehož některých aspektech je pojednáno 

v této práci.  

Jedním z významných důsledků výše popsané legislativní změny byl vznik střetu 

mezi nařízením jako normou evropského práva a vnitrostátní právní úpravou omezení doby 

letové služby, služby a doby odpočinku. V souladu se zásadou přímé účinku (bezprostřední 

použitelnosti) norem evropského práva je takový střet nutno řešit vždy ve prospěch 

bezprostředně použitelné normy evropského práva. Tímto způsobem dochází k zajištění 

prosazování bezprostředně použitelné normy evropského práva jednotným způsobem ve všech 

členských státech. Taková ustanovení vnitrostátního práva, která odporují ustanovení Nařízení 

č. 965/2012, nelze s účinností od 18. února 2016 použít.  

Přede dnem 18. února 2016 stanovil čl. OPS 1.1090 bod 2. hlavy Q EU-OPS následující:  

 

„2. Provozovatel zajistí, aby u všech jeho letů: 

2.1 Omezení doby letové služby a služby a doby odpočinku byla v souladu s: 

a) ustanoveními této hlavy a 

b) případnými dalšími ustanoveními, která úřad (pro civilní letectví – pozn. autora) 

uplatňuje k zajištění bezpečnosti v souladu s ustanoveními této hlavy. (…)“ 

 

Výše uvedené ustanovení bylo třeba vykládat v tom smyslu, že provozovatel 

byl povinen zajistit soulad všech svých aktivit vedle ustanovení hlavy Q EU-OPS 

i s případnými vnitrostátními pravidly uplatňovanými příslušným úřadem, který vydal 

takovému provozovateli osvědčení leteckého provozovatele (AOC), a to za předpokladu, že jde 

o úpravu omezení doby letové služby, služby a doby odpočinku k zajištění bezpečnosti. 

V podmínkách České republiky se jednalo konkrétně o příslušná ustanovení Nařízení 

č. 589/2006 Sb., která se týkala členů posádky letadla, a Vyhlášky č. 466/2006 Sb., která 

se týkala činnosti leteckého dopravce vykonávajícího svoji činnost letouny. 

Po účinnosti hlavy Q EU-OPS došlo se zpožděním k novelizaci Vyhlášky 

č. 466/2006 Sb. způsobem, který měl zajistit uvedení: „vyhlášky do souladu s požadavky 

obsaženými v nařízení“103, a to prostřednictvím novelizace provedené vyhláškou 

                                                 
103 Vláda České republiky. Ministerstvo dopravy upozorňuje na nařízení týkající se bezpečnostní letové normy 

[online]. Praha, 2008, 15. 7. 2008 [cit. 25. 1. 2019]. Dostupné z: https://www.vlada.cz/cz/media-

centrum/aktualne/ministerstvo-dopravy-upozornuje-na-narizeni-tykajici-se-bezpecnostni-letove-normy-38538/ 
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č. 60/2009 Sb.104 Rovněž došlo k novelizaci Nařízení č. 589/2006 Sb., a to nařízením vlády 

č. 353/2008 Sb.105  

Výše popsaný postup by mohl bezesporu svědčit o snaze zákonodárce usnadnit 

adresátům orientaci v komplexní právní úpravě hlavy Q EU-OPS a část nařízení proto toliko 

vyjádřit ve vnitrostátním předpise. Takový postup by bylo třeba označit za nadbytečnou 

a nežádoucí recepci nařízení ve vnitrostátním právu106, jde však zároveň o neudržitelný právní 

výklad. Pokud by tomu tak bylo, zákonodárce by bezesporu prostřednictvím výše uvedených 

novelizací nestanovil pravidla chování nad rámec úpravy hlavy Q EU-OPS, popř. by zajistil 

odstranění všech rozporů mezi novelizovanými podzákonnými vnitrostátními předpisy 

a hlavou Q EU-OPS. Výše popsaná úvaha tedy nemůže obstát, vezmeme-li v úvahu, že výše 

uvedenou novelizací zákonodárce například:  

 stanovil požadavky na zajištění zázemí pro odpočinek členů posádky letadla nad rámec 

požadavků hlavy Q EU-OPS (§ 2 odst. písm. g) a h) Vyhlášky č. 466/2006 Sb.); nebo 

 zachoval nejvyšší přípustný limit pracovní doby člena posádky letadla na 200 hodin 

v průběhu čtyř týdnů po sobě jdoucích (§ 22 odst. 3 Nařízení č. 589/2006 Sb.), které 

se jeví jako obsoletní v kontextu stanovení nejvyššího přípustného limitu doby služby 

na 190 hodin služby během 28 po sobě následujících dnů, rozložených na toto období 

pokud možno rovnoměrně (čl. OPS 1.1100 hlavy Q EU-OPS).  

Ve světle výše uvedeného je zřejmé, že cílem zákonodárce bylo stanovit pravidla, která 

předpokládá shora citovaný čl. OPS 1.1090 bod 2. hlavy Q EU-OPS.  

 Pro adresáty v České republice to v praxi znamenalo, že pro řešení konkrétní právní 

otázky týkající se omezení doby letové služby, služby a doby odpočinku členů posádky letadla 

bylo třeba posuzovat ve vzájemné souvislosti jednak nařízení č. 3922/91 a dále vnitrostátní 

právní předpisy – Vyhlášku č. 466/2006 Sb. a Nařízení č. 589/2006 Sb., případně i Zákoník 

práce.  

S účinností od 18. února 2016 se problematika omezení doby letové služby pro provoz 

v obchodní letecké dopravě řídí hlavou FTL přílohy III Nařízení č. 965/2012. S účinností 

od tohoto data již bezprostředně použitelný předpis Evropské unie neumožňuje aplikaci 

právních předpisů členského státu v oblasti omezení doby letové služby, služby ani doby 

                                                 
104 Vyhláška č. 60/2009 Sb. ze dne 16. února 2009, kterou se mění vyhláška č. 466/2006 Sb., o bezpečnostní letové 

normě. In: ASPI [právní informační systém]. Wolters Kluwer ČR [cit. 25. 1. 2019]. 
105 Nařízení vlády č. 353/2008 Sb. ze dne 20. srpna 2008, kterým se mění nařízení vlády č. 589/2006 Sb., kterým 

se stanoví odchylná úprava pracovní doby a doby odpočinku zaměstnanců v dopravě. In: ASPI [právní informační 

systém]. Wolters Kluwer ČR [cit. 25. 1. 2019]. 
106 TICHÝ, Luboš et al. Evropské právo. 5., přeprac. vyd. V Praze: C.H. Beck, 2014. xlii, 756 s. Academia iuris; 

sv. 11. ISBN 978-80-7400-546-6. s. 252. 
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odpočinku. I nadále lze však uplatňovat ta vnitrostátní pravidla, která upravují materii, která 

není upravena Nařízením č. 965/2012.  

Pro úplnost je třeba dodat, že ke dni uzavření rukopisu této práce pokračuje v souladu 

se čl. 9b Nařízení č. 965/2012 proces přezkoumávání a vyhodnocování pravidel omezení doby 

letové služby. Zmíněný přezkum a vyhodnocení provádí EASA, a to s využitím vědeckých 

poznatků a dat shromážděných EASA a členskými státy EU. Předmětem přezkumu má být 

mimo jiné úroveň pozornosti posádek letadel v náročnějších situacích, které jsou z pohledu 

stávající legislativy přípustné (např. např. doba služby delší než třináct hodin či služba 

zahrnující více než šest úseků letu).  

 

2.4. Plány specifikací doby letu; bezpečnostní letová norma provozovatele 

 

Vedle právních předpisů upravujících problematiku pracovní doby a doby odpočinku členů 

posádky letadla je provozovatel dále vázán tzv. plány specifikací doby letu. Jedná 

se o dokument, který bere v úvahu druh provozu prováděný konkrétním dopravcem a v jeho 

podmínkách provádí pravidla FTL. Plán specifikací doby letu provozovatele podléhá schválení 

Úřadem pro civilní letectví.  

 Plány specifikací doby letu obsahují zejména mezní hodnoty pro prodloužení maximální 

základní denní doby letové služby, podmínky pro prodloužení maximální základní denní doby 

letové služby s odpočinkem během letu, postupy pro odložené hlášení do služby z důvodu 

nepředvídaných okolností nebo například další doby odpočinku nad rámec pravidel FTL, 

jejichž cílem je zabránit zvýšené či kumulované únavě jako důsledku některých aspektů práce 

členů posádky letadla (například vlivu rozdílů časových pásem a prodloužení doby letové 

služby).  

 Při vypracování plánů specifikací doby letu může provozovatel použít certifikační 

specifikace přijaté EASA, nebo může zvolit odchylný postup. V případě odchylného postupu 

je provozovatel povinen prokázat Úřadu pro civilní letectví soulad takového postupu 

s aplikovatelnými právními předpisy. Certifikační specifikace týkající se konkrétně pravidel 
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FTL pro provoz v obchodní letecké dopravě107 byly vydány rozhodnutím výkonného ředitele 

EASA č. 2014/002/R ze dne 31. ledna 2014108 a jsou doplněny vysvětlujícím komentářem109.  

 Plány specifikací doby letu jsou dokumentem obsahově obdobným, nikoli však zcela 

totožným, jako bezpečnostní letová norma provozovatele, kterou je provozovatel povinen 

vypracovat v souladu s § 22a ZCivL110 a ustanoveními § 2 - 14 Vyhlášky č. 466/2006 Sb. Nabízí 

se tedy otázka, zda došlo s účinností Nařízení č. 965/2012 k vytlačení této právní úpravy 

ve vztahu k provozovatelům obchodní letecké dopravy z právního řádu České republiky pro její 

neslučitelnost s Nařízením č. 965/2012, nebo zda musejí provozovatelé vypracovat jak plány 

specifikací doby letu, tak i bezpečnostní letovou normu.  

Stejně jako plány specifikací doby letu podléhá i bezpečnostní letová norma 

provozovatele schválení Úřadem pro civilní letectví. Zamítnutí žádosti provozovatele 

o schválení bezpečnostní letové normy je podle § 22a ZCivL důvodem pro zahájení řízení 

o odejmutí osvědčení leteckého provozovatele (AOC). V případě plánů specifikací doby letu 

je důvodem pro pozastavení, omezení či zrušení platnosti osvědčení leteckého provozovatele 

(AOC) až situace, kdy provozovatel přistoupil k provádění změn tohoto dokumentu, aniž 

by obdržel předchozí souhlas Úřadu pro civilní letectví.  

 Srovnáme-li oba dokumenty (plány specifikací doby letu a bezpečnostní letovou normu 

provozovatele), je předně je třeba zdůraznit, že účel obou dokumentů je totožný – stanovení 

konkrétních způsobů uplatňování pravidel FTL v podmínkách daného provozovatele. Oba 

dokumenty mají rovněž totožný předmět úpravy s tím, že některé otázky upravené Vyhláškou 

č. 466/2006 Sb. jsou upraveny přímo v Nařízení č. 965/2012 (například nejvyšší přípustné 

limity doby letu nebo požadavky na úroveň zázemí zajišťovaného provozovatelem členům 

posádky letadla pro odpočinek), nebo mají být podle Nařízení č. 965/2012 upraveny v plánech 

specifikací doby letu (například § 8 odst. 2 Vyhlášky č. 466/2006 Sb. stanoví denní limit doby 

letové služby pro zesílenou posádku; podle čl. ORO.FTL.205 má být tato problematika 

                                                 
107 European Aviation Safety Agency. Certification Specifications and Guidance Material for Commercial Air 

Transport by Aeroplane — Scheduled and Charter Operations CS-FTL.1 [online]. 31. 1. 2014 [cit. 28. 1. 2019]. 

Dostupné z: 

https://www.easa.europa.eu/sites/default/files/dfu/2014-002-R-CS-FTL.1%20-%20Initial%20Issue.pdf. 
108 European Aviation Safety Agency. DECISION 2014/002/R OF THE EXECUTIVE DIRECTOR 

OF THE AGENCY of 31 January 2014 adopting Certification Specifications and Guidance Material to Annex III 

(Part ORO) of Commission Regulation (EU) No 965/2012 ‘CS-FTL.1 — Initial Issue’ [online]. 31. 1. 2014 

[cit. 28. 1. 2019]. Dostupné z:  

https://www.easa.europa.eu/sites/default/files/dfu/2014-002-R-ED%20Decision%202014-002-R.pdf.  
109 European Aviation Safety Agency. Explanatory Note to Decision 2014/002/R [online]. 31. 1. 2014 

[cit. 28. 1. 2019]. Dostupné z: https://www.easa.europa.eu/sites/default/files/dfu/2014-002-R-

EN%20to%20ED%20Decision%202014-002-R%20-%20CS-FTL%201.pdf.  
110 Zákon č. 49/1997 Sb., o civilním letectví, ve znění pozdějších předpisů. In: ASPI [právní informační systém]. 

Wolters Kluwer ČR [cit. 29. 8. 2018]. 
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stanovena v plánech specifikací doby letu). V tomto rozsahu je úprava ve Vyhlášce 

č. 466/2006 Sb. bezesporu vytlačena Nařízením č. 965/2012.  

 Výjimkou je podle názoru autorky § 11 odst. 10 Vyhlášky č. 466/2006 Sb., která stanoví 

minimální počet dní volna, které je provozovatel povinen poskytnou členu posádky letadla. 

Uvedené ustanovení představuje v podmínkách České republiky transpozici ustanovení 

čl. 9 přílohy směrnice č. 2000/79/ES. Výše zmíněné ustanovení Vyhlášky 

č. 466/2006 Sb. stanoví pravidlo Nařízením č. 965/2012 neupravené, které by naopak mělo být 

stanoveno jako součást vnitrostátního práva každého ze členských států EU. Je rovněž třeba 

uvést, že Česká republika transponovala v tomto ohledu zmíněnou směrnici přísněji, vzhledem 

k tomu, že namísto 96 místních dnů v kalendářním roce, které mohou zahrnovat zákonem 

stanovenou dobu odpočinku, vyžaduje Vyhláška č. 466/2006 Sb. 24 dnů v kalendářním 

čtvrtletí, do kterých lze zahrnout dobu odpočinku.  

 Lze tedy uzavřít, že provozovatelé z České republiky jsou i nadále povinni vedle plánů 

specifikací doby letu vypracovat i bezpečnostní letovou normu. Jejím obsahem však musí být 

toliko úprava počtu dnů volna, které je provozovatel povinen poskytnout členu posádky letadla, 

jak předpokládá § 11 odst. 10 Vyhlášky č. 466/2006 Sb. Vzhledem k tomu, že úprava počtu 

dnů volna u jednotlivého provozovatele je nedílnou součástí systému uplatňování pravidel FTL 

u takového provozovatele, lze obecně doporučit, aby provozovatelé spojili plány specifikací 

doby letu s bezpečnostní letovou normou do jediného dokumentu, který bude splňovat 

obsahové i formální náležitosti obojího.  

 Pro doplnění výše uvedeného je třeba uvést, že dne 31. srpna 2018 vydal Úřad pro civilní 

letectví směrnici č. CAA-SL-050-n-18, která shrnuje postupy a požadavky provozovatelů 

při zpracování plánů specifikací doby letu. V tomto dokumentu Úřad pro civilní letectví 

v pokynech pro zpracování plánů specifikací doby letu: „Zdůrazňuje (…) povinnost zapracovat 

národní pracovněprávní legislativu vycházející z evropské směrnice č.79/2000/EC, zákoníku 

práce a nařízení vlády č. 589/2006 Sb., a to především v oblasti maximální doby služby, 

nepřetržitého odpočinku v týdnu a pracovní pohotovosti mimo ČR.“111 Potřebu zapracování 

požadavků Vyhlášky č. 466/2006 Sb. však Úřad pro civilní letectví zdůrazňuje toliko u druhů 

provozu odlišných od obchodní letecké dopravy. Na nutnost aplikace pravidel vyplývajících 

ze směrnice č. 2000/79/ES v obchodní letecké dopravě upozorňoval Úřad pro civilní letectví 

                                                 
111 Úřad pro civilní letectví. SMĚRNICE CAA-SL-050-n-18 Postupy pro udělení/změnu schválení omezení doby 

letové služby a služby a doby odpočinku, plánů specifikací doby letu a řízení rizik spojených s únavou. [online]. 

Praha: Úřad pro civilní letectví, 2018 [cit. 29. 1. 2019]. Dostupné z: http://www.caa.cz/file/10421. 
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opakovaně.112 Výše uvedené svědčí o tom, že shodně se závěry této práce Úřad pro civilní 

letectví zastává názor, že Vyhlášku č. 466/2006 Sb. nelze aplikovat na obchodní leteckou 

dopravu. Výjimkou je však zřejmě ustanovení § 11 odst. 10 Vyhlášky č. 466/2006 Sb., které 

představuje v podmínkách České republiky transpozici ustanovení čl. 9 přílohy směrnice 

č. 2000/79/ES.  

De lege ferenda lze doporučit odstranění požadavku vypracování bezpečnostní letové 

normy provozovatelem obchodní letecké dopravy a její úplné nahrazení plány specifikací doby 

letu. Tím by zároveň došlo i k odstranění rozdílnosti nepříznivých právních důsledků spojených 

se zamítnutím návrhu bezpečnostní letové normy provozovatele a porušení povinnosti 

postupovat v souladu s aktuální verzí plánů specifikací doby letu schválenou Úřadem 

pro civilní letectví. Výše uvedeného by bylo možno docílit například doplněním právní úpravy 

minimálního počtu dnů volna, které musí provozovatel poskytnout členům posádky letadla, 

do Nařízení č. 589/2006 Sb., a to popřípadě i za současného zrušení § 2 - 14 Vyhlášky 

č. 466/2006 Sb. 

 Plány specifikací doby letu jsou v praxi pravidelně součástí Části A provozní příručky 

provozovatele vypracované v souladu se čl. ORO.MLR.100 a ORO.MLR.101 Nařízení 

č. 965/2012. 

 Podle čl. CAT.GEN.MPA.100 Nařízení č. 965/2012 jsou členové posádky letadla 

povinni plnit veškerá příslušná omezení doby letové služby a služby (FTL) a požadavky 

na dobu odpočinku v souladu se svými povinnostmi. Případné porušení povinností v oblasti 

FTL zaměstnancem, který je členem posádky letadla, by bylo tedy třeba posoudit jako porušení 

povinnosti vyplývající z právních předpisů vztahujících se k zaměstnancem vykonávané práci 

i za předpokladu, že by se jednalo toliko o porušení specifických pravidel daného 

provozovatele. 

 

  

                                                 
112 Úřad pro civilní letectví: Sekce letová a provozní Odbor obchodní letecké dopravy. Informační věstník 02/2015 

[online]. Praha: Úřad pro civilní letectví, 2015 [cit. 29. 1. 2019]. Dostupné z: www.caa.cz/file/7625_1_1/. 
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3. Vybrané instituty a pojmy z oblasti pracovní doby a doby odpočinku 

 

Pro zpracování pojednávané problematiky je předně třeba vymezit obsah některých základních 

pojmů týkajících se pracovní doby a doby odpočinku a podat jejich základní charakteristiku. 

Tato kapitola je relativně samostatnou částí této práce analyzující vybrané aspekty právní 

úpravy problematiky pracovní doby a doby odpočinku jak obecně, tak specificky pro členy 

posádky letadla, a dále je základem pro výklad ve čtvrté kapitole této práce. Tato kapitola 

je rozdělena do dvou podkapitol – předně se zabývá pojednáním o obecně využívaných 

institutech a pojmech Zákoníku práce a navazuje pojednáním o vybraných pojmech Nařízení 

č. 965/2012 a dalších předpisů z oblasti pravidel FTL.  

 

3.1. Obecně využívané instituty a pojmy 

 

3.1.1. Pracovní doba; stanovená týdenní pracovní doba 

 

Úvodem je třeba vymezit samotný pojem pracovní doba. Legální definici pojmu pracovní doba 

zahrnul zákonodárce do § 78 odst. 1 písm. a) Zákoníku práce a podle uvedené legální definice 

se jedná o dobu, v níž je zaměstnanec povinen vykonávat pro zaměstnavatele práci, a doba, 

v níž je zaměstnanec na pracovišti připraven k výkonu práce podle pokynů zaměstnavatele. 

Zařazení uvedené legální definice do Zákoníku práce je výsledkem transpozice směrnic EU; 

v současné době jde o materii výše zmiňované směrnice o některých aspektech úpravy pracovní 

doby113.  

Právní úprava pracovní doby a doby odpočinku je jedním z nástrojů, kterými se realizuje 

právo na uspokojivé pracovní podmínky garantované čl. 28 Listiny základních práv a svobod.114  

 Pro určení, zda se jedná o pracovní dobu, je nerozhodné, zda se zaměstnanec v dané 

době nachází na pracovišti zaměstnavatele nebo mimo něj, pokud je v dané době povinen plnit 

pro zaměstnavatele pracovní úkoly.115 Je-li zaměstnanec na příkaz zaměstnavatele nebo s jeho 

souhlasem na pracovišti, je pracovní dobou rovněž doba, ve které je zaměstnanec připraven 

konat práci podle pokynů zaměstnavatele bez ohledu na to, zda práci fakticky koná. Pracovní 

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

pracovní doby. In: ASPI [právní informační systém]. Wolters Kluwer ČR [cit. 1. 4. 2018]. 
114 RANDLOVÁ, Nataša. In: VYSOKAJOVÁ, Margerita, a kol. Zákoník práce: komentář. 5. vydání. Praha: 

Wolters Kluwer, 2015. Komentáře (Wolters Kluwer ČR). ISBN 978-80-7478-955-7. s. 203.  
115 ŠTEFKO, Martin. In: PICHRT, Jan a kol. Zákoník práce. Zákon o kolektivním vyjednávání. Praktický komentář. 

Praha: Wolters Kluwer, 2017. Praktický komentář. ISBN 978-80-7552-609-0. K § 78.  
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dobou však není doba, ve které zaměstnanec drží pracovní pohotovost mimo pracoviště 

zaměstnavatele, a ve které nedojde k výkonu práce.  

 S pojmem pracovní doba úzce souvisí pojem stanovená týdenní pracovní doba, která 

představuje nejvyšší přípustný limit čisté pracovní doby (bez práce přesčas a přestávek v práci), 

kterou smí zaměstnavatel po zaměstnanci požadovat v rámci jednoho pracovního poměru.116 

V případě nerovnoměrného rozvržení pracovní doby se tento limit uplatňuje jako nejvyšší 

rozsah čisté pracovní doby připadající v průměru na jeden týden v rámci vyrovnávacího období. 

Tato obecná pravidla prolamuje pouze oprávnění zaměstnavatele nařídit zaměstnanci práci 

přesčas, kterou lze však konat jen výjimečně a za splnění zákonných podmínek.  

Stanovená týdenní pracovní doba zaměstnanců činí 40 hodin týdně s tím, 

že pro zaměstnance pracující ve dvousměnném, třísměnném a nepřetržitém pracovním režimu, 

jakož i pro zaměstnance pracujících v podzemí při těžbě uhlí, rud a nerudných surovin, v důlní 

výstavbě a na báňských pracovištích geologického průzkumu je zkrácená. Kolektivní smlouva 

nebo vnitřní předpis může zkrátit stanovenou týdenní pracovní dobu bez snížení mzdy 

pod zákonem stanovený limit.  

 U mladistvých zaměstnanců, tedy u zaměstnanců mladších než osmnáct let, nesmí délka 

směny v jednotlivých dnech překročit 8 hodin. Koná-li mladistvý zaměstnanec práci ve více 

základních pracovněprávních vztazích (pracovních poměrech či na základě dohod o pracích 

konaných mimo pracovní poměr), je každý zaměstnavatel takového zaměstnance povinen 

zajistit, aby délka týdenní pracovní doby mladistvého nepřekročila 40 hodin ve svém souhrnu. 

 Zaměstnavatel a zaměstnanec se mohou dohodnout na kratší pracovní době jednotlivého 

zaměstnance pod rozsah stanovené týdenní pracovní doby. Zaměstnanci v takovém případě 

náleží mzda nebo plat, které odpovídají sjednané kratší pracovní době.  

 Význam institutu pracovní doby spočívá ve skutečnosti, že právě v pracovní době 

se realizuje naprostá většina práv a povinností ze základního pracovněprávního vztahu. 

Je to právě pracovní doba, ve které je zaměstnavatel povinen přidělovat zaměstnanci práci 

podle pracovní smlouvy a vytvářet podmínky pro plnění pracovních úkolů zaměstnance 

a zaměstnanec je povinen podle pokynů zaměstnavatele takovou práci osobně konat. Vedoucí 

zaměstnanci jsou za tímto účelem oprávněni ukládat podřízeným zaměstnancům v jejich 

pracovní době pracovní úkoly, organizovat, řídit a kontrolovat jejich práci a dávat jim k tomu 

účelu závazné pokyny.  

  

                                                 
116 ŠTEFKO, Martin. In: PICHRT, Jan a kol. Zákoník práce. Zákon o kolektivním vyjednávání. Praktický komentář. 

Praha: Wolters Kluwer, 2017. Praktický komentář. ISBN 978-80-7552-609-0. K § 79.  
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3.1.2. Doba odpočinku 

 

Pojem doba odpočinku je legislativní definicí v Zákoníku práce vymezen negativně tak, 

že se jedná o dobu, která není pracovní dobou. Doba odpočinku tedy zahrnuje dobu přestávky 

v práci na jídlo a oddech, dobu nepřetržitého odpočinku mezi směnami a dobu nepřetržitého 

odpočinku zaměstnance v týdnu. Výklad níže se zaměřuje na charakteristiku těchto tří složek 

doby odpočinku.  

 Zaměstnavatel je povinen poskytnout zaměstnanci nejdéle po šesti hodinách nepřetržité 

práce přestávku v práci na jídlo a oddech v trvání nejméně 30 minut. Mladistvým 

zaměstnancům musí být přestávka poskytnuta nejdéle po čtyřech a půl hodinách nepřetržité 

práce. Koná-li zaměstnanec práce, které nemohou být přerušeny, musí být zaměstnanci 

poskytnuta alespoň přiměřená doba na oddech a jídlo.  

Pracovní dobu je zaměstnavatel povinen rozvrhnout tak, aby měl zaměstnanec 

mezi koncem jedné směny a začátkem následující směny nepřetržitý odpočinek po dobu 

alespoň 11 (mladistvý zaměstnanec alespoň 12) hodin během 24 hodin po sobě jdoucích.  

Nejde-li o mladistvého zaměstnance, může být tento odpočinek zkrácen až na 8 hodin během 

24 hodin po sobě jdoucích za podmínky, že následující odpočinek mu bude prodloužen o dobu 

zkrácení tohoto odpočinku, a to v případě prací vyjmenovaných v § 90 odst. 2 Zákoníku práce.  

 Zaměstnavatel je dále povinen rozvrhnout pracovní dobu tak, aby měl zaměstnanec 

během každého období sedmi po sobě jdoucích kalendářních dnů nepřetržitý odpočinek v týdnu 

v trvání alespoň 35 hodin. Nepřetržitý odpočinek v týdnu nesmí činit u mladistvého 

zaměstnance méně než 48 hodin. Nejedná-li se o mladistvého zaměstnance, pak je v případě 

prací uvedených v § 90 odst. 2 Zákoníku práce a u technologických procesů, které nemohou 

být přerušeny, možno nepřetržitý odpočinek v týdnu zkrátit. V případě zkrácení nesmí 

nepřetržitý odpočinek v týdnu činit méně než 24 hodin s tím, že zaměstnanci bude poskytnut 

nepřetržitý odpočinek v týdnu tak, aby za období dvou týdnů činila délka tohoto odpočinku 

celkem alespoň 70 hodin. Pokud to umožňují provozní podmínky příslušného pracoviště, 

stanoví se nepřetržitý odpočinek v týdnu všem zaměstnancům na stejný den a tak, aby do něho 

spadala neděle. 

