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Příklad
Do realitní kanceláře zavolal potencionální zaměstnavatel a žádal Michaelu, která zvedla 
sluchátko, o referenci, zda a jak dobře u nich paní Vyskočilová zprostředkovávala klientům 
pronájem kancelářský prostor. Michaela odpověděla, že tuto pracovní zkušenost si paní 
Vyskočilová musela ve svém životopise vymyslet, jelikož pronájem kancelářských prostor 
v posledních pěti letech měla na starost pouze ona a její kolega Michálek. Po skončení 
telefonátu její kolegy zajímalo, kdo si uváděl tuto nepravdivou informaci ve svém živo-
topise. Michaela kolegům odpověděla, že nějaká paní Vyskočilová. Kolegové však Mi-
chaele sdělili, že paní Vyskočilová pro klienty zaměstnavatele skutečně tento typ pronájmu 
zprostředkovávala, a to v ostravské pobočce po dobu, kdy Michaela byla na mateřské 
a následně rodičovské dovolené. Takový postup není správný, byť se jej Michaela nedo-
pustila se zlým úmyslem, ale z nedbalosti, jelikož Michaela nejenže poskytla o bývalé za- 
městnankyni nesprávné údaje, ale ani si před jejich poskytnutím neověřila, zda bývalá 
zaměstnankyně udělila souhlas s poskytováním těchto údajů (telefonických referencí).

Zaměstnavatel by se v každém případě (ať už u písemných, nebo ústních referencí) měl 
vyvarovat snahy vyřídit si s odchozím zaměstnancem účty poskytnutím negativně zkreslených 
referencí. Jednoznačně za hranou zákona je poskytování informací soukromé nebo rodinné 
povahy (počet aférek zaměstnance s kolegyněmi na pracovišti atp.).

ZáVěR
Téma ochrany soukromí a osobních údajů zaměstnanců je velmi široké, a proto se v navazují-
cích vydáních časopisu budeme věnovat dalším souvisejícím otázkám, a to právům uchazečů 
o zaměstnání a zaměstnanců podle nařízení GDPR, např. právu na přístup k osobním údajům 
nebo právu na výmaz osobních údajů (právu být zapomenut).

ŘIDIčI Z POVOLáNÍ, ŘIDIčI REfERENTI 
a TI OsTaTNÍ
Mgr. Michal Vrajík,
samostatný advokát; externí spolupracovník, Human Garden

Řada zaměstnanců při výkonu práce více či méně často řídí motorové vozidlo, ať už jde o ná-
kladní automobil, autobus, osobní automobil, nebo i motocykl. Praxe přitom rozlišuje mezi 
řidiči „z povolání“ a řidiči „referenty“, případně řidiči referentských vozidel. Zejména skupina 
tzv. řidičů referentů není pevně ukotvena v právních předpisech, a není proto zcela jasné, 
koho do této skupiny zaměstnanců zařadit. Tento článek je proto věnován definici jednotli-
vých skupin řidičů, tj. řidičů z povolání, řidičů referentů a ostatních zaměstnanců.
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TŘI skUPINY ŘIDIčů
Jak bylo již výše naznačeno, právní předpisy řidiče z povolání ani řidiče referenty nedefinují. 
To však neznamená, že by definice nešla dovodit výkladem. Potom je však třeba začít po-
měrně nelogicky „od konce“, tedy nejdříve zodpovědět otázku, proč vůbec zaměstnance 
– řidiče dělit na různé skupiny. Hlavní důvody jsou dva, a to odlišné povinnosti z hlediska 
pracovnělékařských služeb a dále z hlediska školení řidičů. Vedle toho existuje řada dal-
ších důvodů, např. možné odlišné dopady z hlediska pracovní doby, kdy u řidiče z povolání 
je řízení vozidla výkonem práce, a tedy bez dalšího pracovní dobou.
Nejsnáze se dá odrazit od právní úpravy pracovnělékařských služeb. Na základě ní lze 
rozlišit tři skupiny zaměstnanců – řidičů:
 řidiči „z povolání“,
	řidiči „referenti“ a
	ostatní zaměstnanci.

ŘIDIčI Z POVOLáNÍ
Za řidiče z povolání lze pro tyto účely považovat obecně osoby uvedené v § 87 odst. 1 
zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých 
zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů. Toto ustanovení ukládá 
povinnost vypočteným osobám podrobovat se pravidelným lékařským prohlídkám. Okruh 
těchto osob přitom zahrnuje jak zaměstnance, tak osoby samostatně výdělečně činné. 

