
 
 

 
 



Autobusová doprava je odvětví, bez kterého není možný přesun většího 
množství lidí. Toto odvětví zastupují v České republice stovky firem. Autobusovou 
dopravu využívají různé skupiny osob – nejen cestovní kanceláře, ale také školy, 
školky, státní instituce, firmy i soukromé osoby. Na základě pandemické situace a 
státních restrikcí klesl objem zakázek v odvětví příležitostné autobusové dopravy a 
mezinárodní linkové dopravy téměř o 100%. Značná omezení zaznamenala i 
vnitrostátní linková doprava. Mnoho z firem podniká v tomto odvětví desítky let. Proto 
bychom rádi požádali o zvážení zavedení opatření pro záchranu odvětví autobusové 
dopravy, abychom mohli i nadále zůstat důležitou součástí české ekonomiky. Rádi 
bychom, co nejdříve pokračovali v naší činnosti tak, jako tomu bylo do 14. března 2020. 
Navrhli jsme „Desatero pro záchranu autobusové dopravy v ČR“, které Vám nyní 
předkládáme, a prosíme Vás o jeho realizaci.    

 
 

DESATERO PRO ZÁCHRANU AUTOBUSOVÉ DOPRAVY V ČR 
 

1. Náhradu reálných fixních nákladů za období od 14. 3. 2020 do 31. 3. 2021. 
2. Odpuštění silniční daně pro autobusy za období, ve kterém nemůžeme plně volně jezdit nebo 

musíme jezdit v omezené režimu, tj. od 1. 3. 2020 do 31. 3. 2021. 
3. Odpuštění odvodů za zaměstnance od 14.3. 2020 do 31. 3. 2021. 
4. Program „Antivirus“ pro zaměstnance do 31.3.2021. 
5. Informace od Vlády ČR o rozvolňování v našem oboru – stanovení reálných termínů – plán 

daný Vládou ČR jako u ostatních odvětví:  
a) vnitrostátní příležitostná doprava;  
b) mezinárodní příležitostná doprava.  

Důležité jsou také ostatní podmínky provozu autobusové dopravy, např. max. počet lidí 
v autobuse; hygienická opatření apod. 

6. Moratorium Vlády ČR na odložení splátek leasingů, úvěrů apod. prodloužené o dalších            
6 měsíců, tj. na dobu až 12 měsíců. Z důvodu zpřísňování evropské legislativy má 90 % 
dopravců ve vozovém parku autobusy s vysokými náklady na pořízení splňující ekologickou 
normu Euro 5 a vyšší. Splátky, pokud autobusy nejezdí, není možné včas a dlouhodobě 
uplatit.  

7. Snížení sazby DPH na vnitrostátní příležitostnou dopravu na 15 % DPH na stejnou úroveň 
DPH, kterou je zatížena vnitrostátní linková doprava. 

8. Splatnost mýtných poplatků na 90 dní. 
9. Projednání cenové politiky v tomto odvětví. Vyřešit max. stáří a min. emisní normy vozového 

parku autobusů v České republice.  
10. Ochranou lhůtu v délce 6-12 měsíců pro zaměstnance z našeho oboru pro platby splátek 

úvěrů a hypoték. Při snížené poptávce autobusové dopravy bude ovlivněna i finanční situace 
našich zaměstnanců. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 





 

Návrh pro Vládu ČR na záchranu mezinárodní a vnitrostátní příležitostné 
autobusové dopravy sepsaný skupinou autobusových dopravců ČR 
vytvořili po dohodě dopravců Lukáš Chlumský, Jan Veselý a Ondřej 
Tutko, kteří jsou také organizátoři celé akce.  
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

KONTAKTNÍ OSOBY:  
LUKÁŠ CHLUMSKÝ; ALVA TOUR s. r. o.; 731 545 483; 
JAN VESELÝ; Enjoy Europe, s. r. o.; 601 343 547; 