Pojem doba odpočinku je vedle Zákoníku práce používán i v Nařízení č. 965/2012. 

Obsah tohoto pojmu v Nařízení č. 965/2012 je obdobný, nikoli však stejný jako obsah pojmu 

doba odpočinku v Zákoníku práce. O specifických pravidlech pro dobu odpočinku členů 

posádky letadla bude podrobně pojednáno dále v této práci. 
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3.1.3. Směna 

 

Směnou se podle legální definice v Zákoníku práce rozumí část týdenní pracovní doby 

bez práce přesčas, kterou je zaměstnanec povinen na základě předem stanoveného rozvrhu 

pracovních směn odpracovat. Zaměstnanec je povinen být na začátku směny na svém pracovišti 

a odcházet z něho až po skončení směny. Pojem směna je v obecném jazyce často zaměňován 

s pojmem pracovní doba.  

Zaměstnavateli náleží právo rozvrhovat pracovní dobu zaměstnance a určit začátek 

a konec směn. Uvedené zaměstnavatel činí prostřednictvím písemného rozvrhu týdenní 

pracovní doby, se kterým nebo s jehož změnou seznámí zaměstnance nejpozději dva týdny 

a v případě konta pracovní doby nejpozději jeden týden před začátkem období, 

na něž je pracovní doba rozvržena, pokud se nedohodne se zaměstnancem na jiné době 

seznámení. Jinou nejzazší dobu pro seznámení s písemným rozvrhem týdenní pracovní doby 

lze sjednat v pracovní či jiné smlouvě. Vzhledem k významnému požadavku na flexibilitu 

personálních kapacit v dopravě jako odvětví, jehož provoz je ovlivňován i řadou externích 

faktorů (např. počasím, omezeními spojenými s opravami a údržbou infrastruktury 

nebo kapacitou infrastruktury – v civilním letectví typicky restrikcemi vyplývajícími 

z omezeného počtu slotů na letištích) lze v obecné rovině doporučit sjednat se zaměstnanci 

jinou dobu seznámení s písemným rozvrhem týdenní pracovní doby tak, aby uvedená dohoda 

umožnila efektivní využití personálních kapacit a zároveň respektovala oprávněný požadavek 

zaměstnanců na možnost plánování soukromých aktivit v době odpočinku. Takovouto jinou 

dobu seznámení s písemným rozvrhem týdenní pracovní doby však není možné dohodnout jako 

natolik krátkou, aby materiálně suplovala instituty provozní zálohy personálních zdrojů 

(letovou zálohu a pohotovost podle Nařízení č. 965/2012 či pracovní pohotovost podle 

Zákoníku práce), o kterých bude pojednáno níže.  

Zaměstnavatelé rozvrhují pracovní dobu do směn v rámci jednoho z pracovních režimů 

podle Zákoníku práce. Vedle dvousměnného, třísměnného a nepřetržitého pracovního režimu, 

jejichž vymezení poskytuje Zákoník práce v § 78 odst. 1 písm. d) až f), praxe často vyčleňuje 

zbytkovou kategorii (rovněž označovanou jako tzv. „jednosměnný“ pracovní režim). Uvedenou 

zbytkovou kategorii lze vymezit jako režim, v němž zaměstnanci pracují v jedné směně v rámci 

dvaceti čtyř hodin po sobě jdoucích (typicky „ranní“ směna v obvyklých pracovních dnech 

od pondělí do pátku) s tím, že nepřetržitý odpočinek zaměstnance v týdnu připadá na sobotu 

a neděli.  
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S ohledem na povahu dopravy jako odvětví je provoz zaměstnavatelů působících 

v dopravě často nepřetržitým provozem a v případě členů posádky letadla je zaměstnavateli 

obecně využíván nepřetržitý pracovní režim.  

 Je třeba poznamenat, že součástí legální definice směny není požadavek nepřetržitého 

výkonu práce v rámci jedné směny ani požadavek odpracování směny v rámci 24 hodin po sobě 

jdoucích. Zákoník práce z roku 1965 až do 31. prosince 2006 výslovně upravoval oprávnění 

zaměstnavatelů rozdělit směnu na části. V období od 1. ledna 1970 do 31. prosince 2006 bylo 

možno směnu rozdělit na dvě části; v zemědělství, v dopravě, ve spojích, v kulturních 

zařízeních a v obchodě i na více částí. V současné době upravuje Zákoník práce výslovně tuto 

možnost pouze u zaměstnanců v tzv. platové sféře, tedy u zaměstnanců zaměstnavatelů 

uvedených v § 190 odst. 3 Zákoníku práce. Zákoník práce počítá s možností rozdělit směnu 

na dvě nebo i více částí, a to s tím, že za takto rozdělenou směnu náleží zaměstnanci příplatek. 

Lze uzavřít, že i zaměstnavatelé neuvedení v § 109 odst. 3 Zákoníku práce mohou rozvrhnout 

pracovní dobu zaměstnanců do směn rozdělených do dvou a více částí v souladu se zásadou, 

že co není zakázáno, je dovoleno, a to přestože Zákoník práce tuto možnost výslovně 

nezmiňuje.117 

Rozdělení směny na více částí je praxí, která může být vhodná pro ty druhy prací, které 

musejí být s ohledem na svou povahu vykonány v časových intervalech, které na sebe 

bezprostředně nenavazují. Příkladem mohou být práce při zajištění úklidu pracovišť. 

V takových případech může být vhodné rozdělit směnu na dvě části tak, aby byla část prací 

vykonána v ranních hodinách a další část v hodinách odpoledních. Obdobně mohou postupovat 

někteří zaměstnavatelé ve službách (zejména provozovatelé hotelů), kteří rozdělují směny 

svých zaměstnanců tak, aby reflektovaly potřeby výkonu práce na daném pracovišti (např. část 

práce vykonat v době oběda a další část ve večerních hodinách).  

 Dalším příkladem prací, u kterých může být za určitých okolností vhodné směnu 

rozdělit do dvou nebo více části, mohou být práce v dopravě. Bez zajímavosti není v tomto 

ohledu právě obchodní letecká doprava. V období před 18. únorem 2016 byli provozovatelé 

při plánování této tzv. dělené letové služby vázáni úpravou Vyhlášky č. 466/2006 Sb., která 

stanovila nejkratší dobu tzv. částečného odpočinku (doby odpočinku, která od sebe odděluje 

dvě části jedné letové služby) na tři hodiny a stanovila úroveň zázemí, kterou byl provozovatel 

povinen členů posádky letadla zajistit. Doba tzv. částečného odpočinku trvajícího méně 

                                                 
117 ROTHOVÁ, Eva. In: PICHRT, Jan a kol. Zákoník práce. Zákon o kolektivním vyjednávání. Praktický komentář. 

Praha: Wolters Kluwer, 2017. Praktický komentář. ISBN 978-80-7552-609-0. K § 130.  
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než osm hodin byl součástí doby služby. Trval-li však částečný odpočinek alespoň osm hodin, 

započítával se do doby služby jednou polovinou své délky.  

Ke dni uzavření rukopisu této práce je dělená letová služba upravena Nařízením 

č. 965/2012, zejména jeho čl. ORO.FTL.220 a plány specifikací doby letu jednotlivého 

provozovatele. Je stanoveno, že dělená letová služba nesmí následovat po zkrácené době 

odpočinku a především, že se přestávka na zemi v celém svém rozsahu započítává jako doba 

letové služby. Jedná se o případ, kdy vzniká rozdíl mezi evidenci pracovní doby člena posádky 

letadla vedené v souladu s § 96 Zákoníku práce a záznamy vedenými provozovatelem podle 

čl. ORO.FTL.245 Nařízení č. 965/2012.  

Je zřejmé, že s účinností od 18. února 2016 došlo v podmínkách České republiky 

k významným změnám v praktickém využití institutu dělené letové služby, kdy na jednu stranu 

pozbyli členové posádky letadla ochranu poskytovanou Vyhláškou 

č. 466/2006 Sb. (např. v podobě stanovení jednotné hranice nejnižší přípustné doby částečného 

odpočinku), zároveň jsou však nově provozovatelé povinni započítávat přestávku na zemi plně 

do doby letové služby, což je opatření, které může v praxi výrazně odrazovat provozovatele 

od toho, aby dělenou letovou službu plánoval a využíval.  

 

3.1.4. Pracovní pohotovost 

 

Podle legislativní definice v Zákoníku práce je pracovní pohotovostí doba, v níž je zaměstnanec 

připraven k případnému výkonu práce podle pracovní smlouvy, která musí být v případě 

naléhavé potřeby vykonána nad rámec jeho rozvrhu pracovních směn. Pracovní pohotovost 

může být konána jen na místě odlišném od pracoviště zaměstnavatele; v opačném případě 

by bylo třeba takovou dobu posoudit jako pracovní dobu. Pracovní pohotovost může 

zaměstnavatel na zaměstnanci požadovat pouze na základě dohody s ním. 

Doba, ve které zaměstnanec koná pracovní pohotovost, je dobou odpočinku, která 

se v případě, že dojde k výkonu práce, přerušuje. Pracovní pohotovost, při které nedojde 

k výkonu práce, se nezapočítává do pracovní doby. Koná-li zaměstnanec v době pracovní 

pohotovosti práci nad stanovenou týdenní pracovní dobu, jedná se o práci přesčas, která 

se započítává do počtu hodin nejvýše přípustné práce přesčas.  

 Dohoda mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem o konání pracovní pohotovosti může 

být obsažena v pracovní či jiné individuální smlouvě. Pravidelnou součástí takových dohod 

je ujednání o způsobu konání pracovní pohotovosti, například způsob, jakým bude 

zaměstnavatel v případě naléhavé potřeby kontaktovat zaměstnance a povinnost zaměstnance 
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poskytnout s takovým kontaktem potřebnou součinnost. Je bezesporu v zájmu zaměstnavatele, 

aby pracovní pohotovost drželi pouze ti zaměstnanci, kteří jsou schopni dostavit se z místa, 

kde drží pracovní pohotovost (zpravidla z místa zaměstnancova bydliště), na pracoviště 

zaměstnavatele v potřebné době tak, aby byli schopni příslušné práce vykonat v požadovaném 

čase. Obecně lze tedy doporučit dohodnout se na konání pracovní pohotovosti toliko s takovým 

okruhem zaměstnanců, kteří budou splňovat požadavky zaměstnavatele na její řádný výkon. 

Z povahy institutu pracovní pohotovosti vyplývá i zákonná povinnost zaměstnance konajícího 

pracovní pohotovost počínat si tak, aby byl v případě potřeby připraven k výkonu práce, 

zejména se tedy v době držení pracovní pohotovosti zdržet požívání alkoholu a jiných 

omamných a psychotropní látek. Někteří autoři118 doporučují povinnost zaměstnance 

být připraven k práci, tedy nebýt pod vlivem alkoholu nebo návykových látek, sjednat spolu 

s dohodou o konání pracovní pohotovosti. Lze uzavřít, že z praktických důvodů je vhodné tuto 

povinnost buď sjednat, nebo na ni zaměstnance alespoň výslovně upozornit tak, 

aby zaměstnavatel předešel případným komplikacím v souvislosti s nařízením výkonu práce 

v době pracovní pohotovosti. 

 Zákoník práce nestanoví limity nejvyšší přípustné délky pracovní pohotovosti. 

Z povahy věci však není možné zaměstnanci nařídit pracovní pohotovost na dobu, kdy není 

možné s ohledem na právní úpravu doby nepřetržitého odpočinku mezi dvěma směnami a doby 

nepřetržitého odpočinku zaměstnance v týdnu nařídit zaměstnanci výkon práce. V tomto 

kontextu je třeba zdůraznit, že Nařízení č. 589/2006 Sb. stanoví pro zaměstnavatele provozující 

obchodní leteckou dopravu letouny omezení v podobě nejvyššího přípustného rozsahu pracovní 

pohotovosti, na kterém se smí dohodnout se zaměstnancem, který je členem posádky letadla. 

Toto omezení se uplatní pouze ve vztahu k pracovní pohotovosti, která má být držena mimo 

území České republiky v místě, kde zaměstnavatel zajistí zaměstnanci ubytování. Nejvyšší 

rozsah takto dohodnuté pracovní pohotovosti je omezen na nejvýše 12 hodin po sobě jdoucích 

během 24 hodin a nejvýše 72 hodin v období 4 týdnů po sobě jdoucích. Dohodnutý rozsah 

pracovní pohotovosti nesmí přesáhnout 400 hodin v období 52 týdnů.  

 Uvedené omezení reaguje na skutečnost, že pracovní pohotovost je zaměstnavateli, kteří 

působí v dopravě, v praxi hojně využívána, a to z důvodu potřeby případně pokrýt neočekávané 

výpadky personálních kapacit. Konkrétně v obchodní letecké dopravě může být včasné 

zajištění personálních kapacit klíčové i z důvodu zákonného omezení nejnižšího přípustného 

počtu personálu potřebného pro provedení letu.  

                                                 
118 Srovnej např. RANDLOVÁ, Nataša. In: VYSOKAJOVÁ, Margerita, a kol. Zákoník práce: komentář. 

5. vydání. Praha: Wolters Kluwer, 2015. Komentáře (Wolters Kluwer ČR). ISBN 978-80-7478-955-7. s. 247.  
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3.1.5. Noční práce 

 

Noční prací se podle legislativní definice v Zákoníku práce rozumí práce konaná v noční době. 

Noční dobou se pak rozumí doba mezi 22. hodinou a 6. hodinou. Zákonodárce v Zákoníku 

práce nadto vymezil pojem zaměstnanec pracující v noci, a to tak, že se jedná o zaměstnance, 

který odpracuje v noční době nejméně tři hodiny ze své pracovní doby v rámci 24 hodin po sobě 

jdoucích v průměru alespoň jednou týdně v období nejdéle 26 po sobě jdoucích týdnů. Určení, 

zda se v konkrétním případě jedná o zaměstnance pracujícího v noci, je významné pro vznik 

a existenci některých zvláštních povinností zaměstnavatele podle ustanovení § 94 Zákoníku 

práce. 

 Nařízení č. 589/2006 Sb. vymezuje pojem zaměstnanec pracující v noční době, který 

podle legislativní definice tam obsažené označuje člena osádky nákladního automobilu 

nebo autobusu a zaměstnance zajišťujícího údržbu dráhy speciální (metro) v městské hromadné 

dopravě, který vykonává práci během noční doby v rámci 24 hodin po sobě jdoucích. 

Pro zaměstnavatele těchto zaměstnanců pak Nařízení č. 589/2006 Sb. stanoví některá omezení 

v oblasti noční práce, a to konkrétně některá omezení délky směny. V souladu s Nařízením 

č. 589/2006 Sb. rozvrhne zaměstnavatel zaměstnancům v mezinárodní drážní dopravě pracovní 

dobu tak, aby doba řízení zaměstnance pracujícího v noční době činila nejvýše osm hodin, 

u zaměstnanců v městské hromadné dopravě pak délka směny zaměstnance pracujícího v noční 

době může činit nejvýše 10 hodin během 24 hodin po sobě jdoucích. 

 Je třeba zdůraznit, že i zaměstnanec pracující v noční době může být (a zpravidla také 

bývá) zaměstnancem pracujícím v noci. I ve vztahu k těmto zaměstnancům se v takovém 

případě uplatní shora zmiňované povinnosti zaměstnavatele uvedené v § 94 Zákoníku práce, 

zejména povinnost zajistit, aby byl zaměstnanec pracující v noci vyšetřen poskytovatelem 

pracovnělékařských služeb, nebo povinnost zaměstnavatele zajistit takovým zaměstnancům 

možnost občerstvení. Uvedenou povinnost lze splnit například naložením přiměřeného 

množství občerstvení přímo do příslušného dopravního prostředku tak, aby bylo k dispozici 

zaměstnancům i v případě, kdy by došlo k vyčerpání zásob občerstvení pro cestující. 

Z uvedeného plyne i významná skutečnost, že řada dopravních prostředků může být podle 

okolností ve smyslu § 94 odst. 4 Zákoníku práce zároveň pracovištěm, na kterém se pracuje 

v noci. Zaměstnavatel je tedy povinen i tato netypická pracoviště (například vlaky, letadla, 

dálkové autobusy) vybavit prostředky pro poskytnutí první pomoci, včetně zajištění prostředků 

umožňujících přivolat rychlou lékařskou pomoc. Uvedenou povinnost lze splnit umístěním 
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vhodně vybavené lékárničky do dopravního prostředku a zajištěním spojení prostřednictvím 

telefonu či jiného obdobného prostředku komunikace na dálku, které umožní přivolání rychlé 

lékařské pomoci – v případě letadel typicky jejím přivoláním na tzv. diverzní (náhradní) letiště.  

 

3.1.6. Překážky v práci 

 

Oproti pojmům, o kterých bylo pojednáno výše, postrádá institut překážek v práci legální 

definici. Pro potřeby této práce je tedy pojem překážek v práci vymezen svým obsahem 

a zejména důsledky, které má pro realizaci základního pracovněprávního vztahu.  

Morávek vymezuje překážky v práci jako: „zákonem formulovaný právní institut vážící 

na skutečnosti existující na straně zaměstnance nebo na straně zaměstnavatele v čase, na který 

by byla/mohla být zaměstnanci rozvržena pracovní doba. Jedná se o skutečnosti, které 

znemožňují, či vážně ztěžují výkon práce, příp. je z hlediska celospolečenského žádoucí, aby 

byly (s nimi související sociální situace) upřednostněny před výkonem práce a plněním 

sjednaného závazku. (…) Primárním právním důsledkem, který je spojen s překážkami v práci, 

je dočasné potlačení (suspenzace) shora vymezeného základního pracovního závazku.“119 

Obdobné vymezení uvádějí i další autoři.120 

Z hlediska subjektu základního pracovněprávního vztahu, na jehož straně překážka 

v práci existuje, rozlišujeme překážky v práci na straně zaměstnavatele a překážky v práci 

na straně zaměstnance. Překážky v práci na straně zaměstnance se dále podle své povahy 

rozlišují na důležité osobní překážky v práci, jiné důležité osobní překážky v práci 

a na překážky v práci z důvodu obecného zájmu. 

 Důležité osobní překážky v práci a překážky v práci z důvodu obecného zájmu 

vyjmenovává Zákoník práce ve své části osmé, hlavě I. Výčet jiných důležitých osobních 

překážek v práci na straně zaměstnance zahrnul zákonodárce do nařízení vlády 

č. 590/2006 Sb.121  

 Z pohledu odpovědnosti zaměstnance za případné porušení povinnosti vyplývající 

pro zaměstnance z právních předpisů vztahujících se k zaměstnancem vykonávané práci 

je třeba upozornit, že samotná nepřítomnost zaměstnance na pracovišti, jejímž důvodem není 

překážka v práci, nemusí bez dalšího vést k povinnosti zaměstnance strpět nepříznivé právní 

                                                 
119 MORÁVEK, Jakub. In: PICHRT, Jan a kol. Zákoník práce. Zákon o kolektivním vyjednávání. Praktický 

komentář. Praha: Wolters Kluwer, 2017. Praktický komentář. ISBN 978-80-7552-609-0. K § 191. 
120 PICHRT, Jan. In: BĚLINA, Miroslav a kol. Zákoník práce: komentář. 2. vyd. V Praze: C.H. Beck, 2015. Velké 

komentáře. ISBN 978-80-7400-290-8. s. 860. 
121 Nařízení vlády č. 590/2006 Sb., kterým se stanoví okruh a rozsah jiných důležitých osobních překážek v práci, 

v platném znění. In: ASPI [právní informační systém]. Wolters Kluwer ČR [cit. 28. 8. 2018]. 
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důsledky takového jednání. Má-li takovou povinnost zakládat, musí být porušení právních 

předpisů vztahujících se k zaměstnancem vykonávané práci zaměstnancem zaviněno, 

a to alespoň z nedbalosti. V uvedené souvislosti rozhodovací praxe soudů dovodila zejména, 

že: „Nepřítomnost zaměstnance v práci je třeba považovat za omluvenou také tehdy, když 

zaměstnanec zaviněně zameškal práci, jestliže se tak stalo z důvodu, který lze považovat 

na daném pracovišti s přihlédnutím ke všem okolnostem případu za omluvitelný122.“123 

 

3.1.7. Evidence pracovní doby 

 

Za účelem zajištění efektivní kontroly dodržování pracovněprávních předpisů ze strany 

zaměstnavatelů ukládá Zákoník práce zaměstnavateli evidenční povinnost v rozsahu 

§ 96 Zákoníku práce. Zaměstnavatel je povinen vést u jednotlivých zaměstnanců evidenci 

odpracované pracovní doby. Tato evidence dále obsahuje údaje o odpracovaných směnách 

(s vyznačením začátku a konce směn), o práci přesčas, noční práci, odpracované době v době 

pracovní pohotovosti a dále evidenci pracovní pohotovosti, kterou zaměstnanec držel. 

Z praktických důvodů může být nezbytné, aby tato evidence vedená zaměstnavatelem 

obsahovala nad rámec zákona i další údaje, například údaje o náhradním volnu poskytnutém 

zaměstnanci za práci přesčas.  

Na žádost zaměstnance je zaměstnavatel povinen umožnit mu nahlédnout do evidence 

jeho pracovní doby a pořizovat si z ní výpisy, popř. stejnopisy na náklady zaměstnavatele. 

V oblasti evidence odpracované doby platí pro členy posádky letadla některé další 

povinnosti stanovené Nařízením č. 965/2012. O těchto je blíže pojednáno dále v této práci.  

 

3.2. Pojmy a instituty pravidel FTL  

 

Pro podrobnější zpracování vybraných otázek pracovní doby se zvláštním důrazem na práci 

v letecké dopravě je nezbytné charakterizovat a vymezit některé základní pojmy s úzkou 

                                                 
122 Rozsudek Vrchního soudu v Praze sp. zn. 6 Cdo 210/94 ze dne 8. 8. 1995. In: ASPI [právní informační systém]: 

Wolters Kluwer ČR [cit. 28. 8. 2018]. 
123 Obdobně Nejvyšší soud v rozhodnutí sp. zn. 21 Cdo 4411/2007 ze dne 10. 10. 2008 dovodil:  

 

„Nenastoupila-li zaměstnankyně po skončení další mateřské dovolené do práce, která jí byla poskytnuta podle 

§ 157 odst. 2 věty první ZPr1965 ve znění účinném do 31. 12. 2000, jenom proto, že neměla možnost umístit dítě 

do předškolního zařízení (mateřské školy nebo speciální mateřské školy) a že nemohla zajistit řádnou péči o dítě 

ani jinak, a vyrozuměla-li o tom řádně svého zaměstnavatele, nemohlo být její jednání považováno za zaviněné 

porušení pracovních povinností (porušení pracovní kázně) a tedy ani důvodem k rozvázání pracovního poměru.“ 
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vazbou k problematice pracovní doby a doby odpočinku členů posádky letadla. Tato část práce 

podává výklad, který je základem pro část čtvrtou této práce.  

 

3.2.1. Člen posádky letadla 

 

Pro potřeby této práce je pojem člen posádky letadla vymezen tak, že se jedná 

o zaměstnance pracujícího v obchodní letecké dopravě (v civilním letectví), konkrétně 

jde o palubní průvodčí, vedoucí kabiny a zaměstnance na pilotních pozicích. Pro lepší 

porozumění právní úpravě pravidel FTL tato podkapitola blíže vymezuje povahu zmíněných 

prací a pravomoci spojené s jejich výkonem. 

 

Zaměstnanci na pilotních pozicích 

 

Zaměstnance na pilotních pozicích rozlišujeme na velitele letadla (tzv. „flight commander”) 

a druhé piloty (tzv. „first officer”) 

 Požadavky na kvalifikaci a zdravotní stav, jakož i některá práva a povinnosti těchto 

zaměstnanců a jejich zaměstnavatelů (provozovatelů letounů v  obchodní letecké dopravě 

(tzv. CAT z anglického „Commercial Air Transport“) jsou uvedeny v následujících 

právních předpisech: (i) nařízení č. 2018/1139 (základní nařízení), (ii) nařízení 

č. 1178/2011124 a (iii) Nařízení č. 965/2012. 

 Velitelem letadla v obchodní letecké dopravě se rozumí velící pilot letounu tedy 

pilot určený provozovatelem k velení a pověřený provedením bezpečného letu125. 

Velitelem letadla ustanoví provozovatel jednoho z pilotů letové posádky, který 

má kvalifikaci požadovanou podle nařízení č. 1178/2011 a splňuje podmínku minimální 

praxe stanovenou v provozní příručce provozovatele, jakož i další předpoklady126. 

Za podmínek stanovených v Nařízení č. 965/2012 velitel letadla zejména odpovídá 

za provoz a bezpečnost letadla, jakož i za bezpečnost všech členů posádky, cestujících 

a nákladu127. Za tímto účelem je oprávněn vydávat příkazy a přijmout odpovídající opatření 

za účelem zajištění bezpečnosti letadla a přepravovaných osob a majetku. Obdobným 

způsobem jsou pravomoci velitele letadla vymezeny i v tzv. leteckých předpisech, které 

                                                 
124 Nařízení Komise (EU) č. 1178/2011 ze dne 3. listopadu 2011, kterým se stanoví technické požadavky a správní 

postupy týkající se posádek v civilním letectví podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 216/2008. 

In: EUR-Lex [právní informační systém]. Úřad pro publikace Evropské unie [cit. 25. 8. 2018]. Dostupné z: 

http://data.europa.eu/eli/reg/2011/1178/2018-09-02.  
125 Srovnej bod 96. Přílohy I Nařízení č. 965/2012.  
126 Srovnej čl. ORO.FC.105 Nařízení č. 965/2012. 
127 Srovnej čl. CAT.GEN.MPA.105 Nařízení 965/2012. 
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jsou vydávány Mezinárodní organizací pro civilní letectví (ICAO) a Evropskou organizací 

pro bezpečnost letecké navigace (EUROCONTROL) a které jsou uveřejňovány v Letecké 

informační příručce (srovnej letecký předpis L-6/III oddíl II hlava 2)128.  

 Ve vztahu specificky k pracovní době a době odpočinku členů posádky letadla platí, 

že postupem, který je provozovatel povinen stanovit (v  praxi zpravidla v provozní 

příručce), je velitel letadla oprávněn v případě zvláštních okolností, které by mohly vést 

k vážné únavě, a po konzultaci s dotyčnými členy posádky letadla: (i) zkrátit dobu služby, 

dobu letové služby nebo dobu letu; a/nebo (ii) prodloužit dobu odpočinku (zpravidla 

následujícího po službě, po které nastaly uvedené zvláštní okolnosti)129. Konzultace 

se členy posádky letadla musí směřovat ke zjištění úrovně jejich pozornosti. Podmínkou 

je, že takové zvláštní okolnosti budou zároveň nepředvídatelnými okolnostmi v  letovém 

provozu, které vzniknou v čase hlášení do služby nebo po něm.  

 Vedle velitele letadla tvoří tzv. letovou posádku130 podle okolností jeden nebo více 

dalších pilotů, které označujeme jako druhé piloty. Práce druhého pilota a velitele letadla 

se liší svým obsahem i kvalifikačními předpoklady pro výkon takové práce. Při splnění 

stanovených podmínek131 však může být i druhý pilot pověřen provedením letu.  

V kontextu výše uvedených práv a povinností pilota (a především velitele letadla) 

se může výkon činnosti pilota v základním pracovněprávním vztahu jevit 

jako problematický. V základním pracovněprávním vztahu se realizuje závislá práce, 

jejímž významným pojmovým znakem je výkon práce podle pokynů zaměstnavatele . 

Aplikovatelné právní předpisy však předpokládají značnou volnost pilota, který musí být 

v zájmu bezpečnosti sebe i jiných osob za všech okolností schopen samostatně zhodnotit 

aktuální možnosti a přizpůsobit jim výkon svých pravomocí.  