Zaměstnanci – řidiči z povolání jsou pak především řidiči, kteří řídí motorové vozidlo v pra-
covněprávním vztahu a u nichž je řízení motorového vozidla druhem práce sjednaným 
v pracovní smlouvě (viz § 87 odst. 1 písm. b) zákona o silničním provozu). Vzhledem k vý-
slovnému odkazu na druh práce v pracovní smlouvě sem nespadají osoby, které by motorové 
vozidlo řídily na základě dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr.

Vedle toho jsou podle zákona o silničním provozu řidiči z povolání rovněž někteří další 
zaměstnanci, řídí-li motorové vozidlo v pracovněprávním vztahu (tedy v tomto případě nejen 
v pracovním poměru, ale i na základě dohody o pracovní činnosti nebo dohody o provedení 
práce), a to:

	řidiči, kteří při plnění úkolů souvisejících s výkonem zvláštních povinností užívají zvláštního 
výstražného světla modré barvy, případně doplněného o zvláštní zvukové výstražné zna-
mení (viz § 87 odst. 1 písm. a) zákona o silničním provozu),

	držitelé řidičského oprávnění pro skupinu C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D nebo D+E, po-
kud řídí motorové vozidlo zařazené do některé z těchto skupin vozidel (viz § 87 odst. 1 
písm. d) zákona o silničním provozu), a

	držitelé osvědčení pro učitele řidičů pro výcvik v řízení motorových vozidel (viz § 87 odst. 1 
písm. e) zákona o silničním provozu).
U těchto skupin řidičů tedy není pro jejich zařazení mezi řidiče z povolání podstatný druh 

pracovněprávního vztahu nebo samostatné výdělečné činnosti, ale samotná skutečnost, že 
řídí určitý typ motorového vozidla.

Pokud jde o podmínku, aby bylo řízení motorového vozidla druhem práce, tuto 
podmínku je třeba vykládat nikoliv gramaticky (tj. podle názvu pracovní pozice), ale po-
dle účelu. Řízení motorového vozidla je tedy druhem práce tam, kde práci bez řízení 
motorového vozidla nelze vykonávat. V praxi lze proto nalézt až čtyři skupiny řidičů 
z povolání.

Za prvé jsou to řidiči, kteří opravdu mají v pracovní smlouvě sjednán druh práce 
řidič.

ŘIDIčI Z POVOLánÍ, ŘIDIčI REfEREntI A tI OstAtnÍ
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Příklad 1
Do této kategorie řidičů z povolání budou spadat zaměstnanci s druhem práce „řidič 
autobusu“, „řidič kamionu“ apod.

Za druhé jsou to řidiči, kteří slovo „řidič“ v druhu práce obsaženo nemají, ale druh práce 
je vymezen tak, že spočívá v řízení motorového vozidla.

Příklad 2
Do této kategorie řidičů z povolání budou spadat zaměstnanci s druhem práce „traktori-
sta“, „taxikář“, „hotelová taxislužba“, „rozvoz pečiva“ apod.

Za třetí jsou to řidiči, kteří mají sjednáno více druhů práce, přičemž jedním z nich 
je řízení motorového vozidla. Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen „zákoník práce“), totiž nezakazuje, aby bylo s jedním zaměstnancem v pra-
covní smlouvě sjednáno více druhů práce. Zaměstnanec je pak povinen konat práce spadající 
pod oba (všechny) sjednané druhy práce, a to podle toho, jakou práci po něm zaměstnavatel 
v danou dobu vyžaduje.

Příklad 3
Do této kategorie řidičů z povolání budou spadat zaměstnanci s druhem práce „elektrikář 
– řidič“, „doručovatel balíkových zásilek – řidič“ apod.

Za čtvrté jsou to řidiči, u nichž potřeba řízení motorových vozidel vyplývá ze sjed-
naného druhu práce, tedy že tuto práci nelze bez řízení motorových vozidel vůbec vykoná-
vat nebo ji lze vykonávat jen s velkými obtížemi. Rozlišení u této kategorie činí (pochopitelně) 
největší problémy.

