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Vážený pane inženýre, 
 

oslovuji Vás, jako vedoucího představitele skupiny ARRIVA v České republice, a dovoluji si Vás 

informovat o přístupu společnosti ARRIVA STŘEDNÍ ČECHY s.r.o. k bývalým zaměstnancům – 

řidičům autobusové dopravy, kteří uplatnili svůj zákonný nárok na výplatu dlužné mzdy za dobu 

čekání mezi spoji.   

  

 Na podkladě rozhodnutí Nejvyššího soud ČR ze dne 26.9.2017, č.j. 21 Cdo 4959/2016-94 a 

v návaznosti na stanovisko Odborového svazu dopravy, který navrhl svým členům, aby na základě 

vydané judikatury Nejvyššího soudu ČR uplatnili své nároky na doplatek mzdy za čekání mezi 

spoji, kontaktovalo několik bývalých zaměstnanců vedení společnosti ARRIVA STŘEDNÍ ČECHY 

s.r.o. a žádali o vyplacení dlužné mzdy za dobu čekání mezi spoji za období od ledna 2015 do 

prosince 2016. Na tuto žádost jim vedení společnosti sdělilo, aby svůj nárok na doplatek mzdy 

vyčíslili a uplatnili prostřednictvím právního zástupce. 

 

 Vzhledem k tomu, že někteří zaměstnanci neměli k dispozici výplatní pásky za dané období, 

požádali (opakovaně – dne 10.7.2018 a 19.7.2018) prostřednictvím svého právního zástupce, kterého 

si za tím účelem zvolili, společnost ARRIVA STŘEDNÍ ČECHY s.r.o. o vydání výplatních pásek, 

aby mohli vyčíslit a uplatnit svůj nárok na doplatek mzdy, tak jak byli vyzváni. K této žádosti 

jednatel společnosti ARRIVA STŘEDNÍ ČECHY s.r.o., pan František Soumar, přípisem ze dne 

30.7.2018 sdělil, že měsíční vyúčtování mzdy (výplatní pásky) bylo předáno zaměstnancům po 

uplynutí příslušného měsíce a ze zákoníku práce nevyplývá nárok zaměstnance na opis nebo kopii 

měsíčního vyúčtování mzdy a je odpovědností každého zaměstnance, aby si výplatní pásku sám 

uchoval pro budoucí použití a kontrolu. Z tohoto důvodu považovali žádost za bezpředmětnou s tím, 

že na ni nebudou dále reagovat. Tímto společnost ARRIVA STŘEDNÍ ČECHY s.r.o. svým bývalým 

zaměstnancům (jmenovitě se jednalo o Václava Vaníčka, nar. 17.1.1968, Petra Slámu, nar. 3.2.1967, 

Ludvíka Sekyru, nar. 10.12.1958, Jaroslava Hušáka, nar. 27.12.1955, Zdeňka Dočekala, nar. 

1.10.1965 a Martina Zázvorku, nar. 1.11.1972) de facto znemožnila vyčíslit a uplatnit nárok na 

vyplacení dlužné mzdy za dobu čekání mezi spoji za dané období. 

Pan Tomáš Pechman, nar. 23.1.1974, bytem Plzeňská 96, Cerhovice 267 61 a paní Helena 

Malá, nar. 22.4.1968, bytem Nad Stadionem 347, Králův Dvůr 267 01, výplatní pásky za dané 
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období k dispozici měli a svůj nárok na doplatek mzdy prostřednictvím právního zástupce řádně 

vyčíslili a uplatnili (výzvami ze dne 11.7.2018 a 23.7.2018). Do dnešního dne ale společnost 

ARRIVA STŘEDNÍ ČECHY s.r.o. na tyto výzvy nijak nereagovala a dlužnou mzdu nevyplatila.     

    

S ohledem na přístup společnosti ARRIVA STŘEDNÍ ČECHY s.r.o. jsme dne 6.8.2018 podali 

Státnímu úřadu inspekce práce podnět k provedení kontroly - pro porušení povinnosti zaměstnavatele 

vyplatit mzdu za vykonanou práci. Podle dostupných informací nebyla kontrola dosud provedena. 

 

 

V září 2018 se pan Tomáš Pechman náhodně dozvěděl, že společnost ARRIVA VÝCHODNÍ 

ČECHY s.r.o. nárok zaměstnanců na doplacení mzdy za dobu čekání mezi spoji v daném období 

uznala a řádně vyplatila již v dubnu 2018 (bez toho, aby si zaměstnanci museli výši nároku na 

doplatek mzdy sami spočítat a uplatnit prostřednictvím právního zástupce, s čímž jsou spojeny další 

náklady). Tento nerovný přístup k zaměstnancům ze strany jednotlivých dceřiných společností 

skupiny ARRIVA je velice zvláštní. Jsme přesvědčeni o tom, že centrála společnosti ARRIVA si je 

plně vědoma shora citovaného rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR a jeho důsledků, proto považujeme 

jednání (resp. nečinnost) společnosti ARRIVA STŘEDNÍ ČECHY s.r.o. za velice nekorektní.  

   

Nedojde-li ze strany společnosti ARRIVA STŘEDNÍ ČECHY s.r.o. ke změně přístupu při 

řešení shora popsané věci, nezbyde než se obrátit na příslušný soud a podat žalobu na plnění 

včetně uplatnění nároku na náhradu nákladů řízení. V případě nevyhnutelnosti soudního sporu jsme 

připraveni případ také medializovat. 

 

K tomuto kroku jsme dosud nepřistoupili, neboť stále věříme, že řešení bude možné 

mimosoudní cestou. Z tohoto důvodu se obracíme i na Vás a věříme, že je smírné řešení věci a 

zachování dobrého jména společnosti ARRIVA i ve Vašem zájmu.  

  

 V případě dotazů jsem Vám plně k dispozici. 

 

S pozdravem 

 

Mgr. Dana Houbová, 

advokátka 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Přílohy: 

- rozhodnutí Nejvyššího soud ČR ze dne 26.9.2017, č.j. 21 Cdo 4959/2016-94 

- opakovaná žádost o vydání výplatních pásek ze dne 19.7.2018 

- výzvy k plnění ze dne 11.7.2018 a 23.7.2018 

- podnět k provedení  kontroly ze dne 6.8.2018 
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