Na výše uvedené reagoval zákonodárce přijetím novely ZCivL provedenou 

z. č. 261/2017 Sb.132, která s účinností od 16. listopadu 2017 umožnila výkon činnosti 

výkonných letců (mezi které se řadí i piloti) na základě pracovního poměru 

nebo i na základě smlouvy podle Občanského zákoníku s tím, že tato smlouva musí 

                                                 
128 Dostupné též online prostřednictvím aplikace Řízení letového provozu ČR, s.p.: 

http://lis.rlp.cz/predpisy/predpisy/index.htm 
129 Srovnej čl. ORO.FTL.205 písm. a) odst. 2 Nařízení č. 965/2012. 
130 Srovnej čl. ORO.FC.100 Nařízení č. 965/2012. 
131 Srovnej čl. ORO.FC.200 Nařízení č. 965/2012. 
132 Zákon č. 261/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 49/1997 Sb., o civilním letectví a o změně a doplnění zákona 

č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, ve znění 

pozdějších předpisů, a některé další zákony. In: ASPI [právní informační systém]. Wolters Kluwer ČR [cit. 

29. 8. 2018]. 
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být písemná.133 Je však třeba upozornit na skutečnost, že § 18 odst. 4 ZCivL ve znění 

účinném od 16. listopadu 2017 poněkud nekoncepčně hovoří toliko o pracovním poměru 

a vylučuje tedy možnost výkonu činnosti pilota pro provozovatele na základě dohod 

o pracích konaných mimo pracovní poměr.  

Nařízení č. 965/2012 přímo předpokládá možnost najímání členů letových posádek, 

nebo i palubních průvodčích, kteří jsou osobami samostatně výdělečně činnými134. 

Lze argumentovat, že výše uvedená novelizace v podmínkách České republiky připouští 

praxi možnou v jiných státech EU. Je však třeba poznamenat, že jde o přístup v  kontextu 

práva České republiky ojedinělý a netradiční. De lege ferenda lze doporučit novelizaci 

ZCivL způsobem, který stanoví alespoň nejvyšší přípustný rozsah odpovědnosti osob, 

které konají pro provozovatele činnost pilota na základě smlouvy podle Občanského 

zákoníku tak, aby byl těmto osobám poskytnut určitý standard ochrany, a to vzhledem 

k tomu, že výkon činnosti pilota pro provozovatele nese některé prvky závislé práce 

a zároveň se jedná o činnost, ze které může potenciálně vzniknout odpovědnost za škodu 

velkého rozsahu.  

 

Palubní průvodčí 

 

Vedle letové posádky tvoří posádku letadla i palubní průvodčí. Požadavky na zdravotní 

stav a kvalifikaci palubních průvodčí stanoví výše zmiňovaná nařízení, a to nařízení 

č. 2018/1139, nařízení č. 1178/2011 a Nařízení č. 965/2012.  

Palubní průvodčí je přiměřeně kvalifikovaný člen posádky, který není členem letové 

ani technické posádky a který je provozovatelem pověřen plněním povinností v zájmu 

bezpečnosti cestujících a letu za provozu135. U letů, na něž je přidělen více než jeden 

palubní průvodčí, jmenuje provozovatel jednoho palubního průvodčího odpovědného 

veliteli letadla. Takto pověřený palubní průvodčí se zpravidla označuje jako vedoucí 

kabiny. Hlavní povinností vedoucího kabiny je zajistit vykonání těch úkonů spojených 

s bezpečností cestujících a letu za provozu, které je třeba vykonat v kabině cestujících, 

jakož i plnit další úkoly stanovené velitelem letadla nebo provozovatelem.  

                                                 
133 O podporu návrhu na zavedení možnosti konat práci pilota pro provozovatele i mimo pracovní poměr požádali 

poslance Parlamentu České republiky jak prezident Českého sdružení dopravník pilotů CZALPA, pan Stanislav 

Fiala, tak i pan Josef Adam, člen představenstva společnosti České aerolinie a.s.  
134 Srovnej čl. ORO.FC.100 a ORO.CC.110 Nařízení č. 965/2012. 
135 Srovnej bod 12. Přílohy I Nařízení č. 965/2012. 
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 Velitel letadla podle okolností zajišťuje plnění některých svých povinností 

prostřednictvím instrukce vedoucímu kabiny k provedení určitých činností. Vedoucí 

kabiny potřebné úkony vykoná sám nebo vydá pokyn k jejich provedení jednomu či více 

palubním průvodčím. Typickým příkladem takového postupu je plnění požadavků 

čl. CAT.GEN.MPA.105 Nařízení č. 965/2012, podle kterého je velitel letadla povinen 

zajistit, aby byli všichni cestující seznámeni s umístěním nouzových východů 

a s umístěním a použitím důležitého bezpečnostního a nouzového vybavení. Uvedenou 

povinnost velitel letadla zpravidla splní tím způsobem, že se ujistí,  že vedoucí kabiny 

a palubní průvodčí poskytli cestujících bezpečnostní instrukce a že v  kapsách sedadel jsou 

umístěny informační materiály s vhodně podrobnými informacemi o nouzových postupech 

a vybavení.  

 

3.2.2. Služba a doba služby 

 

Služba je pojmem Nařízení č. 965/2012, pod kterým se rozumí veškeré úkoly, které člen 

posádky letadla vykonává pro provozovatele, včetně letové služby, administrativní práce, 

poskytování nebo absolvování výcviku a přezkušování, přemístění a některých prvků 

letové zálohy136. Lze hovořit o tom, že pojem služba v Nařízení č. 965/2012 používá 

zákonodárce obdobně jako pojem výkon práce v Zákoníku práce – obsah pojmu služba 

je nicméně širší. Pojem služba zahrnuje i absolvování výcviku a přezkoušení, které 

se z pohledu Zákoníku práce toliko považuje za výkon práce. Pojem služba v sobě dále 

zahrnuje přemístění, které vzhledem ke své povaze není výkonem práce a z pohledu 

pracovní doby je třeba jej posoudit jako dobu strávenou na pracovní cestě jinak 

než plněním pracovních úkolů137, ačkoli někteří autoři označují tento výklad za dlouhodobě 

neudržitelný138.  

Dobou služby se rozumí doba, která začíná okamžikem, ke kterému provozovatel 

od člena posádky letadla požaduje, aby se hlásil do služby nebo nastoupil do služby, 

a končí, jakmile nemá tento člen posádky letadla žádné další povinnosti, včetně služby 

po letu139. Pojem doba služby tedy zahrnuje dobu od okamžiku plánovaného začátku směny 

do okamžiku, kdy zaměstnanec - člen posádky letadla vykoná přidělenou práci s tím, 

že se výslovně uvádí, že tzv. poletová služba, jejíž minimální délku je provozovatel 

                                                 
136 Srovnej bod 10. čl. ORO.FTL.105 Nařízení č. 965/2012. 
137 Srovnej § 210 Zákoníku práce.  
138 ŠTEFKO, Martin. In: PICHRT, Jan a kol. Zákoník práce. Zákon o kolektivním vyjednávání. Praktický komentář. 

Praha: Wolters Kluwer, 2017. Praktický komentář. ISBN 978-80-7552-609-0. K § 78.  
139 Srovnej bod 11. čl. ORO.FTL.105 Nařízení č. 965/2012. 
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povinen stanovit v provozní příručce140 je součástí doby služby. Někteří autoři ztotožňují 

pojem doba služby s pracovní dobou člena posádky letadla.141  

 Doba služby nesmí u jednotlivého člena posádky letadla činit více než:  

 60 hodin služby během jakýchkoli 7 po sobě následujících dnů; 

 110 hodin služby během jakýchkoli 14 po sobě následujících dnů; a zároveň  

 190 hodin služby během jakýchkoli 28 po sobě následujících dnů. 

Provozovatel je povinen zajistit, aby byla doba služby člena posádky letadla v rámci 

jakýchkoli 28 po sobě následujících dnů rozložena pokud možno rovnoměrně.  

K výše uvedenému je vhodné pro úplnost doplnit, že přede dnem 18. února 2016 

se na uvedenou problematiku vztahovala i úprava Vyhlášky č. 466/2006 Sb. a Nařízení 

č. 589/2006 Sb. Do § 3 Vyhlášky č. 466/2006 Sb. zákonodárce včlenil legální definici doby 

služby, která se však odlišovala od definice v tehdy platném EU-OPS. Dobu služby vymezuje 

Vyhláška č. 466/2006 Sb. demonstrativním výčtem jednotlivých částí, ze kterých se doba 

služby člena posádky letadla zpravidla skládá. Vyhláška č. 466/2006 Sb. nadto stanoví, 

že nejnižší přípustná hranice délky poletové služby142 činí třicet minut. 

Nařízení č. 589/2006 Sb. dále odlišně upravuje některé limity maximálního rozsahu 

pracovní doby člena posádky letadla, což však materiálně představuje i omezení nejvyššího 

přípustného rozsahu doby služby. Nařízení č. 589/2006 Sb. stanoví, že pracovní doba člena 

posádky letadla nesmí přesáhnout v průběhu jednoho dne 14 hodin143, jednoho týdne 60 hodin 

a v průběhu čtyř týdnů po sobě jdoucích 200 hodin. 

S účinností před 18. únorem 2016 byl provozovatel za všech okolností povinen 

dodržovat všechny výše uvedené povinnosti, tedy jak ustanovení EU-OPS, tak i Vyhlášky 

č. 466/2006 Sb. a Nařízení č. 589/2006 Sb. a zajistit splnění nejpřísnějšího z uvedených limitů, 

a to jak doby služby, tak i pracovní doby. Uvedené zákonné požadavky ve svém důsledku 

znamenaly zvýšenou administrativní zátěž provozovatelů ve srovnání s jinými zaměstnavateli, 

zejména podstatným způsobem ztěžovaly provozovateli plánování směn členů posádky letadla.  

 
  

                                                 
140 Srovnej čl. ORO.FTL.210 Nařízení č. 965/2012. 
141 GOGOVÁ, Radana, HŮRKA, Petr, ÚLEHLOVÁ, Helena. Pracovní doba: podle zákoníku práce a dalších 

souvisejících právních předpisů. 2., přeprac. vyd. Olomouc: ANAG, 2012. Práce, mzdy, pojištění. ISBN 978-80-

7263-759-1. s. 166. 
142 Vyhláška č. 466/2006 Sb. pracuje s ekvivalentním pojmem „poletová činnost“. 
143 Vyšší limity se uplatnily v případě, kdy člen posádky konal práci v zesílené nebo zdvojené posádce.  
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3.2.3. Odpočinek a doba odpočinku; související instituty 

 

Podle legislativní definice v Nařízení č. 965/2012 se dobou odpočinku rozumí souvislý, 

nepřerušovaný a definovaný časový úsek po službě nebo před službou, během kterého nemá 

člen posádky letadla žádné úkoly, není v letové záloze ani v pohotovosti.144  

Za účelem zajištění dostatečné regenerace členů posádky letadla a tedy i pro zajištění 

minimalizace možných dopadů únavy posádek na bezpečnost obchodní letecké dopravy zavádí 

zákonodárce v Nařízení č. 965/2012 i některé další specifické pojmy a instituty úzce související 

s odpočinkem a dobou odpočinku členů posádky letadla, jakož i s nimi spojená práva 

a povinnosti členů posádky letadla a provozovatelů.  

Nařízení č. 965/2012 pracuje s pojmem jednotlivý den volna, který označuje dobu volna 

bez jakékoli služby nebo letové zálohy, zahrnující jeden den a dvě místní noci, která 

je oznámena předem.145 Z uvedeného vyplývá, že jednotlivý den volna se posuzuje podle 

místního času v místě, kde se člen posádky letadla v příslušném dni nachází. Součástí 

jednotlivého dne volna může být doba odpočinku. 

Jednotlivý den volna musí být členu posádky letadla oznámen předem. Ke splnění této 

povinnosti zřejmě postačí, bude-li jednotlivý den označen v rozpisu služeb či písemném 

rozvrhu týdenní pracovní doby. Provozovatel však může jednotlivý den volna členu posádky 

letadla oznámit i jiným způsobem. Výslovné zakotvení požadavku, aby byl jednotlivý den volna 

oznámen předem, je třeba hodnotit pozitivně v tom smyslu, že chrání oprávněný zájem členů 

posádky letadla na možnosti plánování svého volného času a dále předchází případné snaze 

provozovatelů využít provozních nepravidelností, v důsledku kterých odpadla služba 

(např. zrušených letů), a dny, ve kterých nedošlo k výkonu služby ani letové zálohy, zpětně 

označit jako jednotlivý den volna.  

Nařízení č. 965/2012 výslovně uvádí, že součástí jednotlivého dne volna může být doba 

odpočinku. Je zřejmé, že trvání doby odpočinku je pojmovým znakem jednotlivého dne volna, 

s výjimkou pohotovosti totiž neexistuje činnost člena posádky letadla pro provozovatele, která 

by nebyla v době jednotlivého dne volna vyloučena. Uvedené zdůraznění je zřejmě tedy třeba 

vykládat v tom smyslu, že se dobou odpočinku pro tyto potřeby rozumí minimální doba 

odpočinku poskytovaná podle čl. ORO.FTL.235. 

Z kombinace vymezení pojmů doba odpočinku a jednotlivý den volna lze dovodit, 

že není vyloučeno, aby člen posádky letadla konal v průběhu jednotlivého dne volna 

                                                 
144 Srovnej bod 21. čl. ORO.FTL.105 Nařízení č. 965/2012. 
145 Srovnej bod 23. čl. ORO.FTL.105 Nařízení č. 965/2012. 
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pohotovost ve smyslu čl. ORO.FTL.230 Nařízení č. 965/2012. Je tedy třeba uzavřít, že přestože 

výše zmiňované směrnice č. 2000/79/ES stanoví minimální limit počtu předem oznámených 

dní bez služby a pohotovosti, za pohotovost ve smyslu této směrnice je třeba považovat toliko 

letovou zálohu ve smyslu Nařízení č. 965/2012. O rozdílu mezi letovou zálohou a pohotovostí 

podle Nařízení č. 965/2012 je pojednáno dále v této práci. Pro doplnění je vhodné uvést, 

že Nařízení č. 965/2012 přímo nestanoví minimální počet jednotlivých dní volna, které musejí 

být členům posádky letadla poskytnuty, nicméně odkazuje na směrnici č. 2000/79/ES. 

Podle uvedené směrnice činí minimální počet jednotlivých dní volna, které musí provozovatel 

poskytnout členovi posádky letadla, nejméně 7 místních dnů v každém kalendářním měsíci, 

které mohou zahrnovat zákonem stanovenou dobu odpočinku, a zároveň nejméně 96 místních 

dnů v kalendářním roce, které mohou zahrnovat zákonem stanovenou dobu odpočinku. Členské 

státy stanovují minimální počet jednotlivých dní volna v rámci transpozice předpisů EU, 

konkrétně jde o požadavek směrnice č. 2000/79/ES. Jak bylo naznačeno výše, v podmínkách 

České republiky je tento limit stanoven ve Vyhlášce č. 466/2006 Sb.  

Provozovatel je nadto povinen odpočinek členů posádky letadla pravidelně prodlužovat. 

Rozsah a způsob provedení tohoto pravidelného prodloužení doby odpočinku k zotavení 

stanoví jednotlivý provozovatel v plánech specifikací doby letu a zpravidla tedy i v souladu 

s certifikačními podmínkami stanovenými EASA146. Doba odpočinku musí být členu posádky 

letadla pravidelně prodlužována nejméně tak, aby mezi dvěma pravidelně prodlouženými 

dobami odpočinku neuplynulo více než 168 hodin. Prodloužená doba odpočinku musí činit 

alespoň 36 hodin a musí zahrnovat alespoň dvě místní noci. Nejméně jedenkrát za měsíc 

pak musí být členovi posádky letadla poskytnut prodloužený odpočinek tak, aby v sobě 

zahrnoval vedle dvou místních nocí také dva místní dny – jde tedy o odpočinek prodloužený 

ve zvýšeném rozsahu. Pravidla pravidelného prodloužení odpočinku k zotavení tedy v zájmu 

zajištění regenerace pracovních sil a zabránění vzniku kumulované únavy částečně omezují 

provozovatele v právu rozvrhnout dobu služby a oznámit členu posádky letadla jednotlivé dny 

volna. Uvedené opatření je třeba hodnotit pozitivně v tom smyslu, že stanovení minimálního 

počtu dní volna v kombinaci s povinnosti k pravidelnému prodloužení doby odpočinku 

k zotavení ve své vzájemné souvislosti zajišťují, že doba služby členů posádky letadla může 

                                                 
146 Zejména s dokumentem zn. CS-FTL.1, který je přílohou rozhodnutí výkonného ředitele EASA č. 2014/002/R 

ze dne 31. ledna 2014. Dokument Certifikační specifikace a výkladový materiál pro obchodní leteckou dopravu 

letouny – pravidelný a charterový provoz CS-FTL.1 ze dne 31. ledna 2014 dostupný online prostřednictvím: 

https://www.easa.europa.eu/sites/default/files/dfu/2014-002-R-CS-FTL.1%20-%20Initial%20Issue.pdf; 

rozhodnutí výkonného ředitele EASA č. 2004/002/R ze dne 31. ledna 2014 dostupné online prostřednictvím: 

https://www.easa.europa.eu/sites/default/files/dfu/2014-002-R-ED%20Decision%202014-002-R.pdf.  
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být rozvržena flexibilně v závislosti na provozních potřebách provozovatele při garanci 

minimálního standardu pravidelnosti delšího odpočinku členů posádky letadla.  

Úzkou vazbu k problematice doby odpočinku má rovněž pojem mateřské letiště. Tento 

pojem v Nařízení č. 965/2012 označuje místo, které provozovatel určí jednotlivému členovi 

posádky letadla, v němž takový člen posádky letadla obvykle začíná a končí dobu služby 

nebo sérii dob služby a v němž provozovatel za normálních okolností není odpovědný 

za ubytování dotčeného člena posádky letadla.  

Provozovatel je povinen určit mateřské letiště pro každého člena posádky letadla. 

V závislosti na charakteru provozu konkrétního provozovatele je zpravidla stanoveno 

buď jedno mateřské letiště pro všechny členy posádky letadla zaměstnané u daného 

provozovatele (v případech, kdy konkrétní provozovatel působí převážně z jedné hlavní 

provozní základny), nebo jsou členové posádky letadla zaměstnaní u jednoho provozovatele 

rozděleni do skupin podle určeného mateřského letiště (v případech, kdy konkrétní 

provozovatel běžně provozuje lety z více různých provozních základen).  

V závislosti na tom, zda se člen posádky letadla nachází v daném okamžiku 

na mateřském letišti, nebo mimo ně, se stanoví minimální doba odpočinku, která musí 

být takovému členu posádky letadla poskytnuta. Doba odpočinku poskytovaná na mateřském 

letišti je obecně delší. Důvodem je skutečnost, že mateřské letiště je zpravidla také bydlištěm 

člena posádky letadla a je tedy i místem, ve kterém by měla být členu posádky letadla pokud 

možno poskytnuta větší část prostoru pro odpočinek a regeneraci, a to vzhledem k tomu, 

že členové posádky letadla mají v tomto místě zpravidla i většinu svých rodinných 

a společenských vazeb. Dalším důvodem může být rozdíl v kvalitě spánku, a tedy i odpočinku 

člena posádky letadla v závislosti na tom, zda je odpočinek čerpán na mateřském letišti 

nebo mimo něj, na který poukazuje lékařská věda147.  

Nad rámec výše uvedeného je třeba zdůraznit, že členové posádky letadla podléhají 

právním předpisům sociálního zabezpečení (včetně zdravotního pojištění) státu, ve kterém 

se nachází jejich mateřské letiště.148  

 V souladu se čl. ORO.FTL.115 jsou členové posádky letadla povinni co nejlépe 

využívat poskytnutých příležitostí a zařízení k odpočinku a řádně plánovat a využívat doby 

                                                 
147 DARWENT, David, DAWSON, Drew, ROACH, Greg D. Prediction of Probabilistic Sleep Distributions 

Following Travel Across Multiple Time Zones. Sleep [online]. 2010, 33(2), 185-195 [cit. 21. 1. 2019]. 

DOI: 10.1093/sleep/33.2.185. ISSN 1550-9109. Dostupné z: https://academic.oup.com/sleep/article-

lookup/doi/10.1093/sleep/33.2.185. 
148 Čl. 11 odst. 5 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 883/2004 ze dne 29. dubna 2004 o koordinaci 

systémů sociálního zabezpečení. In: EUR-Lex [právní informační systém]. Úřad pro publikace Evropské unie 

[cit. 25. 1. 2019]. Dostupné z: http://data.europa.eu/eli/reg/2004/883/2017-04-11 



- 55 - 

 

svého odpočinku. Uvedená povinnost člena posádky letadla je součástí systému prevence únavy 

posádek. Jejím účelem je zajistit řádně využití příležitostí a zařízení pro odpočinek, které jsou 

členovi posádky letadla poskytnuty v souladu s pravidly FTL, a to i v rozsahu, v jakém jsou 

ze strany provozovatele poskytovány nad rámec jeho povinností. Tato povinnost členů posádky 

letadla se uplatňuje jak v době odpočinku, tak v průběhu doby služby - typicky v průběhu letu 

konaného v zesílené letové posádce, kdy člen posádky letadla za účelem odpočinku čerpá 

přestávku. V takové situaci člen posádky letadla v rámci doby letové služby opustí svou 

přidělenou pozici v letounu, na které ho nahradí jiný člen posádky letadla149.  

 

3.2.4. Doba letové služby (FDP) 

 

V rámci doby služby, o které bylo pojednáno výše, je třeba podle Nařízení č. 965/2012 rozlišit 

několik významných časových segmentů. Tyto segmenty se od sebe odlišují činností, která 

je součástí služby a kterou člen posádky letadla v příslušném časovém segmentu vykonává. 

Jedná se o: (i) předletovou přípravu, (ii) dobu letové služby (nebo též „Flight Duty Period“, 

zkráceně FDP), (iii) dobu letu a (iv) poletovou službu. Nařízení č. 965/2012 stanoví některá 

zvláštní pravidla týkající se uvedených časových segmentů, v případě doby letové služby 

a doby letu pak i zvláštní limity nejvyššího přípustného rozsahu takového segmentu 

ve stanoveném období.  

 Legislativní definice v Nařízení č. 965/2012 vymezuje dobu letové služby jako dobu 

začínající okamžikem, ke kterému se od člena posádky požaduje, aby se hlásil do služby, která 

zahrnuje let nebo sérii letů, a která končí v okamžiku, kdy letadlo zastaví a motory jsou vypnuty 

na konci posledního letu, během něhož dotyčná osoba působí jako člen aktivní posádky letadla.  

 Doba letové služby v sobě zahrnuje předletovou přípravu (tzv. „briefing“, jehož náplní 

je pravidelně zejména seznámení se s informacemi relevantními pro provedení letu, jakož 

i rozdělení činností a povinností v rámci posádky) a případné další činnosti, jejichž vykonání 

požaduje provozovatel po členovi posádky letadla před provedením letu, a dále samotnou dobu 

letu. Poletová služba a doba potřebná k vykonání případných dalších činností člena posádky 

letadla pro provozovatele po provedení letu není součástí doby letové služby, je toliko součástí 

doby služby.  

 Doba letové služby začíná okamžikem, ke kterému se od člena posádky letadla 

požaduje, aby se hlásil do služby. Takový okamžik stanovuje provozovatel v souladu 

se čl. ORO.FTL.110 písm. c) Nařízení č. 965/2012 tak, aby stanovený čas hlášení do služby 

                                                 
149 Srovnej body 19. a 5. čl. ORO.FTL.105 Nařízení č. 965/2012. 
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poskytoval dostatek času pro splnění povinností na zemi - zejména tedy k provedení předletové 

přípravy. Okamžik, ke kterému provozovatel od člena posádky letadla požaduje, aby se hlásil 

do služby, je pravidelnou součástí rozpisu služeb. Tento okamžik je zároveň okamžikem 

začátku pracovní směny člena posádky letadla a bude jako takový pravidelně označen 

v písemném rozvrhu týdenní pracovní doby.  

Je třeba upozornit, že ne každá služba člena posádky letadla musí nutně zahrnovat i letovou 

službu. Typicky pokud se člen posádky letadla účastní v rámci pracovní směny školení 

o právních a ostatních předpisech k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, 

aniž by po takovém školení následovala letová služba, bude taková směna z hlediska Nařízení 

č. 965/2012 posouzena v plném rozsahu jako doba služby. Součástí takové doby služby 

však nebude doba letové služby.  

 Doba letové služby je omezena nejvyšším přípustným limitem svého trvání v rámci 

jednoho dne, a to na 13 hodin s možností prodloužení až o jednu hodinu nejvýše dvakrát 

během jakýchkoli sedmi po sobě následujících dnů při splnění podmínek stanovených 

v čl. ORO.FTL.205 Nařízení č. 965/2012. Maximální denní doba letové služby v rozsahu 

13 hodin se uplatní pro aklimatizované členy posádky. Není-li stav aklimatizace znám, uplatní 

se nejvyšší přípustný limit dvanáct hodin pro provozovatele, kteří mají zaveden tzv. systém 

FRM nebo též FRMS („Fatigue Risk Management System“) neboli systém řízení rizik 

spojených s únavou posádek letadel, a jedenáct hodin doby letové služby pro provozovatele, 

kteří systém FRMS zaveden nemají. 

Uvedený denní limit doby letové služby se zkracuje v závislosti na počtu odlétaných úseků 

letu (tzv. segmentů) a dále v závislosti na tom, zda služba v jednotlivém dni zasahuje 

do tzv. WOCL („Window of Circadian Low“) neboli útlumové fáze cirkadiánního rytmu, tedy 

do doby mezi 02:00 hodin a 05:59 hodin v časovém pásmu, na které je člen posádky letadla 

aklimatizován bez ohledu na to, kde se právě nachází.  

Nejvyšší přípustné limity pro prodloužení doby letové služby v jednotlivém dni, jakož 

i podmínky pro prodloužení doby letové služby, při které je členovi posádky letadla poskytován 

odpočinek během letu, je provozovatel povinen stanovit v plánech specifikací doby letu, které 

v souladu se čl. ARO.OPS.235 Nařízení č. 965/2012 podléhají schválení příslušným úřadem, 

kterým je v podmínkách České republiky Úřad pro civilní letectví. Plány specifikací doby letu 

mohou dále stanovit prodloužení nejvyššího přípustného rozsahu doby letové služby 

v jednotlivém dni v případě dělené letové služby.  
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Další možností úpravy doby letové služby je její zkrácení či prodloužení velitelem letadla 

po konzultaci s dotčenými členy posádky letadla a při splnění dalších podmínek stanovených 

Nařízením č. 965/2012.  

 Vyhláška č. 466/2006 Sb. vymezuje dobu letové služby prostřednictvím otevřeného 

výčtu prvků, které dobu letové služby ve svém souhrnu tvoří. Vymezení doby letové služby 

ve Vyhlášce č. 466/2006 Sb. je materiálně totožné s vymezením, které pro potřeby obchodní 

letecké dopravy vymezovalo před 18. únorem 2016 EU-OPS, jakož i s vymezením v Nařízení 

č. 965/2012. Lze tedy uzavřít, že vymezení doby letové služby ve Vyhlášce 

č. 466/2006 Sb. bylo obsoletní již před datem 18. února 2016.  