Podstata zařazení zaměstnance do této kategorie spočívá v tom, že zaměstnanec kromě 
řízení dělá i jinou (zpravidla specializovanou) práci, kterou by bez řízení vykoná-
vat nemohl (resp. mohl, ale pouze za nepřiměřeně obtížných podmínek).1 U těchto 
zaměstnanců, na rozdíl od ostatních řidičů z povolání, tedy řízení motorového vozidla není 
samo o sobě předmětem jejich činnosti, ale představuje pouze určitou doplňkovou činnost 
spočívající v přepravě mezi zákazníky, klienty, místy, na nichž má být vlastní specializovaná 
práce (např. oprava určitého přístroje) vykonána, apod.

Příklad 4
Do této kategorie řidičů z povolání tak spadá např. zaměstnanec s druhem práce „opra-
vář elektrických zařízení“, který jezdí za zákazníky a opravuje u nich elektrická zařízení. 
Tento zaměstnanec s sebou vozí nářadí a nástroje, které by pro jejich váhu nebo objem-
nost nemohl přepravovat v prostředcích hromadné dopravy. Proto musí k práci používat, 
resp. řídit motorové vozidlo a bez něj práci vykonávat nemůže.

ŘIDIčI REfERENTI
Na základě vymezení řidičů z povolání lze nyní definovat řidiče referenty.

Za řidiče referenty lze pro tyto účely považovat osoby, které nejsou řidiči z povolání, 
ale řízení motorových vozidel je pro ně činností vykonávanou jako obvyklá součást 
výkonu práce nebo do místa výkonu práce přepravují další osoby. Tato definice vy-
plývá z přílohy č. 2 části II, bodu 5 vyhlášky č. 79/2013 Sb., o provedení některých ustanovení 

1  Shodně viz ŠUBRT, B., TUČEK, M. Pracovnělékařské služby. Povinnosti zaměstnavatelů a lékařů. 
3. zásadně doplněné vydání. Olomouc: ANAG, 2017, s. 113–114.
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zákona č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, (vyhláška o pracovnělékařských 
službách a některých druzích posudkové péče), ve znění pozdějších předpisů.

Definice řidiče referenta je tedy zčásti negativní (nejde o řidiče z povolání), zčásti pozitivní 
(jde o osobu, která motorové vozidlo obvykle používá nebo do místa výkonu práce přepra-
vuje další osoby). Negativní část definice není třeba dále blíže komentovat – kdo jsou řidiči 
z povolání, bylo vysvětleno výše.

Pokud jde o pozitivní část definice, je třeba blíže vysvětlit, co se rozumí činností vyko-
návanou jako obvyklá součást výkonu práce. Ministerstvo zdravotnictví tento pojem 
vykládá tak, že jde o případy, kdy je motorové vozidlo používáno „pravidelně např. na cestu 
do místa provedení zakázky s převezením materiálu, popřípadě též spolupracovníků, k distri-
buci materiálu zákazníkům apod.“2

Podstata zařazení řidiče referenta tedy spočívá v tom, že se bez motorového vozidla 
s většími či menšími obtížemi obejde (může např. využívat hromadné dopravní prostředky 
nebo vykonávat jinou práci a tím se odlišuje od „čtvrté kategorie“ řidičů z povolání, jak je 
vymezena výše), ale motorové vozidlo obvykle používá jako dopravní prostředek, pro-
tože umožňuje snadnější, resp. podstatně efektivnější výkon práce.

Pro řidiče referenta tedy není řízení vozidla prací samo o sobě, je pouze prostředkem, 
kterým se řidič referent přemístí do místa, kde může vykonávat práci. Rovněž řidiče referenty 
lze rozdělit do více skupin.

Za prvé jsou to řidiči, kteří pravidelně řídí motorové vozidlo, ale mohli by využívat 
jiné dopravní prostředky.

Příklad 5
Do této kategorie řidičů referentů tak může spadat např. zaměstnanec s druhem práce 
„obchodní cestující“, který jezdí za zákazníky a potřebné nástroje/nářadí může vézt v při-
měřeném zavazadle. Například může jít o zaměstnance, kterým k práci stačí notebook 
a propagační materiály zaměstnavatele. Tento zaměstnanec používá motorové vozidlo 
zpravidla proto, že je to rychlejší a během své směny tak stihne navštívit více zákazníků. 
Při vhodném plánování však není vyloučeno, aby takový zaměstnanec použil hromadné 
dopravní prostředky, např. vlak nebo autobus.

