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Vážení,
dovolte, abych Vás opětovně informoval ve věci řešení problematiky skokového navýšení mezd
řidičů v souvislosti s novelizací nařízení vlády č. 567/2006 Sb., o minimální mzdě, o nejnižších
úrovních zaručené mzdy, o vymezení ztíženého pracovního prostředí a o výši příplatku ke mzdě
za práci ve ztíženém pracovním prostředí, a nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády
č. 589/2006 Sb., kterým se stanoví odchylná úprava pracovní doby a doby odpočinku v dopravě,
ve znění pozdějších předpisů.
Vedení Jihomoravského kraje si plně uvědomuje Vaši povinnost od ledna tohoto roku
zohledňovat při určení výše mezd řidičů autobusů výše uvedená nařízení. Jihomoravský kraj je
připraven poskytnout Vám finanční prostředky, které by mohly alespoň částečně negativní
dopady vzniklé situace eliminovat. Zároveň však musí Jihomoravský kraj dodržovat zákonné
meze, které mohou poskytnutí finančních prostředků omezovat. Důvodem je především
skutečnost, že Jihomoravský kraj uzavřel pro většinu území IDS JMK smlouvy s dopravci v režimu
zákona o veřejných zakázkách, přičemž tento postup mu od roku 2009 ukládají právní předpisy,
resp. nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 137/2007, o veřejných službách v přepravě
cestujících po železnici a silnici. Musí se proto při posuzování přípustnosti poskytnutí finančních
prostředků nad rámec vysoutěžené ceny řídit pravidly a principy stanovenými dnes v zákoně
č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.
Co se týče finančních možností Jihomoravského kraje, je v současné době v rozpočtu kraje
vytvořena dostatečná finanční rezerva, z níž by Vám mohly být finanční prostředky –
při současném dodržení zákonnosti takového postupu – poskytnuty.

Jihomoravský kraj zároveň nadále očekává, že potřebné finanční prostředky budou dopravcům
poskytnuty ze státního rozpočtu, jak bylo ostatně v době přípravy novelizací výše uvedených
nařízení politickou reprezentací státu avizováno. V takovém případě je Jihomoravský kraj
připraven Vám tyto finanční prostředky bez zbytečného odkladu poskytnout.
Pro další postup Jihomoravského kraje, tedy pro rozhodnutí, zda dopravcům poskytne finanční
prostředky ze svého rozpočtu, je nezbytné, aby stát jednoznačně potvrdil, že finanční prostředky
dopravcům poskytne či nikoliv a za jakých podmínek tak učiní. Dokud Jihomoravský kraj tyto
informace nemá, nemůže vynakládat finanční prostředky ze svého rozpočtu, neboť by se mohl –
vzhledem k neznalosti podmínek případné dotace za státního rozpočtu – dostat do rozporu
s těmito budoucími podmínkami, čímž by v důsledku mohlo dojít až ke snížení celkového objemu
obdržených finančních prostředků.
Uvědomuji si Vaši současnou obtížnou situaci a závěrem si Vás dovoluji ubezpečit,
že Jihomoravský kraj nadále činí všechny kroky potřebné k tomu, aby nalezl co nejvhodnější
řešení vzniklé situace. O dalších krocích Jihomoravského kraje Vás budu opětovně informovat.
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