 

3.2.5. Doba letu 

 

Dalším segmentem doby služby je doba letu. Tato je součástí jak doby služby, tak doby letové 

služby. Dobou letu se podle legislativní definice v Nařízení č. 965/2012 rozumí doba 

od okamžiku, kdy se dá letadlo poprvé do pohybu z parkovacího stání s cílem vzletět, 

do okamžiku, kdy zastaví na stanoveném parkovacím stání a kdy jsou vypnuty všechny 

motory nebo vrtule. Úřad pro civilní letectví v minulosti upozorňoval na nejasnosti ohledně 

pojmu doba letu a zdůraznil, že součástí doby letu je i doba pohybu letadla před tím, 

než opustí povrch země, resp. než naposledy zastaví150. Oproti době letové služby v sobě 

doba letu nezahrnuje dobu předletové přípravy, jakož ani případné další činnosti, jejichž 

vykonání požaduje provozovatel po členovi posádky letadla před provedením letu.  

Nařízení č. 965/2012 stanoví následující maximální limit celkového rozsahu doby letu, 

kterou může člen posádky letadel vykonat:  

 100 hodin doby letu během jakýchkoli 28 po sobě následujících dnů; 

 900 hodin doby letu v jakémkoli kalendářním roce; a 

 1 000 hodin doby letu během jakýchkoli 12 po sobě následujících kalendářních měsíců. 

Je významné uvědomit si, že z pohledu provozovatele je doba letu tím časovým úsekem 

doby služby, kdy je práce jednotlivého člena posádky letadla využita k pokrytí provozních 

potřeb provozovatele k provedení letu. Ostatní úseky doby služby zahrnují činnosti směřující 

k tomu, aby přímo či nepřímo umožnily provedení letu. Není-li z jakéhokoli důvodu možno 

nařídit členu posádky letadla výkon práce v rámci doby letu, řada jiných činností běžně 

                                                 
150 Úřad pro civilní letectví: Sekce letová a provozní. Sdělení ředitele Sekce letové a provozní Úřadu pro civilní 

letectví k pojmu „doba letu" [online]. Praha: Úřad pro civilní letectví, 2014, 19. 8. 2014 [cit. 2019-2-4]. Dostupné 

z: www.caa.cz/file/7492_2_1/ 



- 58 - 

 

vykonávaných členem posádky letadla může být bezpředmětná. Z uvedeného důvodu 

je pro provozovatele velmi důležité racionální rozvržení právě doby letu člena posádky letadla 

a její využití.  

Přede dnem 18. února 2016 bylo na uvedenou problematiku nutno aplikovat i právní úpravu 

ve Vyhlášce č. 466/2006 Sb. Tato stanovila provozovateli povinnost zajistit, aby celková doba 

letu jednotlivého člena posádky letadla nepřekročila 280 hodin v průběhu 90 kalendářních dnů 

po sobě jdoucích. Vzhledem k tomu, že se jednalo o povinnost, která nebyla zahrnuta 

v hlavě Q EU-OPS, jednalo se o omezení specifické pro Českou republiku, jehož cílem bylo 

zřejmě zvýšit vyrovnanost rozpisů směn členů posádky letadla nad úroveň požadovanou 

hlavou Q EU-OPS a zabránit tak praxi, kdy je výrazná část doby letu členem posádky letadla 

vykonána v průběhu letních měsíců, tedy v průběhu hlavní sezóny pro podnikatele 

v turistickém ruchu. Uvedená povinnost mohla dopadat různým způsobem na jednotlivé 

provozovatele v závislosti na převažujícím typu provozu – provozovatelé provozující převážně 

charterovou přepravu nebo zaměřující se na cestující, kteří cestují volnočasově, byli uvedeným 

omezením dotčeni relativně více, než dopravci zaměřující se pravidelnou celoroční leteckou 

dopravu. Důvodem je zvýšená poptávka po charterové přepravě a volnočasové přepravě typicky 

v období letní sezóny (období letních dovolených).  

 

3.2.6. Letová záloha; pohotovost 

 

Letovou zálohou se ve smyslu Nařízení č. 965/2012 rozumí definovaný, předem oznámený 

časový úsek, během něhož provozovatel od člena posádky požaduje, aby byl k dispozici 

pro přidělení na let, přemístění nebo jinou službu, do něhož nezasahuje doba odpočinku. 

Letovou zálohu můžeme podle místa, na kterém je taková letová záloha členem posádky letadla 

konána, rozlišit na letovou zálohu na letišti a na jinou letovou zálohu, která je vykonávána 

v místě bydliště člena posádky letadla nebo v místě tzv. vhodného ubytování.  

 Rozlišení mezi letovou zálohu na letišti a jinou letovou zálohu je významné z pohledu 

rozsahu a způsobu započtení do doby služby. Letová záloha na letišti se do doby služby 

započítává plně, a to jak pro potřeby maximálních limitů doby služby, tak i pro potřeby 

plánování doby odpočinku. Jiná letová záloha se naproti tomu do doby služby započítává 

v rozsahu, který je stanoven v plánu specifikací doby letu konkrétního provozovatele, a je tedy 

možné, aby se započítávala do doby služby v nižším rozsahu. Jiná letová záloha se nadto 

do doby služby započítává toliko pro potřeby maximálních limitů doby služby, nikoli však 

pro potřeby plánování doby odpočinku. 
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 Z pohledu pracovní doby lze uzavřít, že dobu výkonu letové zálohy na letišti je třeba 

považovat v celém rozsahu za pracovní dobu. Je-li však letová záloha konána jako tzv. jiná 

letová záloha na jiném místě, tuto je třeba posoudit z pohledu Zákoníku práce jako dobu 

odpočinku. Uvedený výklad, odpovídá obecným závěrům, ke kterým ohledně pracovní 

pohotovosti dospěl Soudní dvůr Evropské Unie ve věci C-437/05 Jan Vorel proti Nemocnici 

Český Krumlov a Evropský soudní dvůr ve věci C-518/15 Ville de Nivelles v. Rudy Matzak.  

 Zřejmým účelem požadavku předchozího oznámení, že příslušný časový úsek bude 

letovou zálohou, je snaha zamezit nežádoucí praktice spočívající ve zpětném označení dnů, 

ve kterých byla konána letová záloha a ve kterých nedošlo k výkonu služby, pro potřeby 

kontroly plnění požadavků FTL jako jednotlivých dnů volna. Uvedené lze vztáhnout 

i na pohotovost ve smyslu Nařízení č. 965/2012 jak je popsáno níže.  

 Od letové zálohy je třeba odlišit pohotovost, jak ji vymezuje Nařízení č. 965/2012. 

Pohotovostí se rozumí časový úsek, během kterého provozovatel od člena posádky letadla 

požaduje, aby byl k dispozici pro přidělení na letovou službu, přemístění nebo jinou službu, 

což je takovému členu posádky letadla oznámeno nejméně 10 hodin před začátkem uložené 

služby. Podle čl. ORO.FTL.230 musí být pohotovost uvedena v rozpisu služeb a tedy 

i oznámena předem.  

 Je zřejmé, že institut letové zálohy je blízký institutu pohotovosti. V obou případech 

jde o předem oznámený časový úsek, ve kterém provozovatel požaduje, aby byl člen posádky 

letadla k dispozici pro výkon služby. Významných společným rysem, který nelze opomenout, 

je skutečnost, že v obou případech je vyloučen souběh s dobou odpočinku. Rozdílem je však 

skutečnost, že dobu pohotovosti je třeba považovat za dobu volna bez jakékoli služby a je tedy 

možné, aby doba pohotovosti zasahovala do jednotlivého dne volna člena posádky letadla. 

Naproti tomu je vyloučeno, aby do jednotlivého dne volna zasahovala doba letové zálohy. 

Významným rozdílem je skutečnost, že v případě pohotovosti musí být případný pokyn 

k výkonu služby v jejím průběhu oznámen provozovatelem členovi posádky letadla nejméně 

10 hodin před začátkem uložené služby. V případě letové zálohy tento požadavek stanoven 

není. Letová záloha předpokládá povinnost člena posádky letadla dostavit se na pracoviště 

a konat práci v době dohodnuté mezi členem posádky letadla a provozovatelem, která může být 

oproti pohotovosti i výrazně kratší. Důsledkem této odlišnosti je rozdíl v praktické realizaci 

výkonu pohotovosti a letové zálohy s ohledem na odlišný časový interval, během kterého musí 

člen posádky letadla přerušit své soukromé aktivity a dostavit se na pracoviště k výkonu práce.  

Dalším rozdílem je absence zákonných podmínek týkajících se místa, ve kterém může 

být pohotovost konána. Vzhledem k tomu, že pohotovost je formou provozní zálohy, která 
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garantuje členu posádky letadla minimální čas k přerušení jeho soukromých aktivit, je třeba 

dovodit, že je vyloučeno, aby provozovatel požadoval výkon pohotovosti na pracovišti. 

Provozovatel však může po členu posádky letadla požadovat, aby se zdržoval na místě, které 

mu svou dopravní dostupností umožní případně se na pracoviště včas dostavit. 

Pokud by provozovatel nařídil členu posádky letadla výkon pohotovosti na pracovišti, bylo 

by třeba příslušný časový úsek posoudit jako pracovní dobu a zároveň i jako dobu služby. 

O tomto závěru svědčí i skutečnost, že se pohotovost pro potřeby maximálních limitů 

ani pro potřeby minimálního rozsahu odpočinku nezapočítává do doby služby.  

Konečně, jak letová záloha, tak pohotovost ve smyslu Nařízení č. 965/2012 se vyznačují 

zřetelnými rozdíly oproti pracovní pohotovosti jako institutu Zákoníku práce, o kterém bylo 

podrobněji pojednáno výše. Provozovatelům je ponecháno na vůli, zda budou pro zajištění 

personálních kapacit pro případné nepředvídatelné okolnosti v provozu využívat letovou 

zálohu, pohotovost ve smyslu Nařízení č. 965/2012, pracovní pohotovost ve smyslu Zákoníku 

práce, nebo kombinaci uvedeného. V případě využití pracovní pohotovosti podle Zákoníku 

práce v případě členů posádky letadla však nelze opomenout skutečnost, že pokud je člen 

posádky letadla povinen dostavit se na pracoviště a konat práci operativně – typicky ve lhůtě 

kratší než 10 hodin, která je stanovena jako minimální v případě pohotovosti ve smyslu 

Nařízení č. 965/2012, může být člen posádky letadla omezen ve svých možnostech využití 

volného času na úroveň, kterou lze v souladu s Nařízením č. 965/2012 dosáhnout pouze 

při využití institutu letové zálohy. Lze uzavřít, že pokud se provozovatel pro tuto možnost 

rozhodne, měl by zároveň stanovit (typicky jako součást plánů specifikací doby letu) i způsob 

zápočtu pracovní pohotovosti do doby služby. Případné odlišnosti mezi rozsahem a způsobem 

zápočtu jiné letové zálohy a pracovní pohotovosti do doby služby by měly být vždy odůvodněny 

rozdílným způsobem uplatňování těchto institutů konkrétním provozovatelem tak, 

aby nedocházelo k obcházení pravidel stanovených Nařízením č. 965/2012.  

Za zmínku dále stojí i úprava požadavků Nařízení č. 965/2012 na úroveň zázemí, které 

je provozovatel povinen pro členy posádky letadla zajistit v závislosti na aktuálně využitém 

institutu zajišťujícím personální kapacity pro případné nepředvídatelné okolnosti v provozu – 

tedy na volbě mezi letovou zálohou a pohotovostí podle Nařízení č. 965/2012 nebo pracovní 

pohotovostí podle Zákoníku práce.  

Provozovatel je povinen zajistit pro členy posádky letadla: (i) ubytování v případě 

letové zálohy na letišti a (ii) vhodné ubytování v případě jiné letové zálohy konané v místě 

odlišném od bydliště člena posádky letadla. V případě pohotovosti podle Nařízení č. 965/2012 

není úroveň zázemí stanovena podobně jako v případě pracovní pohotovosti podle Zákoníku 
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práce, při které způsob ubytování jako jednu z podmínek, která může ovlivnit poskytování 

cestovních náhrad, určuje zaměstnavatel s přihlédnutím k oprávněným zájmům zaměstnance. 

Lze však uzavřít, že není-li pohotovost podle Nařízení č. 965/2012 či pracovní pohotovost podle 

Zákoníku práce konána na mateřském letišti, je zaměstnavatel povinen zajistit takovou úroveň 

zázemí, která umožní odpočinek člena posádky letadla a regeneraci jeho sil tak, aby došlo 

k naplnění smyslu pravidel FTL v konkrétním případě.  

Nařízení č. 965/2012 mezi ubytováním a vhodným ubytováním výslovně rozlišuje. 

Poskytnutí ubytování není dostačující pro odpočinek člena posádky letadla, postačí toliko 

pro odpočinek v rámci dělené letové služby. Vhodné ubytování naproti tomu představuje 

zázemí potřebné pro odpočinek člena posádky letadla. 

Ubytováním se rozumí klidné a pohodlné místo, které není přístupné veřejnosti, 

s možností regulace světla a teploty, přiměřeně vybavené nábytkem poskytujícím členovi 

posádky letadla možnost spánku, s dostatečnou kapacitou pro ubytování všech členů posádky 

letadla přítomných ve stejnou dobu a s přístupem k jídlu a pití. Vhodné ubytování 

je pak nad rámec uvedeného samostatnou místností pro jednotlivého člena posádky letadla, 

která se nachází v klidném prostředí, z nábytku je vybavena specificky lůžkem a je dostatečně 

větraná. Vhodné ubytování musí být vybaveno zařízením pro regulaci teploty (typicky 

klimatizací) a intenzity světla oproti požadavku na pouhou možnost regulace teploty a světla 

v případě ubytování (kdy tedy postačí například otevíratelné okno a zatemňovací závěsy). 

Vhodným ubytováním bude tedy zpravidla samostatný hotelový pokoj, podmínky 

pro ubytování však může splňovat i jiný prostor poskytující členům posádky letadla dostatečné 

zázemí, typicky místnost na letišti nepřístupná veřejnosti, která je vyčleněna jako zázemí 

pro činnost členů posádky letadla mimo dobu letu.  

 S účinností před 18. únorem 2016 bylo třeba v České republice použít také pravidla 

pro určování letové zálohy, které stanovila Vyhláška č. 466/2006 Sb. Starší právní úprava 

se od právní úpravy účinné ke dni uzavření rukopisu této práce zásadně odlišovala způsobem 

zápočtu letové zálohy do doby služby a dále skutečností, že se letová záloha vedle doby služby 

započítávala i do doby letové služby. Vyhláška č. 466/2006 Sb. stanovila, že letová záloha 

na letišti se započítává do doby služby zcela; do doby letové služby pak jednou polovinou 

své délky. Jiná letová záloha se do doby služby sice nezapočítávala, nicméně se započítávala 

do doby letové služby, a to jednou polovinou své délky v případě letové zálohy konané v místě 

vhodného ubytování a jednou polovinou své délky po uplynutí prvních čtyř hodin v případě 

letové zálohy konané v místě bydliště člena posádky letadla. Zápočet doby letové zálohy 
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do doby služby omezoval možnost provozovatelů z České republiky flexibilně plánovat 

a využívat personálních kapacit členů posádky letadla.  

 Vyhláška č. 466/2006 Sb. zároveň omezovala provozovatele v jeho právu nařídit členu 

posádky letadla letovou zálohu, a to stanovením jejího nejvyššího přípustného rozsahu 

na (i) 12 hodin v rámci jedné služby, (ii) 72 hodin v období 28 kalendářních dnů po sobě 

jdoucích a (iii) 400 hodin v kalendářním roce. Uvedené omezení zavazovalo jednotlivého 

provozovatele. Pokud tedy jednotlivý člen posádky letadla konal práci pro dva či více 

provozovatele, posuzovalo se naplnění těchto limitů zvlášť pro každého provozovatele.  

S účinností od 18. února 2016 nejsou výslovně stanoveny nejvyšší přípustné limity 

pro výkon letové zálohy či pohotovosti podle Nařízení č. 965/2012. Určité limity však vyplývají 

jednak z omezení nejvyššího přípustného rozsahu doby služby a dále z právní úpravy 

stanovující minimální dobu odpočinku vzhledem k tomu, že materiálně není možno letovou 

zálohu či pohotovost nařídit na dobu, kdy by člen posádky letadla nemohl konat službu 

popřípadě letovou službu.  

 

3.2.7. Dělená letová služba 

 

Pojmem dělená letová služba označujeme letovou službu, která je přestávkou na zemi 

rozdělena na dvě nebo více částí. Přestávkou se podle legislativní definice v Nařízení 

č. 965/2012 označuje časový úsek v době letové služby, kratší než doba odpočinku, který 

se započítává jako služba a během něhož je člen posádky letadla zproštěn všech úkolů. 

Dělená letová služba není dobou odpočinku ve smyslu Nařízení č. 965/2012, protože nejde 

o časový úsek před službou či po službě, ale v rámci doby služby. Přestávka na zemi 

v rámci dělené letové služby se započítává jako doba letové služby, a to v plném rozsahu. 

Doba přestávky na zemi v rámci dělené letové služby nesmí následovat po zkrácené době 

odpočinku a provozovatelé jsou při jejím využívání povinni dodržovat podmínky 

stanovené v plánech specifikací doby letu. 

 Z pohledu Zákoníku práce nelze dobu přestávky v rámci dělené letové služby 

považovat za pracovní dobu s ohledem na skutečnost, že jde pojmově o časový úsek, 

během kterého je člen posádky letadla zproštěn všech úkolů. Z pohledu Zákoníku práce 

je tedy doba přestávky na zemi dobou odpočinku a jako takovou je třeba ji evidovat.  

V případě pracovní směny, ve které člen posádky letadla koná dělenou letovou službu, 

půjde ve smyslu Zákoníku práce o jedinou směnu rozdělenou na více částí, což je, jak bylo 

popsáno výše, praxe uplatňovaná nejen v obchodní letecké dopravě. Zaměstnavatelé 
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zaměstnanců konajících práce, které musejí být s ohledem na svou povahu vykonány ve dvou 

nebo více na sebe nenavazujících časových intervalech, mohou rovněž využít možnosti rozdělit 

směny svých zaměstnanců na dvě nebo více částí.  

 Přede dnem 18. února 2016 bylo na dělenou letovou službu vedle pravidel vyplývajících 

z Nařízení č. 965/2012 a plánů specifikací doby letu provozovatele nutno aplikovat i další 

pravidla vyplývající z Vyhlášky č. 466/2006 Sb. Je vhodné zmínit, že Vyhláška 

č. 466/2006 Sb. pracovala s pojmem částečný odpočinek, kterým označovala časový interval 

strávený na zemi, během kterého byl člen posádky letadla zbaven všech povinností 

pro provozovatele. Po dobu částečného odpočinku byl provozovatel povinen zajistit členům 

posádky letadla zázemí v podobě vhodné místnosti a v případě částečného odpočinku v délce 

převyšujícím čtyři hodiny nebo zasahujícím do noční doby zázemí v podobě vhodného 

ubytování. Nebylo-li členu posádky letadla po dobu částečného odpočinku zajištěno vhodné 

ubytování, byl provozovatel povinen prodloužit následující dobu odpočinku, a to o dobu 

částečného odpočinku, který byl poskytnut provozovatelem v rámci takové dělené letové 

služby. Částečný odpočinek nemohl být kratší než tři hodiny, čemuž museli provozovatelé 

přizpůsobit plánování směn členů posádky letadla.  

 Velitel letadla byl dále oprávněn přerušit výkon služby a nařídit členu posádky letadla 

částečný odpočinek za předpokladu, že došlo k nepředvídatelným okolnostem, pro které nebylo 

možno pokračovat ve výkonu letové služby. Zbývající část letové služby se v takovém případě 

považovala za dělenou letovou službu. Zmíněnou pravomoc bylo třeba posoudit jako ojedinělý 

nástroj a mimořádnou pravomoc velitele letadla bez pokynu zaměstnavatele a bez souhlasu 

dotčeného zaměstnance změnit písemný rozvrh týdenní pracovní doby zaměstnance předem 

vypracovaný zaměstnavatelem. Provozovatel byl v případě změny takto provedené velitelem 

letadla povinen upravit rozpis letových služeb dotčeného člena posádky letadla, a to zejména 

zajistit případné prodloužení odpočinku, nebylo-li členu posádky letadla zajištěno vhodné 

ubytování. Lze dovodit, že stejně tak byl provozovatel zároveň povinen upravit i písemný 

rozvrh týdenní pracovní doby dotčeného zaměstnance.  

 

3.2.8. Přemístění 

 

Podle legislativní definice v Nařízení č. 965/2012 se přemístěním rozumí přesun člena posádky 

letadla, který nevykonává službu, z jednoho místa na druhé na příkaz provozovatele, vyjma: 

(i) doby cesty tam a zpět mezi soukromým místem odpočinku a určeným místem na mateřském 

letišti; a (ii) doby místního přesunu z místa odpočinku do místa nástupu do služby a zpět. 
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Typickým příkladem přemístění je situace, kdy provozovatel z provozních či jiných důvodů 

požaduje, aby se člen posádky letadla hlásil do služby v místě odlišném od mateřského letiště 

(například z důvodu přechodného nedostatku posádek na jedné ze základen provozovatele). 

Jako přemístění nelze posoudit cestu člena posádky letadla mezi jeho bydlištěm a pracovištěm, 

jakož ani cestu mezi letištěm, na kterém je ukončena služba, a příslušným ubytovacím 

zařízením, ani cestu zpět z takového ubytovacího zařízení na letiště, na kterém je člen posádky 

letadla povinen hlásit se do služby.  

 Vzhledem k tomu, že podstatou výkonu práce člena posádky letadla je konání cest 

na základě pokynů provozovatele a plnění stanovených úkolů na takových cestách, je důležitým 

pojmovým znakem přemístění podmínka, že člen posádky letadla v případě takového přesunu 

nekoná službu. Nařízení č. 965/2012 přesto uvádí přemístění jako jednu ze složek 

demonstrativního výčtu činností, které jsou součástí služby. Uvedený rozpor je třeba vykládat 

v tom smyslu, že přemístění se považuje za službu, přestože člen posádky letadla službu 

v daném časovém úseku nekoná. O uvedeném svědčí i ustanovení čl. ORO.FTL.215, 

podle kterého se veškerý čas vynaložený na přemístění započítává jako doba služby. 

 Přemístění může být zároveň i součástí doby letové služby, a to za předpokladu, 

že k němu dochází po hlášení do služby, ale před samotnou službou na palubě. Výše uvedené 

směřuje zřejmě na situace, kdy dojde k přemístění mezi dvěma úseky, během kterých je konána 

služba na palubě letadla.   

 Z pohledu Zákoníku práce je třeba přemístění posoudit jako pracovní cestu 

zaměstnance. Pokud přemístění zasahuje do pracovní doby zaměstnance, je třeba dobu 

přemístění považovat v souladu s ustanovením § 210 Zákoníku práce za překážku v práci 

na straně zaměstnavatele.  

 S účinností před 18. únorem 2016 bylo třeba na uvedenou problematiku aplikovat také 

Vyhlášku č. 466/2006 Sb., která rozlišovala mezi dobou přemístění a dobou místního přesunu 

do místa vhodného ubytování a zpět. Vyhláška č. 466/2006 Sb. uváděla jak dobu přemístění, 

tak i dobu místního přesunu do místa vhodného ubytování a zpět jako součásti demonstrativního 

výčtu součástí doby služby.  

 Vzhledem k tomu, že doba služby podle právní úpravy účinné od 18. února 2016 končí 

ukončením poletové činnosti a nezahrnuje i dobu místního přesunu do místa ubytování, je třeba 

konstatovat, že s účinností od uvedeného data došlo k určitému snížení úrovně ochrany člena 

posádky letadla. Zároveň je však třeba uvést, že v tomto jednotlivém aspektu se jedná 

o vyrovnání rozdílů mezi úrovní ochrany členů posádky letadla a ostatních zaměstnanců.  
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4. Vybrané aspekty problematiky pracovní doby členů posádky letadla 

 

4.1. Problematika konce pracovní doby v kontextu poletové služby 

 

Prvním praktickým problémem, o kterém bude na tomto místě pojednáno , je vztah mezi 

koncem pracovní doby člena posádky letadla a koncem poletové služby.  

Z výše uvedeného vymezení pojmu doba služby vyplývá, že doba služby končí, 

jakmile člen posádky letadla nemá žádné další povinnosti  pro provozovatele s tím, 

že zahrnuje poletovou službu. Provozovatel stanovuje toliko minimální dobu poletové 

služby a Nařízení č. 965/2012 tedy předpokládá, že poletová služba může v  závislosti 

na konkrétním množství činností, které je v jejím rámci nutno vykonat, trvat i delší dobu. 

Doba služby neskončí dříve než s koncem poletové služby a lze tedy uzavřít, že jedním 

ze znaků doby služby je skutečnost, že okamžik jejího ukončení není předem znám a závisí 

na faktickém čase, který člen posádky letadla v jednotlivém případě potřebuje k vykonání 

činností předepsaných provozovatelem.  

Výše uvedené reaguje na skutečnost, že člen posádky letadla může mít v souvislosti 

se skladbou cestujících na letu či s jeho průběhem některé dodatečné povinnosti, které není 

možné předvídat předem. Okamžik ukončení doby služby může oproti předpokladu dále 

oscilovat v návaznosti na skutečnou dobu potřebnou k provedení letu, která může být 

ovlivněna zejména počasím, popřípadě i jinými okolnostmi (protiprávní činy v průběhu 

letu či zdravotní stav osob v letadle si mohou například vyžádat odklonění letu apod.)  

Okamžik konce směny však vyplývá ze zaměstnavatelem předem vypracovaného 

rozvrhu týdenní pracovní doby, se kterým byl zaměstnavatel seznámen. V kontextu České 

republiky velmi obecně platí, že pojmu pracovní doba přibližně odpovídá pojem doba 

služby, někteří autoři tyto pojmy dokonce ztotožňují151. Jako nejvhodnější se tedy 

z pohledu Zákoníku práce jeví postup provozovatele, který by konec směny stanovil 

na základě přepokládaného času příletu letadla do místa, ve kterém má dojít k ukončení 

služby příslušného člena posádky letadla a tímto způsobem stanovil předpokládaný čas 

ukončení doby letové služby. Tento čas by provozovatel navýšil o předpokládanou dobu 

poletové činnosti, která bude za běžných okolností odpovídat stanovenému minimálnímu 

času poletové činnost daného provozovatele, protože tento minimální čas již reflektuje 

                                                 
151 GOGOVÁ, Radana, HŮRKA, Petr, ÚLEHLOVÁ, Helena. Pracovní doba: podle zákoníku práce a dalších 

souvisejících právních předpisů. 2., přeprac. vyd. Olomouc: ANAG, 2012. Práce, mzdy, pojištění. ISBN 978-80-

7263-759-1. s. 166. 
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dobu potřebnou pro vykonání všech příslušných činností. Okamžik ukončení směny 

by provozovatel stanovil na předpokládaný okamžik ukončení poletové činnosti stanovený 

tímto způsobem.  

Aby zajistil a umožnil případný výkon práce člena posádky letadla i po skončení 

směny, lze provozovateli doporučit, aby stanovit postupy pro případ, kdy není možno 

zvládnout stanovené úkoly v rámci směny. Případná takto práce konaná po ukončení 

pracovní směny by bezesporu vykazovala některé znaky práce přesčas – šlo by o práci 

mimo rozvrh pracovních směn a byl by přítomen prvek výjimečného výkonu takové práce. 

Pro výkon takové práce by podle okolností mohly existovat i vážné provozní důvody. 

K naplnění jiných znaků práce přesčas by však nemuselo dojít – vzhledem k nutnosti 

aplikace pravidel FTL například pravidelně nedojde k překročení stanovené týdenní 

pracovní doby. Lze tedy uzavřít, že takto konaná práce podle okolností může či nemusí být 

prací přesčas. Jedná se však o součást pracovní doby, kterou je provozovatel jako takovou 

povinen evidovat.  