Příklad 6
Pokud by ovšem zaměstnanec pracoval např. u distributora knih a školních pomůcek 
a rozvážel motorovým vozidlem objednané knihy zákazníkům, šlo by o řidiče z povolání. 
To, že s sebou vozí rovněž propagační předměty a že se tímto způsobem snaží při své 
práci získat nové zákazníky, není pro posouzení rozhodující.

Za druhé jsou to řidiči, kteří obvykle řídí motorové vozidlo, ale konají i jinou práci 
bez nutnosti přesunů.

Příklad 7
Do této kategorie řidičů referentů tak typicky spadají manažeři, kteří část pracovní doby 
pracují z kanceláře a část tráví např. na zakázkách, na něž se pravidelně přesouvají mo-
torovým vozidlem.

Významné je, že použití motorového vozidla řidičem referentem není nahodilé 
nebo jen občasné.

2  Viz vyjádření Ministerstva zdravotnictví k dotazu ve věci definice pojmu „obvyklá součást výkonu 
práce“ při řízení motorových vozidel ze dne 10. června 2013. Dostupné online z: https://www.pre-
vent.cz/uploads/source/stanovisko_obvykla-soucast-vykonu-prace.pdf.
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OsTaTNÍ ZaměsTNaNCI
Do třetí kategorie řadíme zaměstnance, kteří nejsou ani řidiči z povolání, ani řidiči re-
ferenty. Tito zaměstnanci tedy neřídí v rámci svých pracovních činností motorové vozidlo 
vůbec nebo jej řídí jen občas a nahodile. Nahodilost přitom neznamená, že by nemohl za-
městnanec řídit vozidlo více dnů po sobě. Nesmí však jít o takovou četnost, aby už se dalo 
hovořit o obvyklé součásti výkonu práce.

Příklad 8
Do této kategorie zaměstnanců tak lze zařadit např. podnikového právníka, který obvykle 
motorové vozidlo neřídí, svoji práci vykonává zpravidla ze své kanceláře. I u tohoto za-
městnance však může dojít k situaci, kdy se zaměstnavatel účastní soudního řízení a soud 
nařídí jednání na několik dnů po sobě, takže podnikový právník k tomuto soudu několik 
dní po sobě cestuje, a to motorovým vozidlem. To z něj ovšem nečiní řidiče referenta, 
protože jde o nahodilou součást výkonu práce.

Příklad 9
Pokud by se ovšem podnikový právník z příkladu 8 specializoval na soudní řízení a pro-
cesní právo a k soudům tak jezdil pravidelně a obvykle, bylo by už potřeba jej zařadit do 
kategorie řidičů referentů, neboť by řízení motorového vozidla bylo obvyklou součástí 
výkonu jeho práce.

PRakTICkÝ TEsT k ROZEZNáNÍ ŘIDIčE Z POVOLáNÍ, ŘIDIčE 
REfERENTa a OsTaTNÍhO ZaměsTNaNCE
Vzhledem k chybějící zákonné definici může být obtížné rozlišit řidiče z povolání, řidiče re-
ferenta a ostatní zaměstnance. Názory a definice, které lze dohledat v odborné literatuře či 
v jiných zdrojích, např. na webových stránkách poskytovatelů služeb v oblasti bezpečnosti 
a ochrany zdraví při práci, se liší. S ohledem na chybějící judikaturu v této oblasti tedy nelze 
předem s jistotou říci, že jeden názor je právě ten jediný správný.

Podle názoru autora nicméně lze při rozlišování zaměstnanců používat následující 
„test“, v jehož rámci si musí zaměstnavatel odpovědět na následující otázky.

Otázka první: Musí zaměstnanec při výkonu práce nutně řídit motorové vozidlo?
Podstatou této otázky je zjistit, jestli se zaměstnanec obejde bez motorového vozidla (tedy 
zda jej k výkonu práce nutně potřebuje z toho důvodu, že bez vozidla svoji práci vůbec vyko-
návat nemůže, nebo by sice mohl, ale jen s nepřiměřenými obtížemi).

Pokud je odpověď na výše uvedenou otázku kladná, jde o řidiče z povolání. Pokud je od-
pověď na otázku záporná, nejde o řidiče z povolání, a jde tedy buď o řidiče referenta, nebo 
o ostatního zaměstnance. V takovém případě je třeba odpovědět ještě na druhou otázku.