 

4.2. Pracovní doba členů posádky letadla podle Nařízení č. 589/2006 Sb. 

 

Jak bylo v této práci již uvedeno, přede dnem 18. února 2016 měly členské státy Evropské 

unie možnost uplatňovat vnitrostátní právní předpisy o omezení doby letové služby, služby 

a doby odpočinku členů posádky letadla. Zákonodárce v České republice této možnosti využil 

a ponechal v platnosti příslušná ustanovení Nařízení č. 589/2006 Sb. a Vyhlášky 

č. 466/2006 Sb. V rámci pojednání o významu a použití plánů specifikací doby letu 

provozovatele již bylo uvedeno, že Nařízení č. 965/2012 s účinností od 18. února 2016 vytlačilo 

naprostou většinu ustanovení Vyhlášky č. 466/2006 Sb. o členech posádky letadla.  

 Nařízení č. 589/2006 Sb. stanoví některá pravidla v oblasti pracovní doby a doby 

odpočinku členů posádky letadla. Tato pravidla bylo možno až do 18. února 2016 bez dalšího 

uplatňovat. Otázkou pak je, zda došlo s účinností od 18. února 2016 k vytlačení ustanovení 

§ 22 - 24 Nařízení č. 589/2006 Sb. pro obchodní leteckou dopravu s ohledem na pravidlo 

přednostní aplikace práva EU a vzhledem ke skutečnosti, že se může jednat o právní úpravu 

předmětu, který je rovněž upraven na úrovni sekundárního práva EU v Nařízení č. 965/2012.  

 Nařízení č. 589/2006 Sb. upravuje následující aspekty pracovní doby a doby odpočinku 

členů posádky letadla v obchodní letecké dopravě:  

 nejvyšší přípustná délka směny (14 hodin pro základní, 16 hodin pro zesílenou 

a 18 hodin pro zdvojenou posádku) a její prodloužení (stanoveno omezení, 
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že prodloužení je možné jen, je-li to v důsledku okolností, které nastanou po zahájení 

směny, nezbytné pro bezpečné dokončení letu); 

 nejvyšší přípustný rozsah pracovní doby (60 hodin v průběhu jednoho týdne a 200 hodin 

v průběhu čtyř týdnů po sobě jdoucích); 

 pravidla týkající se písemného rozvrhu týdenní pracovní doby (stanovena povinnost 

jeho vypracování na každý kalendářní měsíc období sjednaného v kolektivní smlouvě 

pro nerovnoměrně rozvrženou pracovní dobu a seznámit s ním člena posádky letadla 

nejpozději 10 dnů před začátkem následujícího kalendářního měsíce, v němž je pracovní 

doba nerovnoměrně rozvržena, pokud se provozovatel se členem posádky letadla 

nedohodne jinak); 

 zkrácení nepřetržitého odpočinku mezi dvěma směnami (pro případ zkrácení 

nepřetržitého odpočinku mezi dvěma směnami stanovena podmínka jeho trvání v délce 

nejméně 10 hodin); 

 nepřetržitý odpočinek zaměstnance v týdnu (požadavek nejnižšího přípustného rozsahu 

doby nepřetržitého odpočinku zaměstnance v týdnu v délce 36 hodin nebo během 

10 kalendářních dnů po sobě jdoucích nejméně 60 hodin, přičemž v období 4 týdnů 

musí doba nepřetržitého odpočinku činit nejméně 7 kalendářních dnů, v období 13 týdnů 

nejméně 24 kalendářních dnů a v období 52 týdnů po sobě jdoucích nejméně 

96 kalendářních dnů; nepřetržitý odpočinek v týdnu se stanoví tak, aby do něho jednou 

v období 4 týdnů spadala sobota a neděle); 

 omezení nejvyššího přípustného rozsahu pracovní pohotovosti mimo území České 

republiky v místě, kde provozovatel zajistí členu posádky letadla ubytování (činí 

nejvýše 12 hodin během 24 hodin po sobě jdoucích a nejvýše 72 hodin v období 4 týdnů 

po sobě jdoucích; dohodnutý rozsah pracovní pohotovosti nesmí přesáhnout 400 hodin 

v období 52 týdnů po sobě jdoucích).  

Pro odpověď na otázku, zda došlo k vytlačení výše uvedených pravidel Nařízením 

č. 965/2012 je předně třeba uvědomit si, že legislativní pravidla týkající se omezení nejvyššího 

přípustného rozsahu pracovní doby či délky směny se svém důsledku dotýkají i rozsahu doby 

služby a tedy problematiky pravidel FTL.  

Nařízení č. 589/2006 Sb. stanoví nejvyšší přípustnou délku směny. Prodloužení směny 

nad tuto úroveň připouští Nařízení č. 589/2006 Sb. jen za podmínek stanovených jinými 

právními předpisy a jen je-li to v důsledku okolností, které nastanou po zahájení směny, 

nezbytné pro bezpečné dokončení letu.  
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Vzhledem k tomu, že Nařízení č. 965/2012 umožňuje provozovateli, aby členu posádky 

letadla při splnění podmínek stanovených Nařízením č. 965/2012 předem nařídil službu 

zahrnující prodlouženou dobu letové služby a dále poletovou službu v délce stanovené 

v plánech specifikací doby letu tak, že by v takovém případě délka směny člena posádky letadla 

přesahovala nejvyšší přípustný limit délky směny podle § 22 odst. 1 a 2 Nařízení 

č. 589/2006 Sb., je třeba uzavřít, že se uvedená ustanovení stala s účinností od 18. února 2016 

obsoletními, neboť brání aplikaci ustanovení Nařízení č. 965/2012.  

Pokud jde o nejvyšší přípustný rozsah pracovní doby v § 22 odst. 3 Nařízení 

č. 589/2006 Sb., je třeba poznamenat, že požadavek, aby pracovní doba člena posádky letadla 

nepřesáhla 60 hodin v průběhu jednoho týdne, kdy týdnem je v souladu s ustanovením 

§ 350a Zákoníku práce třeba rozumět 7 po sobě jdoucích kalendářních dnů, nebrání plné 

realizaci práv provozovatele, neboť Nařízení č. 965/2012 stanoví nejvyšší přípustný limit doby 

služby totožně na 60 hodin služby během jakýchkoli 7 po sobě následujících dnů. Druhá 

podmínka, podle které nesmí pracovní doba člena posádky letadla přesáhnout 200 hodin 

v průběhu čtyř týdnů po sobě jdoucích, však stanoví práva provozovatele v rozsahu větším 

než je tomu podle Nařízení č. 965/2012, které omezuje rozsah doby služby na nejvýše 

190 hodin služby během jakýchkoli 28 po sobě následujících dnů, rozložených v tomto období 

pokud možno rovnoměrně. Z tohoto pohledu je i ustanovení § 22 odst. 3 Nařízení 

č. 589/2006 Sb. jako celek třeba považovat za obsoletní.  

Nařízení č. 589/2006 Sb. dále upravuje některá pravidla týkající se vypracování písemného 

rozvrhu týdenní pracovní doby a seznámení zaměstnanců s ním. Vzhledem k tomu, že písemný 

rozvrh týdenní pracovní doby je institutem Zákoníku práce, lze uzavřít, že tato pravidla upravují 

problematiku odlišnou od Nařízení č. 965/2012. Ustanovení § 22 odst. 4 Nařízení 

č. 589/2006 Sb. lze tedy v České republice i nadále bez dalšího aplikovat. Provozovatelům 

lze však v každém případě odporučit sjednání odchylného režimu plnění povinností 

podle uvedeného ustanovení tak, aby jejich dohoda umožňovala členy posádky letadla seznámit 

současně s rozvrhem týdenní pracovní doby a s rozpisem služeb podle Nařízení č. 965/2012.  

 Podle § 23 Nařízení č. 589/2006 Sb. je nepřípustné, aby odpočinek člena posádky letadla 

mezi dvěma směnami nebyl ani v případě jeho zkrácení kratší než 10 hodin. Vzhledem k tomu, 

že čl. ORO.FTL.235 Nařízení č. 965/2012 přímo předpokládá zkrácení doby odpočinku 

před zahájením letové služby pod 10 hodin, je třeba uzavřít, že příslušné ustanovení Nařízení 

č. 589/2006 Sb. nelze v České republice na obchodní leteckou dopravu aplikovat.  

 Nařízení č. 589/2006 Sb. dále ukládá provozovatelům, aby rozvrhovali pracovní dobu 

členů posádky letadla tak, aby doba nepřetržitého odpočinku činila nejméně 36 hodin 
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nebo během 10 kalendářních dnů po sobě jdoucích činila nejméně 60 hodin, přičemž v období 

4 týdnů musí doba nepřetržitého odpočinku činit nejméně 7 kalendářních dnů, v období 

13 týdnů nejméně 24 kalendářních dnů a v období 52 týdnů po sobě jdoucích nejméně 

96 kalendářních dnů. Jednou v období 4 týdnů má do doby nepřetržitého odpočinku v týdnu 

spadat sobota a neděle. Uvedená pravidla kladou na provozovatele dodatečné povinnosti 

nad rámec minimálních povinností vyplývajících z Nařízení č. 965/2012 čl. ORO.FTL.235. 

Při schvalování plánů specifikací doby letu postupují úřady jednotlivých členských států 

EU v souladu se čl. ORO.FTL.125 Nařízení č. 965/2012 a ověřují, zda příslušný dokument 

odpovídá druhu (druhům) prováděného provozu a jsou v souladu s nařízením č. 216/2008, 

hlavou FTL přílohy III Nařízení č. 965/2012 a dalšími použitelnými právní předpisy, včetně 

směrnice 2000/79/ES. Pokud by byly úřady v této oblasti vázány i právními předpisy 

jednotlivých členských států, byly by důsledkem takového postupu nepřípustné rozdíly 

v aplikaci Nařízení č. 965/2012 v jednotlivých členských státech. Ani ustanovení 

§ 23a proto nelze v České republice aplikovat na obchodní leteckou dopravu.  

 Konečně ustanovení § 24 Nařízení č. 589/2006 Sb. stanoví nejvyšší přípustné rozsahy 

pracovní pohotovosti, na které se může provozovatel se členem posádky letadla dohodnout 

mimo území České republiky v místě, ve kterém zajistí provozovatel členu posádky letadla 

vhodné ubytování, a to tak, že jde o nejvýše 12 hodin během 24 hodin po sobě jdoucích 

a nejvýše 72 hodin v období 4 týdnů po sobě jdoucích a dohodnutý rozsah pracovní pohotovosti 

nesmí přesáhnout 400 hodin v období 52 týdnů po sobě jdoucích. Vzhledem k tomu, 

že je pracovní pohotovost institutem Zákoníku práce odlišným od obdobných institutů Nařízení 

č. 965/2012, je třeba uzavřít, že ustanovení § 24 Nařízení č. 589/2006 Sb. je v případě, 

kdy se provozovatel a člen posádky letadla na konání pracovní pohotovosti mimo území České 

republiky dohodnou, nutno dodržet.  

 

4.3. Zkrácení stanovené týdenní pracovní doby 

 

Ze vzájemného vztahu pojmů doba služby a vymezení jednotlivých úseků doby služby 

(zejména doby letu) podle Nařízení č. 965/2012 a pojmu pracovní doba ve smyslu 

Zákoníku práce vyplývá významný závěr, a sice že nejvyšší přípustné limity rozsahu doby 

služby představují zároveň omezení rozsahu, ve kterém může provozovatel 

jako zaměstnavatel přidělovat členovi posádky letadla práci. Nejvyšší přípustné limity 

doby služby a jednotlivých úseků doby služby mají tedy úzkou vazbu k  rozsahu pracovní 
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doby, kterou je provozovatel oprávněn členu posádky letadla rozvrhnout a kterou může 

člen posádky letadla vykonat.  

Převážná část směny člena posádky letadla je pravidelně tvořena dobou letu. Doba 

předletové přípravy a poletové činnosti ve svém souhrnu činí realisticky asi jednu a půl 

hodiny až dvě hodiny v rámci každé směny člena posádky letadla152 (v literatuře 

se například uvádí délka předletové přípravy jako 60 minut před krátkým letem a 90 minut 

před delším letem; 30 minut jako doba poletové činnosti153). Zbývající část směny připadá 

zpravidla na dobu letu. Výjimkou jsou například případy školení či ověřování znalostí 

členů posádky letadla, administrativní činnost konaná mimo předletovou přípravu 

a poletovou činnost a případné další činnosti. Z uvedeného je zřejmé, že doba letu 

představuje úsek služby a pracovní doby, ve které se realizuje nejvýznamnější část činností 

člena posádky letadla a zbývající složky služby a pracovní doby představují spíše činnosti 

svou povahou směřující k umožnění či zajištění řádného plnění úkolů v době letu. 

Materiálně je tedy provozovatel v rozsahu práce, kterou je oprávněn nařídit členu posádky 

letadla, omezen dobou letu navýšenou o dobu služby potřebnou pro řádný výkon práce 

v takové době letu.  

 Mezi základní práva a povinnosti, která jsou obsahem individuálních 

pracovněprávních vztahů, patří povinnost zaměstnance konat  sjednanou práci podle 

pokynů zaměstnavatele a právo zaměstnavatele vyžadovat takový výkon práce a udělovat 

zaměstnanci za tímto účelem pokyny. Tato práva a povinnosti se realizují v pracovní době, 

ve které dochází k výkonu práce, za kterou náleží zaměstnanci mzda, plat nebo odměna 

z dohody. Za tímto účelem je zaměstnavatel povinen rozvrhovat pracovní dobu 

zaměstnance, a to v rozsahu stanovené týdenní pracovní doby (ať už v délce stanovené 

týdenní pracovní doby vyplývající ze Zákoníku práce nebo ve zkrácené  délce, pokud 

k takovému zkrácení u příslušného zaměstnavatele došlo) nebo v rozsahu kratší pracovní 

doby, byla-li mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem dohodnuta.  

 Opomene-li zaměstnavatel rozvrhnout pracovní dobu zaměstnance, jedná 

se o správní delikt podle z. č. 251/2005 Sb., o inspekci práce, ve znění pozdějších předpisů. 

Nepřiděluje-li zaměstnavatel zaměstnanci práci, přestože je k tomu povinen a přestože 

                                                 
152 Uvedený odhad vychází z minimálních hodnot stanovených Vyhláškou č. 466/2006 Sb., podle které činí délka 

předletové přípravy nejméně 60 minut na mateřském letišti, nejméně 45 minut na ostatních letištích a doba 

poletové činnosti činí nejméně 30 minut. Uvedené limity nelze po 18. únoru 2016 již aplikovat, nicméně se jedná 

o hodnoty v praxi v minulosti dlouhodobě užívané.  
153 PRUŽINA, Vladislav. Létání vícečlenných posádek (MCC + CRM). Vyd. 1. V Praze: České vysoké učení 

technické, 2009. 91 s. ISBN 978-80-01-04406-3. s. 52, s. 81. 
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je zaměstnanec připraven, ochoten a schopen konat práci podle pracovní smlouvy, vzniká 

překážka v práci na straně zaměstnavatele.  

 V případě členů posádky letadla se však setkáváme se specifickým případem, kdy 

provozovatel není, s ohledem na nutnost dodržování pravidel FTL, za určitých okolností 

oprávněn přidělovat zaměstnanci práci ani v rozsahu stanovené týdenní pracovní doby, 

a to přestože se se zaměstnancem nedohodl na kratší pracovní době.  

Lze uzavřít, že nemůže-li provozovatel nařídit členu posádky letadla výkon další 

práce s ohledem na nutnost aplikace pravidel FTL, dochází v příslušném rozsahu ex lege 

ke zkrácení stanovené týdenní pracovní doby. Rozsah tohoto zkrácení není možné 

v obecnosti kvantifikovat a je třeba jej posuzovat v každém jednotlivém případě, a to z níže 

popsaných důvodů.  

Jsou-li v souladu s požadavky zákona aplikována pravidla omezení doby služby, 

je vysoce nepravděpodobné, aby člen posádky letadla dlouhodobě konal práci v časovém 

rozsahu, který v průměru odpovídá stanovené týdenní pracovní době podle Zákoníku 

práce. Uvažujme zaměstnance, který koná práci v nepřetržitém pracovním režimu, jehož 

týdenní pracovní doba rozvrhovaná do pětidenního pracovního týdne činí 37,5 hodin týdně, 

a jehož pracovní doba je nerovnoměrně rozvržena do vyrovnávacího období vymezeného 

v kolektivní smlouvě na 52 týdnů po sobě jdoucích. Zaměstnanec pracuje ve směnách 

o stejné délce a náleží mu toliko dovolená kalendářní rok v rozsahu stanoveném 

Zákoníkem práce. Uvažujme rovněž, že v průběhu celého vyrovnávacího období nenastala 

u zaměstnance překážka v práci. Počet hodin, které uvažovaný zaměstnanec odpracuje 

v rámci jednoho vyrovnávacího období, lze stanovit jako součin týdenní pracovní doby 

a počtu týdnů ve vyrovnávacím období po odečtení počtu hodin, které zaměstnanec 

neodpracuje z důvodu poskytnuté dovolené za kalendářní rok.  

Není-li takový zaměstnanec členem posádky letadla, odpracuje v rámci 

vyrovnávacího období 1 800 hodin. Je-li takový zaměstnanec členem posádky letadla, této 

hodnoty zpravidla nedosáhne. Důvodem je, že maximální limit doby letu člena posádky 

letadla, tedy doba, ve které se realizuje samotný výkon práce na palubě letadla během 

cesty, je Nařízením č. 965/2012 stanoven na 900 hodin doby letu v jakémkoli kalendářním 

roce a zároveň 1 000 hodin během jakýchkoli 12 po sobě následujících kalendářních 

měsíců. Tuto dobu je třeba navýšit o další složky doby služby – zejména dobu předletové 

přípravy a poletové služby.  

Stanovit rozsah pracovní doby, který člen posádky letadla odpracuje, pokud vykoná 

dobu letu v nejvyšším přípustném rozsahu, není snadné. Důvodem jsou vedle dalších 
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okolností především rozdíly v rozložení doby letu konané jednotlivým členem posádky 

letadla v závislosti na typu provozu, ve kterém převážně koná práci , a s tím související 

množství dalších složek služby, které takový člen posádky letadla  vykoná. K uvedenému 

lze jako příklad zmínit dva hraniční případy.  

Prvním příkladem je provozovatel, který působí na krátkých regionálních letech. 

Členové posádky letadla zaměstnaní u takového provozovatele budou konat práci v rámci 

relativně vysokého počtu letových úseků, a přesto v jednotlivém dni zpravidla vykonají 

relativně méně doby letu (krátké lety). Po jejich pracovní směně začínající a končící 

na mateřském letišti bude zpravidla následovat odpočinek v  délce dvanácti hodin, protože 

délka předchozí doby služby nepřesáhla dvanáct hodin (předpokládáme-li, že i následující 

letová služba bude začínat na mateřském letišti).  

Opačným hraničním příkladem je provozovatel, který převážně působí 

na dálkových, například mezikontinentálních letech. Zaměstnanci takového provozovatele 

budou konat práci v rámci relativně nízkého počtu letových úseků za současného výkonu 

práce v rámci relativně dlouhých časových úseků doby letu (dlouhé lety). Po jejich 

pracovní směně začínající a končící na mateřském letišti bude zpravidla následovat 

odpočinek v délce předchozí doby služby (v délce doby dálkového letu navýšené o dobu 

poletové služby a doby mezi časem, kdy se člen posádky letadla hlásil do služby 

a počátkem takového dálkového letu), protože její délka přesáhla dvanáct hodin 

(předpokládáme-li, že i následující letová služba bude začínat na mateřském letišti) . 

Porovnáme-li vzájemný poměr pracovní doby a doby letu členů posádky letadla 

pracujících v provozu popsaném v prvním a druhém příkladu zjistíme, že v prvním případě 

vykoná člen posádky letadla relativně nižší rozsah doby letu v  rámci relativně vyššího 

rozsahu pracovní doby. Ve druhém příkladu bude výsledkem odlišný poměr, kdy se bude 

rozsah vykonané doby letu zaměstnance přibližovat odpracované pracovní době.  

Mezi oběma těmito mezními příklady se budou nacházet provozovatelé, jejichž 

podnikatelské aktivity tvoří kombinace výše uvedeného s  různým poměrem krátkých 

regionálních letů, středně dlouhých letů ať už v rámci kontinentu nebo mezi dvěma 

kontinenty a dlouhých dálkových letů (mezikontinentálních, např. zaoceánských). 

Charakteristickým znakem takového provozovatele, který se zaměřuje na více typů 

provozu, je i flotila letadel, která zahrnuje několik různých typů letadel využívaných podle 

své povahy převážně v jednom z uvedených druhů provozu – např. dálkové dopravní 

letadlo bude zpravidla nasazováno na dálkové linky s výjimkou zvláštních odůvodněných 
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případů, kdy může být pro provozovatele racionální využít dálkové letadlo i na regionální 

lince.  

Zaměstnanci takového provozovatele budou zpravidla rozděleni do několika skupin 

podle kvalifikace pro určitý typ letadla nebo častěji pro konkrétní kombinaci typů letadel. 

Taková skupina zaměstnanců bude v závislosti na své kvalifikaci konat práci převážně 

v určitém typu provozu nebo v určitých typech provozu. Z výše uvedeného budou nutně 

vyplývat odůvodněné rozdíly v pracovních podmínkách zaměstnanců jediného 

provozovatele. Jedním z takových rozdílů bude zpravidla i výše zmiňovaný poměr 

mezi pracovní dobou a dobou letu vykonanou jednotlivým zaměstnancem. 

Vedle výše uvedeného je třeba vzít v úvahu i rozdíly mezi jednotlivými 

provozovateli, které vznikají v závislosti na délce předletové přípravy (tedy délkou doby, 

která uplyne od okamžiku, kdy se člen posádky letadla hlásí do služby a mezi počátkem 

doby letu) a na délce poletové služby.  

Limit doby služby člena posádky letadla je oproti stanovené týdenní pracovní době 

podle Zákoníku práce stanoven jako vyšší, a to na nejvýše 190 hodin služby během 

jakýchkoli 28 po sobě následujících dnů, rozložených v tomto období pokud možno 

rovnoměrně. Je však třeba si uvědomit, že takto vysoký rozsah doby služby nemůže člen 

posádky letadla vykonávat dlouhodobě (např. v rámci celého vyrovnávacího období), 

a to v důsledku aplikace pravidel pro dobu odpočinku v kombinaci s pravidly omezení 

doby letu.  

Stanovení takto vysokého nejvyššího přípustného limitu doby služby v Nařízení 

č. 965/2012 v rámci kratších časových úseků (jeden den a sedm, čtrnáct a dvacet osm dní) 

není bez významu, vezmeme-li v úvahu výraznou sezónnost prací v obchodní letecké 

dopravě. Tato sezónnost je opět různá v závislosti na převažujícím typu provozu – 

provozovatelé specializující se na nepravidelnou přepravu cestujících (charterové lety) 

mohou zpravidla zaznamenávat velké rozdíly v poptávce cestovních kanceláří a cestujících 

v průběhu roku tak, že poptávka v letním období výrazně převyšuje poptávku ve zbytku 

roku. Z uvedeného mohou existovat výjimky, například zvýšená poptávka v  období 

významných svátků v zimním období. Uvedené vysvětluje praxi některých dopravců, kteří 

pro období letní sezóny zajišťují dodatečnou kapacitu letadel formou dočasného nájmu 

a lety na těchto letounech provozují prostřednictvím zaměstnanců v  pracovním poměru 

uzavřeném na dobu určitou tak, aby jejich pracovní poměr skončil spolu s koncem období 

zvýšené poptávky. Naproti tomu relativně nižší sezónní výkyvy mohou zpravidla 

zaznamenávat provozovatelé specializující se na pravidelnou obchodní leteckou dopravu 



- 74 - 

 

cestujících. I v případě takových dopravců se však jedná o faktor ovlivňující jejich 

podnikatelské aktivity. Stanovení relativně vysokého nejvyššího přípustného rozsahu doby 

služby a doby letu v jednotlivém měsíci tedy umožňuje zvýšenou intenzitu práce 

v obdobích vysoké poptávky po obchodní letecké přepravě. V kombinaci s dalšími prvky 

pravidel FTL, zejména se nejvyšším přípustným rozsahem doby letu stanoveným 

na 900 hodin v jakémkoli kalendářním roce a 1 000 hodin během jakýchkoli 12 po sobě 

následujících kalendářních měsíců, však zajišťuje, že tato zvýšená intenzita práce bude 

kompenzována nižší intenzitou práce v jiných obdobích. Vzhledem k výše uvedenému lze 

uzavřít, že v praxi nedochází k situaci, kdy by člen posádky letadla dlouhodobě konal práci 

v nejvyšším povoleném rozsahu dobu služby, a to především z důvodu omezení nejvyššího 

přípustného rozsahu doby letu jako jedné ze složek doby služby.  

 

4.4. Některá specifická práva a povinnosti provozovatele a členů posádky letadla 

ve vztahu k době odpočinku 

 

Právní úprava odpočinku a doby odpočinku členů posádky letadla vychází ze skutečnosti, 

že únava posádek je faktorem, který může negativně ovlivnit bezpečnost letecké dopravy. 

V tomto smyslu se zmíněná právní úprava stává jedním z prvků právní úpravy k zajištění 

vysoké úrovně bezpečnosti civilního letectví.  

 V oblasti odpočinku a doby odpočinku členů posádky letadla se setkáváme 

s některými specifickými právy a povinnostmi, a to jak provozovatelů, tak i samotných 

členů posádky letadla. Tato část poukazuje na některá specifická práva a povinnosti  v této 

oblasti a na jejich aplikaci v kontextu práva České republiky.  

 Hlavní povinnosti provozovatelů jsou upraveny v čl. ORO.FTL.110 Nařízení 

č. 965/2012. Provozovatel je v prvé řadě povinen vypracovat rozpisy služeb členů posádky 

letadla v dostatečném předstihu tak, aby si členové posádky letadla měli možnost 

naplánovat přiměřený odpočinek. Provozovatel je povinen zajistit naplánování služeb 

členů posádky letadla tak, aby nebyli příliš unaveni a mohli za všech okolností vykonávat 

službu na uspokojivé úrovni bezpečnosti. Provozovatel je povinen při vypracováním 

rozpisu služeb brát v úvahu i dlouhodobější důsledky způsobu plánování služeb a přihlížet 

ke kumulativním účinkům některých schémat střídaní služeb a minimální doby odpočinku.  

 Vzhledem k tomu, že rozpis služeb a písemný rozvrh týdenní pracovní doby jsou 

dokumenty, které spojuje významná obsahová podobnost a společný účel, měl 

by provozovatel uvedené povinnosti vést v patrnosti při případném uzavření dohody 
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se zaměstnancem na jiné době seznámení s písemným rozvrhem týdenní pracovní doby 

ve smyslu ustanovení § 84 Zákoníku práce tak, aby v případě, kdy plní své povinnosti 

ohledně jak rozpisu směn, tak i písemného rozvrhu týdenní pracovní doby prostřednictvím  

vypracování a následně seznámení zaměstnance s jediným dokumentem, byla zároveň 

dodržena povinnost provozovatele vypracovat rozpisy směn v dostatečném předstihu tak, 

aby měli členové posádky letadla možnost naplánovat si přiměřený odpočinek . 

Podle právní teorie lze dohodou se zaměstnancem lhůtu pro seznámení zaměstnance 

s písemným rozvrhem týdenní pracovní doby zkrátit až na jeden kalendářní den 

před začátkem období, na které je pracovní doba rozvržena154, tato doba však nemusí 

být dostačující pro splnění podmínek pro seznámení člena posádky letadla s  rozpisem 

směn. 

 Členové posádky letadla jsou povinni plnit veškerá příslušná omezení doby letové 

služby a služby a požadavky na dobu odpočinku. Plní-li člen posádky letadla povinnosti 

pro více než jednoho provozovatele (typicky v případě, pracuje-li člen posádky letadla 

pro dva různé provozovatele jako dva zaměstnavatele ve dvou základních 

pracovněprávních vztazích), je člen posádky letadla povinen vést si záznamy ohledně doby 

letové služby a služby a ohledně doby odpočinku a poskytovat každému provozovateli, 

pro kterého plní povinnosti, údaje potřebné k vytvoření rozpisu služeb v souladu 

s příslušnými požadavky FTL. Provozovatelům lze obecně doporučit sjednat v  pracovní 

či jiné smlouvě se zaměstnancem způsob plnění této povinnosti tak, aby měl provozovatel 

v dostatečném předstihu před vytvořením rozpisu služeb jednotlivého člena posádky 

letadla k dispozici všechny informace, které jsou pro jeho řádné vytvoření potřebné. 

 Členové posádky letadla jsou dále povinni za stanovených okolností nevykonávat 

službu v letadle. Jedná se zejména o situaci, kdy je člen posádky letadla pod vlivem 

psychoaktivních látek nebo alkoholu nebo je nezpůsobilý z důvodu zranění, únavy, 

medikace, nemoci nebo z jiných podobných příčin. Člen posádky letadla nadto nesmí 

dovolit, aby v důsledku únavy, která může vznikat v důsledku nedostatku spánku, 

nahromadění únavy či množství doby služby a schématu služeb, plnění úkolů takové člena 

posádky v letadle narušilo bezpečnost letu155 (tzv. „fatigue“, o kterém bude blíže 

pojednáno dále). Velitel letadla je oprávněn nechat vystoupit kteroukoli osobu nebo vyložit 

jakoukoli část nákladu, které podle jeho názoru mohou představovat potenciální ohrožení 

                                                 
154 ŠTEFKO, Martin. In: BĚLINA, Miroslav a kol. Zákoník práce: komentář. 2. vyd. V Praze: C.H. Beck, 2015. 

Velké komentáře. ISBN 978-80-7400-290-8. s. 53. 
155 Srovnej Nařízení čl. 216/2008, příloha IV, bod 7. písm. f).  
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bezpečnosti letadla nebo osob na jeho palubě, tedy i člena posádky letadla, který 

podle názoru velitele letadla takové ohrožení představuje. Podle leteckého předpisu L-6/III 

oddíl III hlava 2 čl. 2.15156 má velitel letadla povinnost let nezahájit, pokud je kterýkoliv 

člen letové posádky nezpůsobilý vykonávat službu z jakékoliv příčiny, jako např. zranění, 

nemoci, únavy, účinků alkoholu nebo drog. 

 Nadto jsou členové posádky letadla povinni co nejlépe využívat poskytnutých 

příležitostí a zařízení k odpočinku a řádně plánovat a využívat doby svého odpočinku. Člen 

posádky letadla je tedy povinen po obdržení rozpisu směn do něj nahlédnout a co možná 

nejlépe naplánovat svůj odpočinek tak, aby došlo k co možná nejúčinnější regeneraci 

a reprodukci pracovní síly takového člena posádky letadla. Uvedená povinnost 

je specifická tím, že ukládá členům posádky letadla povinnost ke změně životosprávy 

či k dlouhodobému dodržování takové životosprávy, která zajistí řádné využití doby 

odpočinku. Tuto povinnost se vztahem k dobré životosprávě jsou členové posádky letadla 

povinni dodržovat i mimo dobu služby.  

 

4.5. Únava vysoké intenzity (tzv. „fatigue“) a její pracovněprávní důsledky 

 

Jak bylo zmíněno výše, členové posádky letadla jsou za podmínek stanovených 

v čl. CAT.GEN.MPA.100 Nařízení č. 965/2012 povinni nevykonávat službu v letadle. 

Jednou z okolností, za kterých nesmí člen posádky letadla konat službu v  letadle, může být 

vysoký stupeň únavy. Nařízení č. 965/2012 a nařízení č. 216/2008 v  anglické jazykové 

verzi hovoří o „fatigue“.  

Je třeba uvést, že české slovo „únava“ není přesný ekvivalentem anglického 

„fatigue“. Hovořit o únavě může být v tomto kontextu zkreslující či zavádějící. Slovo 

„únava“ má v angličtině celou řadu ekvivalentů, jejichž význam se od významu slova 

„fatigue“ odlišuje. Typicky „tiredness“ je stav únavy, kterou pociťuje člověk například 

po ránu nebo naopak po práci (nedostatečné vyspání nebo naopak vyčerpání). 

Při intenzivnější únavě lze hovořit o „serious tiredness“. Další formy a stupně únavy 

pak můžeme popsat slovy „weariness“, „exhaustion“, „sleepiness“ a dalšími. Naproti tomu 

„fatigue“ je vyjádřením stavu únavy vysoké intenzity. Výkladové slovníky anglického 

jazyka „fatigue“ vymezují jako stav fyzického nebo duševního vyčerpání157, v některých 

                                                 
156 Dostupné též online prostřednictvím aplikace Řízení letového provozu ČR, s.p.: 

http://lis.rlp.cz/predpisy/predpisy/index.htm 
157 ALLEN, R. E., ed. The Penguin Dictionary. V Praze: Knižní klub, 2005. 1642 s. Universum. ISBN 80-242-

1402-4. s. 504. 
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případech zdůrazňují původ takového stavu v námaze158. Tento významový posun 

je podstatný z hlediska jeho významu v jazyce, ve kterém vznikala pravidla, ze kterých 

platná právní úprava vychází – tedy v anglickém jazyce jako jazyce mezinárodního letectví 

na platformě Sdružených leteckých úřadů (JAA). 

Jako chybné by se jevilo ztotožnění pojmů „fatigue“ a „sleepiness“. Na rozdíly 

mezi těmito pojmy upozorňují i odborní poradci Evropské observatoře bezpečnosti 

silničního provozu v kontextu řidičů-profesionálů uvádí, že „sleepiness“ je pouze jednou 

ze složek „fatigue“ 159.  

Právní předpisy v oblasti pracovního práva reagují na rizika spojená s běžným 

stupněm únavy, který lze označit jako „tiredness“ nebo jinými obdobnými výrazy, mimo 

jiné zavedením nejdelší přípustné délky směny a dalšími omezeními v  oblasti rozsahu 

pracovní doby. Naproti tomu „fatigue“ je formou únavy spojenou spíše s přepracováním 

a vysílením souvisejícím buď s vykonanou fyzickou prací, nebo s plněním jiných úkolů160.  

V případě členů posádky letadla zákonodárce reagoval na nutnost regulace příčin 

únavy přijetím pravidel omezení doby služby (FTL). Podobně právní úprava reaguje 

i na jednotlivé faktory ovlivňující únavu – například na přechody časových pásem a únavu 

s nimi spojenou (únavu související s cirkadiánním rytmem) reaguje úprava týkající 

se aklimatizace člena posádky (čl. ORO.FTL.105 Nařízení č. 965/2012). 

Oproti výše uvedeným anglickým ekvivalentům českého „únava“ je „fatigue“ spíše 

lékařským pojmem a je i znakem diagnóz některých onemocnění. V rovině fyzické únavy 

je stav označovaný jako „fatigue“ spojován s neschopností svalstva řádně fungovat161 162. 

V rovině psychického vyčerpání je pak „fatigue“ spíše stav vyznačující se neschopností 

soustředění163. Jde o stav, který lze odbourat odpočinkem (oproti některým nemocem) 

                                                 
158 SINCLAIR, John McHardy, ed. The Times English Dictionary. 1st ed. Glasgow: HarperCollins, 2000. xxxvii, 

1882 s. Times Books. ISBN 0-00-472460-7. s. 558. 
159 European Commission. Fatigue: Mobility and Transport. Road Safety [cit. 6. 9. 2018]. Dostupné z:  

https://ec.europa.eu/transport/road_safety/specialist/knowledge/fatique_en.  
160 Tamtéž. 
161European Commission. Fatigue: Physiological Components. Mobility and Transport: Road Safety 

[cit. 6. 9. 2018]. Dostupné z: 

https://ec.europa.eu/transport/road_safety/specialist/knowledge/fatique/introduction/physiological_components_

en. 
162 VENES, Donald a kol. Taber's Cyclopedic Medical Dictionary. 23. vyd. Filadelfie: F. A. Davis Company, 

2017. ISBN 978-0-8036-5904-9.  
163 European Commission. Fatigue: Psychological Components. Mobility and Transport: Road Safety 

[cit. 6. 9. 2018]. Dostupné z: 

https://ec.europa.eu/transport/road_safety/specialist/knowledge/fatique/introduction/psychological_components_

en. 
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a má delší trvání než například „sleepiness“, kterou lze odbourat i některými stimulanty 

(např. kofeinem). 

Pro potřeby metodiky nastavení systému řízení únavy posádek letadel (FRM) 

vymezuje pojem „fatigue“ i Mezinárodní asociace leteckých dopravců (IATA), 

a to následujícím způsobem164:  

„Fyziologický stav snížené schopnosti mentální nebo fyzické výkonnosti způsobený 

spánkovým deficitem, prodlouženou dobou bez spánku, cirkadiánní fází nebo pracovním 

nasazením (duševní nebo fyzickou aktivitou), který může narušit pozornost člena posádky 

letadel a jeho schopnost bezpečně provozovat letoun nebo plnit povinnosti spojené 

s bezpečností.“ 165 

 Obdobným způsobem a za obdobným účelem vymezuje únavu („fatigue“) i letecký 

předpis L-6/I.  

 V souladu s § 106 odst. 2 Zákoníku práce je zaměstnanec oprávněn odmítnout výkon 

práce, o níž má důvodně za to, že bezprostředně a závažným způsobem ohrožuje jeho život 

nebo zdraví, popřípadě život nebo zdraví jiných fyzických osob; takové odmítnutí není možné 

posuzovat jako nesplnění povinnosti zaměstnance. Není-li zaměstnanec vzhledem ke svému 

zdravotnímu stavu objektivně schopen vykonávat práci, nejde v případě odmítnutí výkonu 

takové práce, byť dohodnuté v pracovní smlouvě, o porušení povinnosti vyplývající z právních 

předpisů vztahujících se k zaměstnancem vykonávané práci166 a v případě nepřítomnosti 

zaměstnance v práci z uvedeného důvodu nejde o neomluvené zameškání práce167. 

Zaměstnanec, který je členem posádky letadla, může být tedy za určitých okolností oprávněn 

odmítnout konat službu v letadle z důvodu únavy bez ohledu na speciální práva člena posádky 

letadla zakotvená v Nařízení č. 965/2012.  

 Z úpravy v Nařízení č. 965/2012 a v nařízení č. 216/2008 lze dovodit, 

že zákonodárce předpokládá, že i při dodržení pravidel FTL může u osoby, která 

je v souladu s nařízením č. 1178/2011 zdravotně způsobilá pro činnost člena posádky 

letadla, vznikat únava v intenzitě „fatigue“, a to zejména z důvodu:  

                                                 
164 International Air Transport Association. Fatigue Management Guide for Airline Operators: Second Edition, 

2015 [cit. 6.9.2018]. Dostupné z: https://www.iata.org/publications/Documents/Fatigue-Management-

Guide_Airline%20Operators.pdf 
165 V originále: „Fatigue. A physiological state of reduced mental or physical performance capability resulting 

from sleep loss or extended wakefulness, circadian phase, or workload (mental and/or physical activity) that can 

impair a crew member’s alertness and ability to safely operate an aircraft or perform safety-related duties.“ 
166 Rozsudek Nejvyššího soudu sp. zn. 21 Cdo 1424/2014 ze dne 26. května 2015. In: ASPI [právní informační 

systém]: Wolters Kluwer ČR [cit. 10. 9. 2018].  
167 Rozsudek Nejvyššího soudu sp. zn. 21 Cdo 3806/2010 ze dne 17. ledna 2012. In: ASPI [právní informační 

systém]: Wolters Kluwer ČR [cit. 10. 9. 2018]. 
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 vysokého počtu nalétaných úseků, 

 vysokého počtu změn časových pásem,  

 nedostatku spánku,  

 počtu nočních služeb apod. 

Naproti tomu existují i faktory, které mohou pozitivně ovlivňovat stupeň únavy, například:  

 sdílení přidělených úkolů mezi členy posádky, nebo  

 ustavení rozšířené posádky168.  

Výše uvedené důvody lze pro potřeby této práce rozlišit na okolnosti:  

 které je provozovatel schopen ovlivnit (například počty nalétaných úseků, 

kumulativní doba služby pro dané časové období); a  

 důvody vznikající mimo kontrolu provozovatele (například nedostatek spánku). 

Lze uzavřít, že i přes důsledné dodržování pravidel FTL mohou v  praxi vznikat situace, 

kdy se bude provozovatel potýkat s výpadky personálních kapacit z důvodu únavy člena 

posádky letadla. Lze doporučit, aby pro tyto případy provozovatelé zavedli účinný systém 

umožňující členům posádky letadla operativně informovat provozovatele o okolnostech, 

které jim brání ve výkonu služby v letadle. Provozovatel by měl být na uvedený výpadek 

schopen reagovat (typicky nařízením práce zaměstnanci, který koná v dané době pracovní 

pohotovost).  

Člen posádky letadla je povinen využívat poskytnutých příležitostí a zařízení 

k odpočinku a řádně plánovat a využívat doby svého odpočinku. Plnění této povinnosti 

mimo jiné přispívá k prevenci vzniku únavy v intenzitě „fatigue“. Zvládání únavy 

je jednou z povinných součástí výcviku členů posádky letadla podle nařízení č. 1178/2011.  

 Okolnost, že zaměstnanec nemůže pro „fatigue“ konat službu v letadle (pokud 

zároveň nevzniká překážka v práci – například pokud zaměstnanec nevyhledá lékařské 

ošetření, případně pokud ošetřující lékař nerozhodl o pracovní neschopnosti takového 

člena posádky letadla), sama o sobě nevylučuje, aby se zaměstnanec dostavil na pracoviště 

zaměstnavatele a konal práci. Vylučuje pouze konání služby v letadle. Zaměstnanec tedy 

může po dobu, po kterou nemůže konat službu v letadle konat jinou práci dohodnutou 

v pracovní smlouvě zcela bez omezení – typicky může absolvovat školení 

či administrativní činnost pravidelně spojenou s činností člena posádky letadla.  

 Lze se přiklonit k výkladu, že po dobu, po kterou trvá u člena posádky letadla únava 

v intenzitě „fatigue“, pozbyl zaměstnanec dočasně předpoklady stanovené zvláštními 

                                                 
168 Srovnej nařízení č. 216/2008 příloha IV bod 8.  
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právními předpisy pro výkon sjednané práce. Toto může být obecně důvodem 

pro převedení zaměstnance na jinou práci podle ustanovení §  41 odst. 2 písm. c) Zákoníku 

práce, a to i bez souhlasu zaměstnance – důvody převedení musejí být se zaměstnancem 

před převedením projednány. Doba takového převedení musí být striktně omezena na dobu, 

po kterou není člen posádky letadla schopen konat službu v letadle. Jestliže by byl 

zaměstnanec, který je členem posádky letadla, takto převeden na jinou práci, za niž přísluší 

nižší mzda nebo plat, nenáleží mu za dobu převedení doplatek do průměrné mzdy.  

 Pokud by u jednotlivého zaměstnance docházelo k opakované neschopnosti konat 

službu v letadle pro únavu v intenzitě „fatigue“, nelze vyloučit, že provozovatel 

jako zaměstnavatel pojme pochybnosti o zdravotní způsobilosti jednotlivého zaměstnance 

konat dále dosavadní práci, neboť opakovaná únava vysoké intenzity může svědčit o změně 

zdravotního stavu. Podle § 55 odst. 2 zákona č. 373/2011 Sb. o specifických zdravotních 

službách, ve znění pozdějších předpisů, má zaměstnavatel právo vyslat zaměstnance 

na mimořádnou pracovnělékařskou prohlídku, má-li pochybnosti o zdravotní způsobilosti 

zaměstnance k práci. Případná změna zdravotního stavu by zároveň mohla být důvodem 

k dlouhodobé ztrátě způsobilosti konat dosavadní práci, která bude v  případě členů 

posádky letadla zpravidla spojena s nemožností obnovy osvědčení zdravotní způsobilosti 

u pilotů a s nezpůsobilostí k výkonu práce palubního průvodčí zjištěné na základě výsledků 

leteckolékařského posouzení.  

 Neumožňuje-li dohodnutý druh práce, aby člen posádky letadla konal jinou práci 

než službu v letadle, zaměstnavatel nepřikročí k převedení na jinou práci a z okolností 

nelze usuzovat ani na částečné zavinění zaměstnavatele (například z  důvodu plánování 

či mimořádných okolností v souvislosti s letem), lze existující „fatigue“ považovat 

za překážku v práci na straně zaměstnance, která není vyjmenovaná  

ani v § 191-205 Zákoníku práce, ani v nařízení vlády č. 590/2006 Sb. Lze se domnívat, 

že v takovém případě jde o dobu, kdy zaměstnanec není připraven  a schopen 

pro zaměstnavatele konat práci dle pracovní smlouvy. Za takovou dobu nemá zaměstnanec 

nárok od zaměstnavatele na mzdu ani na náhradu mzdy169, zaměstnavatel je však povinen 

nepřítomnost zaměstnance v práci omluvit.  

                                                 
169 Srovnej např.: Rozsudek Nejvyššího soudu sp. zn. 21 Cdo 1511/2011 ze dne 15. května 2012. In: ASPI [právní 

informační systém]: Wolters Kluwer ČR [cit. 10. 9. 2018]; Rozsudek Nejvyššího soudu sp. zn. 21 Cdo 2315/2000 

ze dne 7. srpna 2001. In: ASPI [právní informační systém]: Wolters Kluwer ČR [cit. 10. 9. 2018]; 

nebo ČESKOSLOVENSKÁ SOCIALISTICKÁ REPUBLIKA. Rozhodnutí Nejvyššího soudu Československé 

socialistické republiky sp. zn. 6 Cz 72/69 ze dne 22. prosince 1969. In: ASPI [právní informační systém]: Wolters 

Kluwer ČR [cit. 10. 9. 2018]. 
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4.6. Dálkové lety a jejich personální zajištění  

 

Další praktickou otázkou vztahující se k pracovní době členů posádky letadla jsou 

možnosti zajištění dálkových letů personálními kapacitami. Nejvyšší základní limit doby 

letové služby (FDP) pro aklimatizovaného člena posádky je 13 hodin (předpokládáme-li 

začátek doby letové služby od 6:00 do 13:29 hodin). Doba letové služby počíná 

okamžikem, ke kterému se od člena posádky letadla požaduje, aby se hlásil do služby, 

a zahrnuje v sobě tedy nejméně dobu předletové přípravy, která může realisticky trvat 

například jednu hodinu. Přestože doba letové služby končí v okamžiku, kdy letadlo zastaví 

a motory jsou vypnuty na konci posledního letu a nezahrnuje v sobě tedy poletovou 

činnost, připouští tento limit vykonání nejvýše dvanácti hodin doby letu (za předpokladu 

předletové přípravy v délce jedné hodiny). Nejvyšší základní limit doby letové služby 

pro aklimatizovaného člena posádky je kratší v případě počátku letové služby v pozdějším 

čase a dále v závislosti na počtu úseků letu, a to podle tabulky 2 v čl. ORO.FTL.205. 

 Z uvedeného vyplývá, že pokud by provozovatel zamýšlel provozovat let trvající 

10 hodin a 10 minut s odletem v 18:05 referenčního času, kterému by předcházela 

předletová instruktáž palubních průvodčí i letové posádky v  délce jedna hodina, není 

to možné bez prodloužení doby letové služby nad její základní maximální limit.  

 Uvedeného prodloužení může provozovatel dosáhnout buď prostřednictvím 

prodloužení odpočinku členů posádky letadla, a to před i po takovém letu, 

nebo tzv. zesílením posádky, které umožní, aby členové posádky letadla během letu využili 

přestávku (odpočinek během letu). Kombinace výše uvedeného je vyloučena. Jako formu 

zesílené posádky využívá praxe i tzv. zdvojenou posádku jako formu zesílení posádky, 

kdy jsou všechny funkce členů základní posádky střídavě zastávány dvěma osobami.  

 Zesílení posádky umožňuje, aby se členové posádky letadla vystřídali při přestávce, 

jak je vymezena v Nařízení č. 965/2012, a po tuto dobu využili zařízení k odpočinku, 

a to ideálně ke spánku či co možná nejefektivnější formě regenerace svých sil. Doba takové 

přestávky se započítává jako služba, což je třeba hodnotit pozitivně i vzhledem k tomu, 

že dostupné závěry odborných studií svědčí o tom, že spánek za letu nedosahuje kvalit 

spánku v místě vhodného ubytování po dobu pobytu člena posádky letadla v otočeném 

bodě cesty170.  

                                                 
170 SIGNAL, T. Leigh, GANDER, Philippa H., VAN DEN BERG, Margo J., GRAEBER, R. Curtis. In-Flight 

Sleep of Flight Crew During a 7-hour Rest Break: Implications for Research and Flight Safety. Sleep. 2013, 36(1), 

109-115. DOI: 10.5665/sleep.2312. ISSN 0161-8105. Dostupné také z: https://academic.oup.com/sleep/article-
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 Pokud se provozovatel rozhodne pro druhou variantu, tedy prodloužení maximální 

denní doby letové služby v důsledku odpočinku během letu, je nezbytné předchozí 

schválení takové praxe ze strany Úřadu pro civilní letectví formou schválení plánů 

specifikací doby letu.  

 Obdobný praktický problém jako u dálkových letů může v praxi nastat při provozní 

potřebě zajištění vyššího počtu úseků letu vykonaných mimo mateřské letiště v rámci jedné 

směny, popřípadě při kombinaci dlouhého letu a kratšího letu  v rámci jedné směny. 

Vedle výše uvedených možností mají v takových případech provozovatelé dále možnost 

využít institutu přemístění tak, že do příslušné destinace předem nechají odcestovat druhou 

posádku. Tato posádka následně vystřídá tu, která by nemohla pro překročení limitů doby 

služby pokračovat v práci.  

 S účinností před 18. únorem 2016 bylo třeba na problematiku zesílení posádky 

aplikovat také úpravu Nařízení č. 589/2006 Sb. a Vyhlášky č. 466/2006 Sb.  

 Podle Vyhlášky č. 466/2006 Sb. mohl provozovatel určit zesílenou posádku pouze 

pro letovou službu, která zahrnovala nejvýše čtyři úseky letu. Důvodem tohoto omezení 

mohla být zvýšená náročnost práce člena posádky letadla v souvislosti s každým vzletem 

a přistáním. Denní limit doby letové služby byl stanoven na 16 hodin. Jako problematická 

se v tomto ohledu jevila úprava obsažená v Nařízení č. 589/2006 Sb., podle které nesměla 

délka směny člena posádky letadla pracujícího v zesílené posádce přesáhnout 16 hodin. 

Nařízení č. 589/2006 Sb. tedy obsahovalo v tomto ohledu úpravu přísnější 

a pro provozovatele zcela klíčovou vzhledem k tomu, že je materiálně vyloučena situace, 

kdy by byla doba letové služby delší než délka směny zaměstnance. Výše uvedenou úpravu 

Vyhlášky č. 466/2006 Sb. bylo tedy již v době před 18. únorem 2016 nutno považovat 

za redundantní, a to s ohledem na přísnější úpravu v Nařízení č. 589/2006 Sb.  

 Pravidla analogická těm pro zdvojenou posádku platila i posádku zesílenou. 

Podle Vyhlášky č. 466/2006 Sb. mohl provozovatel využít zdvojené posádky pouze 

pro letovou službu, jejíž součástí je nejvýše šest úseků letu a denní limit doby letové služby 

činil 18 hodin. Nařízení č. 589/2006 Sb. uvedenou dobu zkracovalo na nejvýše 18 hodin 

směny.  

  

                                                 
lookup/doi/10.5665/sleep.2312.2013, 36(1), 109-115 [cit. 21. 1. 2019]. DOI: 10.5665/sleep.2312. ISSN 0161-

8105. Dostupné také z: https://academic.oup.com/sleep/article-lookup/doi/10.5665/sleep.2312.  
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4.7. Povinně vedené záznamy v oblasti pracovní doby členů posádky letadla  

 

V souladu se Zákoníkem práce a dalšími právními předpisy171 jsou zaměstnavatelé povinni 

vést ve vztahu k zaměstnancům stanovené záznamy a evidence. Pro potřeby této práce  

se jedná především o evidenci podle § 96 Zákoníku práce, kterou lze pro zjednodušení 

nepřesně označovat jako evidenci pracovní doby. Ve vztahu k zaměstnancům – členům 

posádky letadla je pak provozovatel povinen vést nezávisle i další záznamy a evidence 

v rozsahu stanoveném zvláštními právními předpisy.  

 Vedle evidence pracovní doby je provozovatel povinen vést o každém členu 

posádky letadla, a to jak o svých zaměstnancích, tak podle okolností i o pilotech, kteří 

pro takového provozovatele vykonávají činnost na základě smlouvy podle Občanského 

zákoníku, záznamy v rozsahu stanoveném čl. ORO.FTL.245, tedy záznamy o době letů, 

době služby a době letové služby a dále o době odpočinku a dnech volna. Součástí těchto 

záznamů je i relativně stabilní údaj o mateřském letišti určeném jednotlivému členu 

posádky letadla. Provozovatel je dále povinen uchovávat veškerá hlášení o prodloužené 

době letové služby a zkrácených dobách odpočinku. Uvedené záznamy je provozovatel 

povinen uchovávat po dobu 24 měsíců.  

 Právní úprava pracovní doby a doby odpočinku v Zákoníku práce zásadně stanoví 

podmínky pro každý pracovní poměr zvlášť, a to jak co do stanovení délky pracovní doby, 

tak i jejího rozvržení172. Jedinou výjimkou podle Zákoníku práce jsou mladiství 

zaměstnanci do 18 let věku, u kterých nesmí délka týdenní pracovní doby ve více 

pracovněprávních vztazích ve svém souhrnu překročit 40 hodin. Důsledkem aplikace 

pravidel FTL je v případě členů posádky letadla, kteří konají práci pro více než jednoho 

provozovatele, a to jak v základním pracovněprávním vztahu, tak i (v případě pilotů) 

na základě smlouvy podle Občanského zákoníku, režim, kdy je třeba rozsah výkonu služby 

sledovat kumulativně u všech provozovatelů. S jedinou obdobou tohoto aspektu právní 

úpravy se setkáváme u řidičů – profesionálů173.  

 V případě, že člen posádky letadla plní úkoly pro více než jednoho provozovatele, 

je povinen obdobné záznamy vést i sám – konkrétně záznamy o době letové služby, době 

služby a o době odpočinku.  

                                                 
171 Například podle § 37 z. č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších 

předpisů. 
172 BOGNÁROVÁ, Věra. In: BĚLINA, Miroslav a Jan PICHRT. Pracovní právo. 7. doplněné a podstatně 

přepracované vydání. V Praze: C.H. Beck, 2017. Academia iuris (C.H. Beck). ISBN 978-80-7400-667-8. s. 209. 
173 Srovnej například Nařízení č. 589/2006 S.  
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Člen posádky letadla je nadto povinen poskytovat každému provozovateli, 

pro kterého plní povinnosti, údaje potřebné k vytvoření harmonogramu činností174 

v souladu s příslušnými požadavky FTL. Harmonogramem činností je v této souvislosti 

bezesporu rozpis služeb připravovaný jednotlivými provozovateli . Je třeba přiklonit 

se k výkladu, že vzhledem k tomu, že provozovatel je povinen dbát na dodržování souladu 

s pravidly FTL i při vytváření dalších harmonogramů činností (písemného rozvrhu týdenní 

pracovní doby a rozvrhu čerpání dovolené podle Zákoníku práce), jsou členové posádky 

letadla povinni poskytovat provozovatelům potřebné údaje i pro tyto účely.  