Otázka druhá: Řídí zaměstnanec motorové vozidlo obvykle nebo vozí do práce jiné 
osoby?
Podstatou této otázky je zjistit, jestli zaměstnanec využívá vozidlo obvykle, nebo jen naho-
dile.

Pokud je odpověď na otázku kladná (zaměstnanec řídí při výkonu práce obvykle, 
řízení je pravidelnou součástí výkonu jeho pracovní činnosti), jde o řidiče referenta. 
Pokud je odpověď na tuto otázku záporná, nejde o řidiče referenta, a jde tedy o kategorii 
tzv. ostatních zaměstnanců.

ŘIDIčI Z POVOLánÍ, ŘIDIčI REfEREntI A tI OstAtnÍ
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Příklady použití testu 

Druh práce
Odpověď  

na 1. otázku
Odpověď  

na 2. otázku
Výsledek testu

Řidič autobusu ANO – Řidič z povolání

Rozvoz potravin ANO – Řidič z povolání

Výkonný ředitel řídící dva závody 
v různých městech

NE ANO Řidič referent

Stavbyvedoucí NE ANO3 Řidič referent

Zdravotní sestra NE NE Ostatní zaměstnanec

Advokátní koncipient NE NE4 Ostatní zaměstnanec

DVě RaDY ZáVěREm
Závěrem je třeba znovu uvést, že pojem řidič referent není definován žádným právním 
předpisem. Definice, které lze nalézt, se přitom značně liší a nelze některou z nich auto-
maticky označit za správnou. To bohužel přenáší odpovědnost ohledně nutnosti rozlišování 
jednotlivých skupin zaměstnanců řídících motorová vozidla na zaměstnavatele. S ohledem na 
tuto skutečnost lze zaměstnavatelům doporučit následující:

Vždy je třeba sledovat právní úpravu, která může v konkrétních případech definovat, 
co musí zaměstnavatel splnit. Například pokud jde o školení řidičů, zvláštní úpravu obsahuje 
zákon č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motoro-
vých vozidel a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Řidiči vymezení 
v tomto zákoně musí absolvovat školení předepsaná tímto zákonem, jde však pouze 
o řidiče vozidel zařazených do skupiny C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D nebo D+E (viz § 46 
odst. 1 citovaného zákona).

U ostatních řidičů z povolání vyplývá nutnost školení z § 103 odst. 2 zákoníku práce, 
které zaměstnavateli ukládá povinnost zajistit zaměstnancům školení o právních a ostatních 
předpisech k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Těmito předpisy se podle § 349 
odst. 1 zákoníku práce rozumí mimo jiné dopravní předpisy.

U řidičů referentů jsou povinná školení v praxi sporná; část odborné veřejnosti na ně bez 
dalšího vztahuje výše uvedená ustanovení § 103 odst. 2 a § 349 odst. 1 zákoníku práce, avšak 
lze se setkat i s názory, podle nichž řízení motorového vozidla řidičem referentem není výkon 
práce, a tedy není třeba zajišťovat řidičům referentům školení z dopravních předpisů, protože 
povinná školení se týkají jen vykonávané práce.

I přes veškerou snahu o řádné rozlišení jednotlivých skupin zaměstnanců mohou v praxi 
vzniknout pochybnosti, zda je konkrétní zaměstnanec řidič z povolání, řidič refe-
rent, nebo nespadá do ani jedné kategorie. V takovém případě lze zaměstnavateli dopo-
ručit postupovat podle přísnější úpravy a se zaměstnancem zacházet jako se řidičem (podle 
okolností buď z povolání, nebo referentem), než následně při dopravní nehodě, pracovním 
úrazu nebo kontrole nést negativní důsledky vyplývající z toho, že zaměstnanec neabsolvoval 
předepsané lékařské prohlídky, školení apod.

3  Vychází se z obvyklého stavu, kdy zaměstnanec pracuje někdy v kanceláři, většinu času však tráví na 
stavbách, na které se přepravuje motorovým vozidlem.

4  Vychází se z obvyklého stavu, kdy zaměstnanec pracuje převážně na pracovišti zaměstnavatele a ne-
vozí do práce jiné osoby.

ŘIDIčI Z POVOLánÍ, ŘIDIčI REfEREntI A tI OstAtnÍ