Výše uvedená povinnost člena posádky letadla poskytovat provozovateli údaje 

potřebné pro vytvoření harmonogramu činností zároveň nelze omezovat pouze na okruh 

údajů, o kterých Nařízení č. 965/2012 výslovně ukládá povinnost vedení záznamů. 

Je zřejmé, že pro dosažení účelu čl. CAT.GEN.MPA.100 a ORO.FTL.245 jsou členové 

posádky letadla povinni vést i další záznamy, například o počtu úseků letu.  

Za účelem zajištění důsledného naplňování účelu pravidel FTL i v  případě plnění 

povinností pro více provozovatelů je zavedena i možnost určité kontroly správnosti 

a úplnosti informací předávaných samotným členem posádky letadla. Provozovatel je totiž 

povinen záznamy vedené podle čl. ORO.FTL.245 vedle dotčeného člena posádky letadla 

na požádání předložit i jinému provozovateli, pokud pro něj daný člen posádky letadla plní 

úkoly či se stává členem posádky letadla takového provozovatele.  

V podmínkách České republiky usnadňuje pozici provozovatelů v oblasti zajištění 

dodržování pravidel FTL ze strany člena posádky letadla, který plní povinnosti pro více 

provozovatelů, zákonné omezení výdělečné činnosti zaměstnance po dobu trvání jeho 

pracovního poměru zakotvené v § 304 Zákoníku práce. V případě využití služeb pilotů, 

kteří pro provozovatele vykonávají činnost na základě smlouvy podle Občanského 

zákoníku, lze provozovatelům doporučit dohodnout se s takovým pilotem na smluvním 

ujednání, které by zajišťovalo, že bude provozovatel informován o tom, zda pilot plní 

povinnosti i pro jiného provozovatele.  

 

                                                 
174 Česká verze Nařízení č. 965/2012 hovoří pouze o „harmonogramu“ nikoli „harmonogramu aktivit“, jedná se 

však pravděpodobně pouze o nepřesný překlad. Nařízení č. 965/2012 hovoří ve stejné souvislosti o na několika 

místech o „harmonogramu“ (v čl. NCC.GEN.105 a CAT.GEN.MPA.100) a na několika dalších o „harmonogramu 

činností“ (čl. NCO.SPEC.115 a SPO.GEN.105). Na všech uvedených místech používá anglická verze Nařízení 

č. 965/2012 sousloví „data needed to schedule activities in accordance with the applicable FTL requirements“, 

francouzská verze „les données nécessaires pour planifier les activités conformément aux exigences FTL 

applicables“. 
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4.8. Důsledky provozních změn v průběhu doby služby 

 

Další praktickou otázkou, která do velké míry navazuje na problematiku popsanou 

v předchozí podkapitole, jsou praktické aspekty rozpisů služeb členů posádky letadla 

a jejich změny. Jak bylo uvedeno výše, existují praktické důvody pro spojení rozpisu 

služeb podle Nařízení č. 965/2012 a rozvrhu týdenní pracovní doby podle Zákoníku práce 

do jediného dokumentu. Důvodem je vedle obsahové blízkosti uvedených dokumentů 

i jejich faktická provázanost. Změna rozpisu směn bude zpravidla znamenat také změnu 

rozvrhu týdenní pracovní doby175.  

 Provozovatel je povinen oznamovat rozpisy služeb v dostatečném předstihu  tak, 

aby si členové posádky letadla měli možnost naplánovat přiměřený odpočinek. 

Lze dovodit, že i případné změny rozpisu služeb musejí být členu posádky letadla 

oznámeny v předstihu, který umožní naplánování přiměřeného odpočinku. Zákoník práce 

obsahuje ohledně seznámení zaměstnance s rozvrhem týdenní pracovní doby podrobnější 

dispozitivní úpravu. V případě změny rozpisu služeb, jejichž důsledkem bude i změna 

rozvrhu týdenní pracovní doby, je provozovatel povinen dodržet jak povinnosti ohledně 

řádného oznámení rozpisu služeb, tak i pro seznámení zaměstnance se změnou rozvrhu 

týdenní pracovní doby.  

 Je zřejmé, že jakékoli prodloužení doby letové služby nebo zkrácení odpočinku, 

o kterém rozhodne velitel letadla, může vzhledem k nutnosti aplikace pravidel FTL 

ve svém důsledku vylučovat, aby jednotlivý člen posádky letadla plnil povinnosti v rámci 

následující služby. Jak bylo již uvedeno výše, okolnosti které přimějí velitele letadla 

k takovému rozhodnutí, jsou často zcela mimo kontrolu provozovatele i velitele letadla 

a mohou nastat zcela znenadání (například nepříznivé počasí). Pokud dojde v důsledku 

takového prodloužení k naplnění limitů nejvyšší přípustné denní doby služby, nemůže 

provozovatel po členovi posádky letadla požadovat výkon jakékoli další služby (tedy 

jakýchkoli úkolů) a pro případný let, na kterém nemůže dotčený člen posádky letadla konat 

práci, musí zajistit změnu v obsazení posádky (typicky nařízením práce jinému 

zaměstnanci, který koná pracovní pohotovost).  

                                                 
175 Výjimkou může být pouze situace, kdy provozovatel nařídí členu posádky letadla v pracovní době předem 

rozvržené podle původního rozvrhu směn jinou práci, ať už administrativní činnost místo původně plánované 

letové služby, nebo dojde ke změně obsazení posádky na letu či letech provozovaných ve stejnou dobu tak, 

že provedená změna nebude mít vliv na konkrétní rozvržení pracovní doby. 
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Z pohledu Zákoníku práce je popsaná situace v podstatných ohledech analogická 

situaci, kdy zaměstnanec z důvodu vykonání práce přesčas nemůže s ohledem na nutnost 

dodržení ustanovení Zákoníku práce o nepřetržitém odpočinku mezi dvěma směnami 

nebo o nepřetržitém odpočinku zaměstnance v týdnu konat práci v rámci směny určené 

zaměstnavatelem v rozvrhu týdenní pracovní doby. Příkladem může být zaměstnanec, 

který má podle rozvrhu týdenní pracovní doby konat práci v pondělí od 12 hodin 

do 20 hodin a v úterý od 7 hodin do 15 hodin. Konal-li zaměstnanec po své směně 

v pondělí zaměstnavatelem nařízenou práci přesčas do půlnoci, nemůže bez dalšího konat 

práci v úterý od 7 hodin ráno. Zaměstnavatel není oprávněn výkon takové práce požadovat, 

a pokud by jej připustil, mohlo by to mimo jiné představovat  porušení povinnosti 

zaměstnavatele k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví zaměstnanců při práci s ohledem 

na rizika možného ohrožení jejich života a zdraví, která se týkají výkonu práce. 

Zaměstnanec tedy nemůže konat práci podle rozvrhu směn pro překážku v  práci 

a zaměstnavatel je povinen nepřítomnost takového zaměstnance v  práci omluvit.  

Syntézou výše uvedeného je třeba dojít k závěru, že v případě, kdy člen posádky 

letadla nemůže konat práci podle rozvrhu týdenní pracovní doby a zároveň podle rozpisu 

služeb z důvodu restrikcí vyplývajících z aplikace pravidel FTL, je třeba takovou situaci 

posoudit jako překážku v práci a zaměstnavatel je povinen omluvit nepřítomnost takového 

člena posádky letadla v práci. Vzhledem k tomu, že účelem zakotvení právní úpravy 

pravidel FTL je jednak zájem na zajištění vysoké úrovně bezpečnosti letecké dopravy 

prostřednictvím minimalizace dopadů vlivů únavy do práce osob podílejících 

se na zajištění bezpečnosti letecké dopravy a dále i ochrana člena posádky letadla, je třeba 

uzavřít, že stejným způsobem je třeba postupovat i v případě členů posádky letadla, kteří 

plní povinnosti pro více provozovatelů. Provozovatel je jako zaměstnavatel povinen 

posoudit nepřítomnost člena posádky letadla v práci, která vznikla v důsledku prodloužení 

doby letové služby nebo zkrácení odpočinku při plnění povinností pro jiného 

provozovatele, jako překážku v práci.  

Ve výše uvedených případech lze obecně doporučit, aby došlo k  dohodě 

mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem ohledně změn rozpisu týdenní pracovní doby 

zaměstnance tak, aby reflektovala nastalou situaci. K takové dohodě však může dojít pouze 

za předpokladu, že bude obsah nového rozpisu služeb zaměstnanci oznámen v dostatečném 

předstihu tak, aby měl možnost naplánovat si přiměřený odpočinek. Jednostranné změny 

rozvrhu týdenní pracovní doby je provozovatel jako zaměstnavatel oprávněn provést pouze 

za předpokladu, že bude zaměstnanec se změnou seznámen nejpozději dva týdny 
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a v případě konta pracovní doby jeden týden před začátkem období, na něž je pracovní 

doba rozvržena, případně v jiné nejzazší době seznámení dohodnuté mezi zaměstnancem 

a zaměstnavatelem při současném dodržení požadavku na oznámení rozpisu služeb 

v dostatečném předstihu tak, aby zůstala zachována možnost člena posádky letadla 

naplánovat si přiměřený odpočinek.  
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5. Vybrané aspekty problematiky pracovní doby ostatních zaměstnanců 

v dopravě 

 

Právní úprava problematiky pracovní doby zaměstnanců v dopravě uvedených v Nařízení 

č. 589/2006 Sb. odlišných od členů posádky letadla stanoví celou řadu odchylek od pravidel 

aplikovatelných na ostatní zaměstnance v České republice. Svým rozsahem a povahou jsou tyto 

odchylky spíše méně významné v porovnání s těmi, které se vztahují na členy posádky letadla, 

tato práce se tedy omezuje spíše na přehled uvedené problematiky, jehož účelem je srovnání 

významu a rozsahu předmětných odchylek s těmi, které se uplatní u členů posádky letadla. 

  

5.1. Obecné aspekty pracovní doby zaměstnanců v dopravě 

 

Zákoník práce ve svém § 100 odst. 1 obsahuje zmocnění, na základě kterého je vláda oprávněna 

stanovit odchylky úpravy pracovní doby a doby odpočinku některých kategorií zaměstnanců 

v dopravě, které jsou pro tyto potřeby taxativně vyjmenovány tamtéž. Na základě uvedeného 

zmocnění bylo vydáno Nařízení č. 589/2006 Sb. Toto nařízení blíže vymezuje okruh 

zaměstnanců, na které se příslušné odchylky vztahují, a to v § 2 Nařízení č. 589/2006 Sb., které 

tyto kategorie zaměstnanců vymezuje podmínkami týkajícími se zejména kombinace druhu 

vykonávané práce (vymezené výčtem nebo poukazem na obsah práce) a odvětví hospodářství, 

ve kterém je taková práce zaměstnancem vykonávána176.  

 Pro úplnost je vhodné doplnit, že Nařízení č. 589/2006 Sb. nahradilo úpravu zákona 

č. 475/2001 Sb.177, který byl účinný v období od 1. ledna 2001 do 31. prosince 2006 a který 

stanovil odchylky od obecné úpravy pracovní doby a doby odpočinku v zákoníku práce z roku 

1965 pro potřeby stanovených kategorií zaměstnanců, jejichž pracovní doba byla 

nerovnoměrně rozvržena a jejichž zaměstnavatel byl dopravcem nebo správcem pozemních 

komunikací nebo provozovatelem dopravní infrastruktury. Oproti zákonu 

č. 475/2001 Sb. neomezuje Nařízení č. 589/2006 Sb. svou působnost toliko na zaměstnance 

pracující v nepřetržitém pracovním režimu.  

 Nad rámec výše uvedeného je třeba doplnit, že práce v dopravě je jednou z kategorií 

prací, jejichž výkon může zaměstnavatel nařídit zaměstnanci i na dny pracovního klidu, 

                                                 
176 Jednotlivé kategorie se mohou překrývat, zásadní je proto i vymezení typů provozu, ve kterém jednotliví 

zaměstnanci pracují. Typicky zaměstnanec pracující jako řidič autobusu může spadat do několika kategorií, je 

proto rozhodující na jakých linkách pracuje. Srovnej Rozsudek Nejvyššího správního soudu ve věci č. j. 6 Ads 

4/2017 – 28 ze dne 13. září 2017. In: ASPI [právní informační systém]: Wolters Kluwer ČR [cit. 4. 1. 2019]. 
177 Zákon č. 475/2001 Sb., o pracovní době a době odpočinku zaměstnanců s nerovnoměrně rozvrženou pracovní 

dobou v dopravě. In: ASPI [právní informační systém]. Wolters Kluwer ČR [cit. 7. 3. 2019]. 
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a to za předpokladu, že je jejich výkon nutný a nemohou být provedeny v pracovních dnech. 

Zároveň se s přihlédnutím k jejich povaze může často jednat o práce vykonávané v nepřetržitém 

provozu, což rozšiřuje přípustnost jejich nařízení zaměstnavatelem ve svátek.  

 

5.2. Členové osádky nákladního automobilu nebo autobusu v silniční dopravě 

 

Cílem speciální právní úpravy pracovní doby a doby odpočinku osádky nákladního automobilu 

nebo autobusu v silniční dopravě je zejména zlepšení sociálních podmínek zaměstnanců, jakož 

i zlepšení celkové bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích178.  

Okruh členů osádky nákladního automobilu nebo autobusu v silniční dopravě 

je v Nařízení č. 589/2006 Sb. vymezen kombinací výčtu druhů vykonávaných prací - řidiči, 

pomocníci řidiče a průvodčí; při současném stanovení podmínky, že musí jít o práci konanou 

v silniční dopravě podle přímo aplikovatelného předpisu Evropské unie, kterým je nařízení 

č. 561/2006179, nebo podle mezinárodní smlouvy, kterou je Evropská dohoda o práci osádek 

vozidel v mezinárodní silniční dopravě (AETR)180.  

Tři výše zmiňované předpisy se od sebe odlišují místní a věcnou působností 

a ve vzájemné souvislosti utvářejí ucelený systém právní úpravy pracovní doby a doby 

odpočinku členů osádky nákladního automobilu nebo autobusu v silniční dopravě. Nařízení 

č. 561/2006 se vztahuje na přepravu zboží vozidly, jejichž maximální přípustná hmotnost 

včetně návěsu nebo přívěsu překračuje 3,5 tuny, nebo přepravu cestujících vozidly, která jsou 

svou konstrukcí nebo trvalou úpravou určena pro přepravu více než devíti osob včetně řidiče, 

a to bez ohledu na zemi registrace vozidla, pokud se taková přeprava uskutečňuje výhradně 

v rámci EU nebo mezi EU a Švýcarskem a zeměmi, které jsou smluvními stranami Dohody 

o Evropském hospodářském prostoru. Působnost AETR je pak omezena na takovou přepravu, 

která se zčásti uskutečňuje mimo výše vyjmenované oblasti, a to na celou cestu pro vozidla 

registrovaná v EU nebo v zemích, které jsou smluvními stranami AETR, nebo pouze na úsek 

cesty probíhající po území EU nebo zemí, které jsou smluvními stranami AETR, pro vozidla 

                                                 
178 Bod 17. preambule a čl. 1. nařízení č. 561/2006.  
179 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. In: ASPI [právní informační systém]. Wolters Kluwer ČR 

[cit. 27. 11. 2018].  
180 Sdělení Ministerstva zahraničních věcí č. 62/2010 Sb. m. s., kterým se nahrazují sdělení Ministerstva 

zahraničních věcí č. 108/1976 Sb., č. 82/1984 Sb. a č. 80/1994 Sb., o vyhlášení přijetí změn a dodatků Evropské 

dohody o práci osádek vozidel v mezinárodní silniční dopravě (AETR), ve znění pozdějších předpisů. In: ASPI 

[právní informační systém]. Wolters Kluwer ČR [cit. 7. 1. 2019].  
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registrovaná ve třetí zemi, která není smluvní stranou AETR. AETR se uplatní toliko 

na mezinárodní dopravu. 

Nařízení č. 589/2006 Sb. pak výše uvedené doplňuje dílčí úpravou, jejíž předmět 

je odlišný od předmětu nařízení č. 561/2006 a AETR, a která zároveň představuje transpozici 

směrnice č. 2002/15/ES181. Nad rámec výše uvedeného je třeba doplnit, že nařízení č. 561/2006 

ani AETR se nevztahují na některé specifické případy uvedené v čl. 3 obou předpisů, zejména 

na dopravu prováděnou vozidly používanými pro přepravu cestujících v linkové dopravě, 

jestliže délka tratě této linky nepřesahuje 50 km. V takových případech je v podmínkách České 

republiky třeba aplikovat Zákoník práce a Nařízení č. 589/2006 Sb. 

 Nařízení č. 589/2006 Sb. stanoví nejvyšší přípustný rozsah pracovní doby v případech, 

kdy zaměstnanec koná práci ve více pracovněprávních vztazích, a to v souhrnu na 48 hodin 

týdně. Nelze opomenout, že obdobná pravidla se uplatní i v případech, kdy zaměstnanec koná 

závislou práci v pracovněprávním vztahu a zároveň se činnosti člena osádky věnuje 

podnikatelsky. Pro podnikatele v silniční dopravě provozované velkými vozidly stanoví 

§ 9b zákona o silniční dopravě182 nejvyšší přípustný rozsah některých činností, který 

je materiálně obdobný úpravě pracovní doby v Nařízení č. 589/2006 Sb., což ve svém důsledku 

s cílem dosažení zvýšení bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích odstraňuje takové 

rozdíly mezi výkonem předmětných činností v základním pracovněprávním vztahu 

a podnikatelsky, jejichž existence by nebyla důvodná.  

Prodloužení týdenní pracovní doby je možné až na 60 hodin týdně za předpokladu, 

že průměr pracovní doby bez práce přesčas nepřesáhne stanovenou týdenní pracovní dobu 

ve smyslu § 79 Zákoníku práce ve vyrovnávacím období o délce nejvýše 26 týdnů. Za účelem 

zajištění kontroly dodržování tohoto pravidla je stanovena povinnost zaměstnance předávat 

zaměstnavateli na jeho žádost stejnopis evidence pracovní doby odpracované u jiného 

zaměstnavatele. Na rozdíl od úpravy v případě členů posádky letadla se nepředpokládá přímé 

předání mezi dvěma zaměstnavateli. V praxi je však možno dosáhnout zjednodušení procesu 

předávání informací například tak, že zaměstnanec zplnomocní jednoho či oba zaměstnavatele 

k předání příslušných informací druhému zaměstnavateli v zastoupení zaměstnance.  

                                                 
181 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/15/ES ze dne 11. března 2002 o úpravě pracovní doby osob 

vykonávajících mobilní činnosti v silniční dopravě. In: ASPI [právní informační systém]. Wolters Kluwer ČR 

[cit. 7. 1. 2018].  
182 Zákon č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů. In: ASPI [právní informační systém]. 

Wolters Kluwer ČR [cit. 9. 1. 2019]. 
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Nejvyšší přípustná délka směny je oproti obecné úpravě Zákoníku práce stanovena 

na 13 hodin a v případě zaměstnanců pracujících v noci na 10 hodin během 24 hodin po sobě 

jdoucích. 

 Jednou ze součástí pracovní doby členů osádky nákladního automobilu nebo autobusu 

v silniční dopravě je doba řízení, která počíná od okamžiku, kdy řidič začne řídit vozidlo 

po době odpočinku nebo přestávce, do okamžiku, kdy začne další doba odpočinku 

nebo přestávka. Nejvyšší přípustný limit doby řízení je stanoven nařízením č. 561/2006 a činí 

9 hodin denně, 56 týdně a 90 hodin v období dvou po sobě následujících týdnů.  

 Vedle limitů doby řízení upravuje nařízení č. 561/2006 i problematiku denní a týdenní 

doby odpočinku. Tato právní úprava je ve vztahu speciality k ustanovením Zákoníku práce 

o nepřetržitém odpočinku mezi směnami a v týdnu, na což zákonodárce reaguje i odkazy 

v § 7 a 8 Nařízení č. 589/2006 Sb. Označení příslušné doby jako „denní doba odpočinku“ lze 

považovat za přiléhavější vzhledem k tomu, že na rozdíl od nepřetržitého odpočinku 

zaměstnance mezi dvěma směnami podle Zákoníku práce je přípustné její čerpání ve dvou 

částech.  

 Denní doba odpočinku se poskytuje zaměstnanci v délce trvání nejméně 11 hodin 

v rámci 24 hodin po sobě jdoucích po skončení předchozí denní nebo týdenní doby odpočinku 

(„klouzavých“ 24 hodin) a lze ji rozdělit do dvou částí, z nichž první část musí bez přerušení 

trvat nejméně 3 hodiny a druhá nejméně 9 hodin. Nejvýše třikrát mezi dvěma týdenními dobami 

odpočinku může být denní doba odpočinku poskytnuta i jako zkrácená, a to až na nejméně 

9 hodin. V případě provozu s více řidiči je možné poskytnout odpočinek v délce nejméně 

30 hodin po sobě jdoucích po skončení předchozí denní nebo týdenní doby odpočinku (uplatnit 

třicetihodinový klouzavý „den“)183. Charakteristickým rysem provozu s více řidiči je, 

že se ve výkonu práce v rámci doby řízení vystřídá více řidičů, kteří musejí být od druhé hodiny 

takového provozu současně přítomni ve vozidle. Dobu, po kterou zaměstnanec nekoná práci 

v rámci doby řízení a která je určena výhradně k jeho zotavení, je třeba z pohledu Zákoníku 

práce považovat za pracovní pohotovost konanou na pracovišti zaměstnavatele a tedy za součást 

pracovní doby. Jedná se o situaci analogickou přestávce člena posádky letadla, který je součástí 

zesílené posádky podle Nařízení č. 965/2012. Nejvyšší přípustná doba řízení po prodloužení 

                                                 
183 MACHAČKA, Filip. Nařízení 561/2006, 165/2014, AETR a české předpisy do kabiny: rukověť řidiče pro 

země Evropské unie a Českou republiku. 8. rozšířené vydání. Pardubice: Systemconsult, 2016. 144 stran. ISBN 

978-80-85629-32-3. 
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v délce 10 hodin může být tímto způsobem rozdělena do tří částí od sebe oddělených přestávkou 

v řízení184. 

 Týdenní doba odpočinku se poskytuje v délce nejméně 45 hodin, a to tak, že musí 

být poskytnuta buď dvakrát v průběhu „klouzavého“ období kterýchkoli dvou týdnů po sobě 

jdoucích s tím, že jedna z těchto dvou týdenních dob odpočinku může být zkrácena 

až na 24 hodin. Pokud je jedna z týdenních dob odpočinku poskytována jako zkrácená, musí 

být doba odpočinku, o kterou bylo kráceno, poskytnuta zaměstnanci vcelku nejpozději 

před koncem třetího týdne následujícího po týdnu, ve kterém došlo ke zkrácení.  

 Týdenní doby odpočinku není možné poskytnout zaměstnanci v rámci „klouzavého“ 

období dvou týdnů po sobě jdoucích libovolně – mezi koncem jedné týdenní doby odpočinku 

a počátkem následující doby odpočinku musí vždy uplynout nejvýše 144 hodin (6 x 24 hodin). 

Týdnem se podle nařízení č. 561/2006 rozumí období mezi 00.00 hodin v pondělí a 24.00 hodin 

v neděli, nic však nebrání tomu, aby pracovní týden zaměstnance začínal v kterémkoli dni 

v týdnu. V návaznosti na tento počátek pracovního týdne zaměstnance musí být poskytnuta 

příští týdenní doba odpočinku.  

 Poněkud roztříštěná je právní úprava problematiky přestávek v práci. Nařízení 

č. 561/2006 upravuje ve svém článku 7. povinnost čerpání přestávky, kterou je třeba považovat 

za bezpečnostní přestávku ve smyslu § 89 Zákoníku práce. Nařízení 

č. 589/2006 Sb. pak upravuje odchylná pravidla pro čerpání přestávky v práci na jídlo oddech 

členů osádky nákladního automobilu nebo autobusu v silniční dopravě. Jsou-li k tomu dány 

okolnosti, je třeba vedle výše uvedeného aplikovat i úpravu Zákoníku práce o přestávkách 

ke kojení.  

  

5.3. Zaměstnanci údržby pozemních komunikací 

 

Odchylky v právní úpravě pracovní doby a doby odpočinku stanoví toliko Nařízení 

č. 589/2006 Sb., které zároveň konkretizuje jejich okruh tak, že se jedná o zaměstnance, kteří 

zajišťují sjízdnost dálnic, sjízdnost a schůdnost silnic a místních komunikací. Odchylky 

se uplatní pouze v průběhu zimního období, kterým se rozumí období od 1. listopadu 

do 31. března následujícího roku, nebo při likvidaci důsledků povětrnostní situace, ke kterým 

může dojít i mimo zimní období. Uvedená konstrukce podmiňuje zvláštní práva a povinnosti 

                                                 
184 Pracovní režim a pracovní doba řidiče: předpisy v sociální oblasti týkající se silniční dopravy. 3., upr. vyd. 

Praha: Vogel, 2011. 100 s. ISBN 978-80-87388-13-6. s. 27. 
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zaměstnance a zaměstnavatele mimo období od 1. listopadu do 31. března existencí 

objektivních okolností, konkrétně existencí důsledků povětrnostní situace. Tuto podmínku 

je bezesporu třeba vykládat restriktivně v tom smyslu, že může jít o důsledky dostatečně 

závažné, aby nebylo rozumně možno zvládnout jejich likvidaci bez uplatnění odchylek 

podle ustanovení Nařízení č. 589/2006 Sb. O tomto závěru svědčí také skutečnost, 

že § 10 Nařízení č. 589/2006 Sb. odkazuje na definici povětrnostní situace a jejích důsledků, 

které mohou podstatně zhoršit nebo přerušit sjízdnost v zákoně o pozemních komunikacích185. 

Jiný výklad by vedl k neudržitelnému výsledku, podle kterého by bylo třeba aplikovat odchylky 

podle Nařízení č. 589/2006 Sb. téměř pravidelně, tedy při jakékoli práci zaměstnance údržby 

pozemních komunikací, která by byla důsledkem jakékoli povětrnostní situace. V takovém 

případě by zároveň pozbývala významu první ze dvou podmínek zakotvující plošnou aplikaci 

výjimek v zimním období, neboť důvodem této úpravy je bezesporu zvýšená potřeba likvidace 

důsledků právě důsledků povětrnostní situace právě v zimním období.  

 Při splnění výše zmiňovaných podmínek nesmí pracovní doba zaměstnance údržby 

pozemních komunikací přesáhnout v souhrnu 60 hodin týdně s tím, že v rámci vyrovnávacího 

období nepřesáhne stanovenou týdenní pracovní dobu. Délka směny může činit nejvýše 

16 hodin. Nepřetržitý odpočinek mezi dvěma směnami musí činit nejméně 11 hodin během 

24 hodin po sobě jdoucích, může však dojít k jeho zkrácení až na 6 hodin a za předpokladu, 

že byla předchozí směna kratší než 6 hodin, pak až na délku této směny, nejméně však 3 hodiny. 

Dojde-li k takovému zkrácení nepřetržitého odpočinku mezi dvěma směnami, musí být o dobu 

takového zkrácení prodloužen následující odpočinek. Nepřetržitý odpočinek zaměstnance 

v týdnu musí činit alespoň 24 hodin s tím, že za období 3 týdnů musí činit nejméně 105 hodin.  

 

5.4. Zaměstnanci drážní dopravy  

 

Odchylky v právní úpravě pracovní doby a doby odpočinku stanoví toliko Nařízení 

č. 589/2006 Sb., které zároveň ve svém § 2 písm. c) bod 1. konkretizuje okruh dotčených 

zaměstnanců.  

 Délka směny zaměstnanců drážní dopravy může činit nejvýše 13 hodin, a pokud 

je součástí směny i režijní jízda (bez ohledu na její délku), pak nejvýše 15 hodin. Režijní jízda, 

                                                 
185 Podle § 26 odst. 5 z. č. 13/1997 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, 

se povětrnostními situacemi a jejich důsledky, které mohou podstatně zhoršit nebo přerušit sjízdnost rozumí vánice 

a intenzivní dlouhodobé sněžení, vznik souvislé námrazy, mlhy, oblevy, mrznoucí déšť, vichřice, povodně 

a přívalové vody a jiné obdobné povětrnostní situace a jejich důsledky. 
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která je obdobou přemístění u členů posádky letadla ve smyslu Nařízení č. 965/2012, 

se započítává do pracovní doby.  

 Nepřetržitý odpočinek mezi dvěma směnami musí činit alespoň 11 hodin během 

24 hodin po sobě jdoucích s tím, že je možné jej zkrátit až na 6 hodin, pokud zaměstnavatel 

zajistí zaměstnanci možnost spánku na lůžku a následující odpočinek bude prodloužen o dobu 

tohoto zkrácení. Požadavek zajištění možnosti „spánku na lůžku“ bez stanovení dalších 

podmínek, lze v kontextu Nařízení č. 965/2012 přirovnat k úrovni zázemí zajišťovaného 

zaměstnavatelem, které se označuje jako „zařízení k odpočinku“ a postačí toliko pro odpočinek 

člena posádky letadla v průběhu letu. Vzniká tak nedůvodný rozdíl v úrovni legislativních 

požadavků na úroveň prostředí pro odpočinek zaměstnanců. V případě odpočinku o délce 

nejméně 6 hodin, který slouží k regeneraci sil zaměstnance mezi dvěma směnami, 

by bylo zřejmě pro zvýšení ochrany zaměstnance vhodné upravit požadavky na zajištění 

zázemí pro odpočinek na úrovni, jakou vymezuje Nařízení č. 965/2012 pod pojmy vhodné 

ubytování či alespoň ubytování. Pro úplnost je však třeba doplnit, že s požadavkem možnosti 

spánku na lůžku u zaměstnanců pracujících v železniční dopravě bylo možno se setkat 

již za účinnosti zákoníku práce z roku 1965186. Dobový komentář uvádí, že se touto úrovní 

zázemí rozumí zázemí srovnatelné s tím v nocležnách187.  

Na základě zmocnění podle § 213 odst. 6 Zákoníku práce pak vláda upravuje některé 

odchylky v podmínkách poskytování dovolené u zaměstnanců v drážní dopravě 

s nerovnoměrně rozvrženou pracovní dobou. Zaměstnavatel zaměstnance drážní dopravy, jehož 

pracovní doba je nerovnoměrně rozvržena na více než dvě vyrovnávací období v průběhu 

52 týdnů po sobě jdoucích, a jestliže má v rozvrhu směn (i) rozdíl v délce směny v průměru 

větší než 4 hodiny v jednotlivých týdnech, nebo (ii) rozdílný počet směn v jednotlivých 

týdnech, je oprávněn poskytovat takovému zaměstnanci dovolenou v kalendářních dnech. 

V praxi to znamená, že zaměstnavatel neprovádí přepočet výměry dovolené stanovené 

v týdnech na pracovní dny postupem podle § 213 odst. 4 Zákoníku práce. 

 Možnost čerpání dovolené zaměstnanci pracujícími na železnici v kalendářních dnech 

se v českém právním řádu objevila poprvé v roce 1975188, a to v reakci na praktické problémy, 

                                                 
186 DUŠEK, Václav. Pracovní doba a doba odpočinku s přihlédnutím k aktuálním problémům a zvláštnostem 

železniční dopravy. [Autoreferát kand. dis.]. Praha: [s.n.], 1983. s. 12. 
187 DUŠEK, Václav et al. Pracovní doba na železnici. 1. vyd. Praha: Nadas, 1982. s. 19. 
188 Zákon č. 20/1975 Sb., kterým se mění a doplňují některá další ustanovení zákoníku práce, ve znění pozdějších 

předpisů. In: ASPI [právní informační systém]. Wolters Kluwer ČR [cit. 7. 3. 2019]. 
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které činila aplikace obecných ustanovení o čerpání dovolené, a to zejména z důvodu výrazných 

rozdílů v délce jednotlivých směn.189  

Pokud zaměstnavatel zvolí tento způsob poskytování dovolené, měl by tak stanovit 

pro příslušný okruh zaměstnanců buď vnitřním předpisem, nebo v kolektivní smlouvě, 

případně může být tento postup dohodnut v individuálních smlouvách se zaměstnanci. Zároveň 

by měl zaměstnavatel stanovit výměru dovolené v kalendářních dnech, a to tak, aby výsledkem 

uplatnění tohoto postupu nebylo omezení práv zaměstnanců pod úroveň stanovenou 

v ustanovení § 213 odst. 1 až 5 Zákoníku práce. Jako důsledek tohoto postupu zároveň nesmí 

docházet ke zvýhodnění zaměstnance ani zaměstnavatele.  

Z praktických důvodů budou i zaměstnavatelé zaměstnanců v drážní dopravě 

potřebovat provádět přepočet kalendářních dnů dovolené na pracovní dny. I tento způsob 

by měl respektovat zmíněnou garanci nejnižší úrovně práv zaručených zaměstnancům. 

Při uplatňování tohoto postupu poskytování dovolené je zaměstnavatel zároveň povinen 

dodržovat obecný zákaz nerovného zacházení se zaměstnanci a i při aplikaci tohoto postupu 

by měl zaměstnavatel zajistit, aby nevznikaly nedůvodné rozdíly mezi zaměstnanci.  

 Nad rámec výše uvedeného je třeba poznamenat, že omezení práva zaměstnavatele 

zvolit způsob poskytování dovolené v kalendářních dnech pouze na zaměstnavatele 

zaměstnanců v drážní dopravě, se de lege ferenda jeví jako nedůvodné. Jako vhodnější 

by se jevilo rozšíření tohoto práva na všechny zaměstnavatele zaměstnanců v dopravě, jejichž 

průměrná délka směny výrazně kolísá, nebo vznikají rozdíly v počtu jejich směn v jednotlivých 

týdnech. Jako vhodné se jeví zachování pravidla, podle kterého by uplatněním tohoto postupu 

nemělo docházet ke zvýhodnění zaměstnavatele.  

Současná právní úprava v některých aspektech navazuje na tzv. turnusový řád, 

tedy podzákonný právní předpis, který stanovil odchylky v právní úpravě pracovní doby a doby 

odpočinku tzv. turnusových pracovníků v železniční dopravě. K řešení aplikačně obtížných 

otázek byla vydávána dobová stanoviska. Turnusová práce se vyznačovala střídáním 

zaměstnanců obdobným nepřetržitému pracovnímu režimu, avšak s přerušením provozu 

formou pevné přestávky. Důvodem přerušení provozu bylo zvýšení hospodárnosti. Turnusový 

řád například omezil nejvyšší přípustnou délku směny v případě jejího prodloužení na 15 hodin, 

nebo stanovil možnost zkrácení nepřetržitého odpočinku mezi dvěma směnami až na 6 hodin 

za předpokladu, že bude zaměstnanci poskytnuta možnost spánku na lůžku.190 

                                                 
189 DUŠEK, Václav. Pracovní doba a doba odpočinku s přihlédnutím k aktuálním problémům a zvláštnostem 

železniční dopravy. [Autoreferát kand. dis.]. Praha: [s.n.], 1983. s. 13. 
190 DUŠEK, Václav et al. Pracovní doba na železnici. 1. vyd. Praha: Nadas, 1982. s. 5.  
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5.5. Zaměstnanci mezinárodní drážní dopravy  

 

Zaměstnanci mezinárodní drážní dopravy jsou zvláštní kategorií zaměstnanců drážní dopravy, 

pro které v souladu s Nařízením č. 589/2006 Sb. platí některá odchylná pravidla v oblasti 

pracovní doby a doby odpočinku.  

 Nejnižší přípustný limit pro nepřetržitý odpočinek mezi dvěma směnami 

je diferencován podle toho, zda jde o odpočinek v místě bydliště zaměstnance (nejméně 

12 hodin) nebo v jiném místě (nejméně 8 hodin za předpokladu, že následující odpočinek bude 

poskytnut nejméně v délce 12 hodin). Nepřetržitý odpočinek mezi dvěma směnami v místě 

bydliště je možné zkrátit nejvýše jednou v týdnu až na 9 hodin během 24 hodin po sobě jdoucích 

za předpokladu, že následující nepřetržitý odpočinek mezi dvěma směnami v místě bydliště 

bude prodloužen o dobu tohoto zkrácení. Nařízení č. 589/2006 Sb. neobsahuje legislativní 

definici týdne pro potřeby zaměstnanců v mezinárodní drážní dopravě a týdnem je tedy třeba 

rozumět 7 po sobě následujících kalendářních dnů (§ 350a Zákoníku práce).  

Zaměstnavatel přirozeně nemůže ovlivnit, zda zaměstnanec tráví dobu svého odpočinku 

v místě svého bydliště nebo v jiném místě. Poněkud nejasný požadavek odpočinku v místě 

bydliště je tedy zřejmě třeba vykládat s přihlédnutím k místu, na kterém zpravidla začíná 

a končí výkon práce zaměstnance. De lege ferenda se jako vhodné jeví zavedení institutu 

„mateřského nádraží“, které by bylo obdobou mateřského letiště členů posádky letadla191.  

Zaměstnavatel je povinen poskytnout zaměstnanci nepřetržitý odpočinek v týdnu 

nejméně jednou za každých 7 po sobě jdoucích dnů s tím, že v období 52 týdnů po sobě jdoucích 

bude poskytnuto alespoň 12 takových odpočinků každý v trvání alespoň 60 hodin. Alternativou 

k výše uvedenému je poskytnutí nepřetržitého odpočinku v týdnu v délce nejméně 36 hodin 

za předpokladu, že za období dvou týdnů bude nepřetržitý odpočinek zaměstnance v týdnu činit 

celkem alespoň 120 hodin v ostatních týdnech v rámci stanoveného období. 

Zaměstnanci mezinárodní drážní dopravy, který řídí samostatně drážní vozidlo, 

poskytne zaměstnavatel nejdéle po 6 hodinách nepřetržité práce přestávku v práci na jídlo 

a oddech v délce nejméně 45 minut, a to pouze pokud je pracovní doba zaměstnance delší 

než 8 hodin. Tuto přestávku je možné rozdělit do dvou nebo tří částí v trvání nejméně 15 minut. 

Podmínka „pracovní doby delší než 8 hodin“ je v tomto případě zřejmě jen důsledkem 

                                                 
191 Shora zmiňovaný turnusový řád pracoval s pojmem „domovská výkonná jednotka“, čili rovněž používal vazbu 

na místo pracoviště oproti kritériu bydliště.  
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terminologické chyby, která může souviset s častým zaměňováním pojmů „pracovní doba“ 

a „směna“ v obecném jazyce. Tuto chybu je třeba překlenout výkladem a aplikovat uvedené 

ustanovení v případě, kdy je délka směny zaměstnance delší než 8 hodin.  

Součástí pracovní doby zaměstnance mezinárodní drážní dopravy je i doba řízení, 

kterou je doba, po kterou zaměstnanec řídí drážní vozidlo nebo je ve vozidle přítomen 

a je za něj odpovědný, s výjimkou doby plánované pro přípravu nebo odstavení drážního 

vozidla. Denní doba řízení může činit nejvýše 9 hodin a u zaměstnance, který vykonává práci 

během noční doby v rámci 24 hodin po sobě jdoucích, nejvýše 8 hodin. Celková doba řízení 

nesmí přesáhnout 80 hodin v souhrnu v období dvou týdnů po sobě jdoucích. 

 

5.6. Zaměstnanci městské hromadné dopravy  

 

Nařízení č. 589/2006 Sb. dále upravuje některé odchylky v právní úpravě pracovní doby a doby 

odpočinku zaměstnanců městské hromadné dopravy, kteří jsou členy osádky autobusu 

v městské autobusové dopravě, zaměstnanců, kteří organizují silniční městskou dopravu, 

a zaměstnanců drážní dopravy na dráze tramvajové, trolejbusové, lanové a na dráze speciální 

(metro).  

 Délka stanovené týdenní pracovní doby zaměstnanců městské hromadné dopravy 

pracujících v nepřetržitém pracovním režimu může činit až 40 hodiny týdně. Délka směny může 

činit nejvýše 13 hodin během 24 hodin po sobě jdoucích; v případě zaměstnanců, kteří 

vykonávají práci během noční doby v rámci 24 hodin po sobě jdoucích, je pak kratší, 

a to 10 hodin.  

 Nepřetržitý odpočinek zaměstnance mezi dvěma směnami musí činit alespoň 11 hodin 

během 24 hodin po sobě jdoucích. Zkrácení nepřetržitého odpočinku mezi dvěma směnami 

je přípustné až na 9 hodin třikrát v týdnu s tím, že následující odpočinek musí být prodloužen, 

a to vždy o dobu zkrácení. Nepřetržitý odpočinek mezi dvěma směnami je nadto možné rozdělit 

na dvě nebo tři části, přičemž jedna část musí činit alespoň 8 hodin a nepřetržitý odpočinek 

musí být prodloužen z 11 hodin na alespoň 12 hodin. Rozdělení není přípustné ve dnech, 

ve kterých došlo zároveň ke zkrácení nepřetržitého odpočinku mezi dvěma směnami.  

 Nepřetržitý odpočinek v týdnu musí činit nejméně 24 hodin v rámci každého období 

7 dnů po sobě jdoucích a zároveň nejméně 105 hodin v období 3 týdnů.  

 Nejdéle po 4 hodinách řízení musí zaměstnavatel zajistit čerpání bezpečnostní přestávky 

zaměstnance, a to v délce 30 minut, nenásleduje-li nepřetržitý odpočinek mezi dvěma směnami 
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nebo v týdnu. Přestávku je přípustné rozdělit do dvou nebo tří přestávek, z nichž každá musí 

trvat nejméně 10 minut.  

 Výše popsané odchylky platné pro zaměstnance městské hromadné dopravy se uplatní 

i pro členy osádky autobusu v osobní linkové dopravě, kterými jsou řidiči, pomocníci řidiče 

a průvodčí, v případě, kdy délka žádného ze spojů nepřesahuje 50 km, s výjimkou členů osádky 

autobusu v městské hromadné dopravě. Prakticky významnou výjimkou je, že členové osádky 

autobusu v osobní linkové dopravě mají nárok na odměnu za dobu čekání mezi spoji stejně, 

jako členové osádky autobusu v silniční dopravě.  

 

5.7. Zaměstnanci zajišťující provozování letiště 

 

Zaměstnanci zajišťujícími provozování letiště se pro potřeby Nařízení č. 589/2006 Sb. rozumí 

zaměstnanci, kteří zajišťují přistávání a vzlety letadel, ochranu a ošetřování letadel, zabezpečují 

a obsluhují letiště, organizují leteckou dopravu na letišti a zajišťují služby při odbavovacím 

procesu na letišti podle podmínek pro provozování letiště.  

 Délka směny zaměstnance zajišťujícího provozování letiště může činit nejvýše 

16 hodin. Nepřetržitý odpočinek zaměstnance mezi dvěma směnami musí činit nejméně 

11 hodin během 24 hodin po sobě jdoucích. Zkrácení nepřetržitého odpočinku mezi dvěma 

směnami je přípustné až na 8 hodin během 24 hodin po sobě jdoucích, pokud bude následující 

odpočinek o dobu takového zkrácení prodloužen.  
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Závěr 

 

Právní úprava pracovní doby a doby odpočinku v Zákoníku práce představuje ucelený a funkční 

systém právní úpravy, která je zpracována jazykem přístupným široké veřejnosti tak, aby mohla 

být běžně využívána zaměstnanci, kteří se chtějí ujistit o správnosti postupu svého 

zaměstnavatele, nebo kteří potřebují svá práva chránit. V případě právní úpravy pracovní doby 

a doby odpočinku zaměstnanců v dopravě je však situace komplikovanější. Právní úprava 

pracovní doby a doby odpočinku členů posádky letadla je roztříštěná a její přístupnost široké 

veřejnosti je v podmínkách České republiky zásadním způsobem komplikována skutečností, 

že zákonodárce nedostatečně reaguje na změny práva Evropské unie. V době před 18. únorem 

2016 pak bylo třeba tuto právní úpravu považovat za velmi nepřehlednou. Tato situace 

kontrastuje se specifiky právní úpravy pracovní doby a doby odpočinku jiných kategorií 

zaměstnanců v dopravě, se kterými na jedné straně sdílí některé společné prvky, na straně druhé 

se od nich však výrazně odlišuje propracovaností svého systému a intenzitou zmíněných 

specifik. 

 Účelem právní úpravy pravidel FTL v Nařízení č. 965/2012 je především zakotvení 

jednotných pravidel v oblasti pracovní doby a doby odpočinku členů posádky letadla napříč 

celou Evropskou unií. Uvedená pravidla by proto měla být uplatňována jako relativně 

samostatný systém s logickou vazbou na obecná pravidla pracovního práva v každém členském 

státě Evropské unie. 

 Jak bylo v této práci naznačeno, přestože s účinností od 18. února 2016 došlo 

k výraznému posunu k jednotnému uplatňování pravidel FTL, v podmínkách České republiky 

přetrvávají v této oblasti některé praktické problémy. Přitom právě důsledné uplatňování 

pravidel FTL ve všech členských státech výrazně přispívá k zajištění vysoké úrovně 

bezpečnosti v letecké dopravě a zároveň vytváří prostředí umožňující efektivní konkurenci 

provozovatelů obchodní letecké dopravy z různých členských států Evropské unie. De lege 

ferenda je především v podmínkách České republiky nutno vyjasnit vztah pojmu pracovní doba 

podle Zákoníku práce a pojmů služba a doba služby v Nařízení č. 965/2012. Na tento krok 

by mělo zejména navazovat setření rozdílů mezi písemným rozvrhem týdenní pracovní doby 

v Zákoníku práce a rozpisem služeb v Nařízení č. 965/2012.  

 V první kapitole byla stručně popsána historie a vývoj právní úpravy problematiky 

pracovní doby a doby odpočinku na území dnešní České republiky od roku 1811 do roku 2006. 

Druhá kapitola navázala pojednáním o pramenech právní úpravy v oblasti pracovní doby a doby 

odpočinku a o recentním vývoji v právní úpravě pracovní doby a doby odpočinku členů 
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posádky letadla – zejména o důsledcích nahrazení právní úpravy pravidel FTL v nařízení 

č. 3922/91 novou úpravou v Nařízení č. 965/2012. Tato část zdůrazňuje pozitivní přínos této 

legislativní změny.  

 Třetí kapitola pak pojednává o institutech právní úpravy problematiky pracovní doby 

a doby odpočinku, a to jak o institutech Zákoníku práce, tak i o těch, které jsou specifické 

pro pravidla FTL. Toto pojednání je základem pro navazující části této práce, konkrétně 

pro část čtvrtou a pátou. Čtvrtá část se konkrétně věnuje některým vybraným aspektům 

problematiky právní úpravy pracovní doby členů posádky letadla – konkrétně například 

poukazuje na problematické důsledky zkrácení stanovené týdenní pracovní doby, ke kterým 

dochází v důsledku aplikace pravidel FTL, nebo nabízí možné pojetí institutu „fatigue“ (únavy 

vysoké intenzity) jako zvláštní překážky v práci na straně zaměstnance specifické pro členy 

posádky letadla. Konečně pátá část této práce doplňuje výše uvedené pojednáním o právní 

úpravě problematiky pracovní doby zaměstnanců v dopravě odlišných od členů posádky letadla 

a upozorňuje na některé nedůvodné rozdíly mezi jejich jednotlivými kategoriemi i na možné 

výhody využití některých institutů právní úpravy pracovní doby a doby odpočinku členů 

posádky letadla i pro jiné kategorie zaměstnanců v dopravě (například možná modifikace 

institutu mateřského letiště podle Nařízení č. 965/2012 pro zaměstnance v drážní dopravě).  

 Přínos této práce spočívá v komplexním rozboru právní úpravy pracovní doby a doby 

odpočinku zaměstnanců v dopravě, tedy v problematice, která dosud není v odborné literatuře 

dostatečně zpracována. V praxi může tato práce sloužit jako praktická pomůcka a průvodce 

vybranými aspekty pojednávané problematiky pro zaměstnavatele zaměstnanců pracujících 

v dopravě nebo pro samotné zaměstnance či jejich zástupce.  
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Seznam použitých zkratek 

 

AETR Evropská dohoda o práci osádek vozidel 

v mezinárodní silniční dopravě;  

publikováno: Sdělení Ministerstva zahraničních 

věcí č. 62/2010 Sb. m. s., kterým se nahrazují 

sdělení Ministerstva zahraničních věcí 

č. 108/1976 Sb., č. 82/1984 Sb. a č. 80/1994 Sb., 

o vyhlášení přijetí změn a dodatků Evropské 

dohody o práci osádek vozidel v mezinárodní 

silniční dopravě (AETR), ve znění pozdějších 

předpisů 

člen posádky letadla zaměstnanec pracující v obchodní letecké 

dopravě (v civilním letectví), konkrétně palubní 

průvodčí, vedoucí kabiny a zaměstnanec 

na pilotních pozicích 

EASA Evropská agentura pro bezpečnost letectví 

EU Evropská unie 

EU-OPS příloha III. Nařízení Rady (EHS) č. 3922/91 

ze dne 16. prosince 1991 o harmonizaci 

technických požadavků a správních postupů 

v oblasti civilního letectví  

FTL omezení doby letové služby („flight time 

limitations“) ve smyslu Nařízení č. 965/2012 

Nařízení č. 589/2006 Sb. nařízení vlády č. 589/2006 Sb., kterým 

se stanoví odchylná úprava pracovní doby 

a doby odpočinku zaměstnanců v dopravě, 

ve znění pozdějších předpisů 

Nařízení č. 965/2012 nařízení Komise (EU) č. 965/2012 ze dne 

5. října 2012, kterým se stanoví technické 

požadavky a správní postupy týkající 

se letového provozu podle nařízení Evropského 

parlamentu a Rady (ES) č. 216/2008 

Občanský zákoník zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 

ve znění pozdějších předpisů 

provozovatel provozovatel obchodní letecké dopravy 

Vyhláška č. 466/2006 Sb. vyhláška č. 466/2006 Sb., o bezpečnostní letové 

normě, ve znění pozdějších předpisů 
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zákon o osmihodinové pracovní době zákon č. 91/1918 Sb. ze dne 19. prosince 1918 

o 8hodinné době pracovní (zákon 

o osmihodinové pracovní době) 

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

pozdějších předpisů 

ZCivL Zákon č. 49/1997 Sb., o civilním letectví 

a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb., 

o živnostenském podnikání (živnostenský 

zákon), ve znění pozdějších předpisů 
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Vybrané aspekty pracovní doby zaměstnanců v dopravě se zvláštním 

důrazem na práci v letecké dopravě  

 

ABSTRAKT 
 

Tato rigorózní práce „Vybrané aspekty pracovní doby zaměstnanců v dopravě se zvláštním 

důrazem na práci v letecké dopravě“ podává ucelený výklad o některých vybraných aspektech 

pracovní doby členů posádky letadla, tedy palubních průvodčí, vedoucích kabiny 

a zaměstnanců na pilotních pozicích, které doplňuje obecnými výklady, jejichž účelem 

je zasadit pojednání do širšího kontextu problematiky pracovní doby a doby odpočinku. 

Tato práce se věnuje právní úpravě problematiky pracovní doby a doby odpočinku 

mobilních zaměstnanců v dopravě obsažené v normách práva Evropské unie, normách 

mezinárodního práva veřejného, jakož i v právu České republiky.  

První část této práce podává výklad o historickém vývoji právní úpravy pracovní doby 

a doby odpočinku na území dnešní České republiky, a to ve třech podkapitolách zaměřujících 

se na období let 1811–1918, 1918–1965 a 1965–2006. Cílem této části práce je podat výklady 

potřebné pro pochopení právní úpravy pracovní doby a doby odpočinku v historickém kontextu.  

Druhá část této práce se zaměřuje na nejdůležitější prameny právní úpravy pracovní 

doby a doby odpočinku zaměstnanců v dopravě, kterou doplňuje pojednáním o plánech 

specifikací doby letu, které představují systém závazných pravidel chování provozovatele 

obchodní letecké dopravy jako zaměstnavatele ve vztahu k pojednávané problematice. Tato 

část práce rovněž pojednává o významných změnách v právní úpravě pracovní doby a doby 

odpočinku členů posádky letadla v posledních letech v kontextu práva České republiky.  

Třetí část této práce pojednává o vybraných významných pojmech a institutech právní 

úpravy pracovní doby a doby odpočinku. Toto pojednání je rozděleno na podkapitolu týkající 

se obecných pojmů a institutů a podkapitolu zaměřující se na pojmy a instituty specifické 

pro problematiku pracovní doby a doby odpočinku členů posádky letadla.  

Na výše uvedené navazuje čtvrtá část této práce, a to pojednáním o vybraných aspektech 

problematiky pracovní doby a doby odpočinku členů posádky letadla, které mohou působit 

v praxi výkladové a aplikační obtíže.  

Konečně pátá část této práce pro srovnání podává výklad o odchylkách v právní úpravě 

pracovní doby a doby odpočinku zaměstnanců v dopravě odlišných od členů posádky letadla.  

Tato práce podává možné přístupy k pojednávaným aspektům, které jsou doplněny 

některými doporučeními de lege ferenda.  
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Selected Issues of Transport Sector Employees' Working Hours 

with Emphasis on Aviation Workers  

 

ABSTRACT 
 

This thesis “Selected Issues of Transport Sector Employees' Working Hours with Emphasis 

on Aviation Workers” provides comprehensive exposition of selected issues relating to working 

hours of the aviation workers in commercial air transport, meaning flight and cabin crew, while 

adding considerations aiming to contextualize the topic.  

 This thesis deals with legislation regulating working hours and rest periods of mobile 

employees in transport sector on the level of European Union law, international public law 

as well as of the law of the Czech Republic.  

 First chapter of this thesis provides an overview of history and development 

of the legislation regulating working hours and rest periods in the territory of modern Czech 

Republic. This overview consists of three subchapters focusing on the following periods:  

1811–1918, 1918–1965 and 1965–2006. First part of this thesis strives to provide 

the background required to understand the legislation on working hours and rest periods 

in broader historical context.  

 Second chapter of this thesis focuses on the most significant legislation regulating 

working hours and rest period of transport sector employees as well as on the flight time 

specification schemes, which contain binding rules of conduct of commercial air transport 

operators as employers relating to the issue at hand. This chapter also deals with significant 

recent changes in legislation regulating flight and cabin crew working hours and rest periods 

in the context of the law of the Czech Republic.  

 Third chapter of this thesis deals with selected terms and concepts of the legislation 

on working hours and rest periods. Third chapter consists of two subchapters - firstly it deals 

with commonly applicable concepts and continues by exposition of those applicable 

specifically to flight and cabin crew.  

 The above given is followed by fourth chapter of this thesis, which provides practical 

guidance on selected issues of flight and cabin crew working hours and rest periods. The issues 

in question are selected given that certain difficulties may arise in connection to application 

of respective legislation.  
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 Finally, the fifth chapter of this thesis draws attention to specifics of the legislation 

on working hour and rest periods of transport sector employees other than flight and cabin crew 

for comparison.  

 This thesis offers possible approach to the issues in question and provides de lege 

ferenda recommendations.  
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