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Tšehhi rekkajuht sai Prantsusmaal trahvi liiga madala palga pärast - iDNES.cz 

 

Ettevõtte ČSAD Uherské Hradiště veoautojuht sõitis koormaga Prantsusmaalt Hollandisse, kui teda 

peatas politsei. Põhjus ei olnud kiiruse ületamine ega mingi teine liikluseeskirjade rikkumine. Juhi 

töötasu oli liiga madal ning seetõttu määrati talle trahv summas 135 eurot. Käesoleva aasta juulis 

jõustus Prantsusmaal uus seadus, mille kohaselt peavad välismaised veoettevõtjad maksma 

Prantsusmaa territooriumil oma autojuhtidele vähemalt Prantsusmaa töötasu alammäära. 

 

Politsei läks kindla peale välja. Ametnikud soovisid saada veoautojuhilt prantsuskeelset kinnitust, et tema 

töötasu on vähemalt sama suur kui Prantsuse ametikaaslase oma. Seda polnud aga juhil paraku esitada. 

Niisiis sai temast üks esimesi Tšehhi veoautojuhte, kellele määrati trahv selle eest, et ta küsis oma töö eest 

liiga väikest palka võrreldes Prantsusmaa veotranspordi valdkonna töötajatega. 

„Maksime selle trahvi juhi eest ise ära, sest me ei olnud nimetatud meetmega nõus. Kui see trahv oleks 

jäänud tasumata, siis puuduks juhil võimalus oma teekonda jätkata“, ütles ettevõtte ČSAD Uherské 

Hradiště tegevjuht Radoslav Kusák. 

Selliste trahvide määramine võib saada lähiaastatel täiesti loomulikuks ja iseenesest mõistetavaks. Mida 

aeg edasi, seda rohkem üritavad Lääne-Euroopa riigid kaitsta oma tööturge odavamatest riikidest tulnud 

veoautojuhtide eest. Selle eesmärgi saavutamiseks mõeldakse välja meetmeid, mis peaksid võrdsustama 

odavates riikides tegutsevatele vedajatele ja Prantsusmaa transpordiettevõtetele esitatud nõudeid.  Sellisteks 

meetmeteks ei ole mitte ainult trahvid, vaid ka teised takistused, milleks võib näiteks olla veoautojuhtidele 

pandud kohustus ööbida hotellis, mitte veoki kabiinis. 

Töötasu alammäär 

Tunnitasu alammäär Prantsusmaal on käesoleval aastal 9,67 eurot ehk 261 Tšehhi krooni. 

Võrdluseks on Tšehhi tunnitasu alammäär 58,79 Tšehhi krooni. 

Transpordivaldkonna tegelikud töötasud on ametlikult kehtestatud määrast palju kõrgemad. 

 

Seega on suuremaks riskiks Tšehhi transpordiettevõtjate seisukohalt samasuguse töötasu alammäära nõude 

rakendamine Saksamaal. Seda otsust ei ole hetkel veel vastu võetud, kuid asjakohast menetlust viiakse läbi 

Euroopa Komisjonis. Enamus Tšehhi veoautojuhte sõidab muide ringi just  Saksamaal. 

„Analoogse piirangu rakendamist kaalutakse ka teistes riikides. Itaalias juba käesoleva aasta lõpust ja lisaks  

Austrias, Hollandis ja Belgias, alates 2017. aasta 1. jaanuarist. Kogu Euroopa transpordivõrgu seisukohast 

on tegemist mõeldamatu otsusega, siin ei ole asja iva mitte töötajate kaitse, vaid ainsaks eesmärgiks on 

meie ettevõtete turult väljatõrjumine,“ väidab veoettevõtete ühingu Česmad Bohemia esimees Vojtěch 

Hromíř. 

Mitmed veoettevõtjad kaaluvad võimalust loobuda sõitudest Prantsusmaale. „Hetkel oleme olukorras, kus 

on vaja langetada otsus, kas üldse tasub seda riski võtta, et peame kogu aeg seal maal trahve maksma. 

Kliendid ei hakka ju neid summasid tasuma meie eest,“ arvas ettevõtte Bürger Transport esindaja Pavel 

Bürger. 

 

Vastu on üksteist riiki 

Välisriiki töötajate lähetamist reguleeriv direktiiv nõuab ettevõtetelt, et nad maksaksid oma töötajatele 

pikaajalisel viibimisel tööalasel eesmärgil vähemalt riigis kehtiva töötasu alammääraga võrdset palka. 

http://ekonomika.idnes.cz/cesky-ridic-francie-nizka-mzda-pokuta-dwr-/eko-doprava.aspx?c=A161010_212359_ekonomika_ane
http://www.ametikoolitus.ee/
http://www.ametikoolitus.ee/autojuhi-miinimumpalk-euroopas/


Artikkel on tõlgitud veebilehelt iDNES.cz. Tõlke korraldas Ametikoolitus OÜ. www.ametikoolitus.ee.   

Miinimumpalk Euroopas: info aadressil http://www.ametikoolitus.ee/autojuhi-miinimumpalk-euroopas/  

Enamike ametite puhul on sellisel nõudel ka mõtet, välja arvatud ametid, kus töötaja läbib ühe ööpäeva 

jooksul mitut erinevat riiki. 

Praeguseks on probleem just selguse puudumine selles osas, kas veoautojuhtide tööd reguleerib 

ülalmainitud direktiiv töötajate lähetamise kohta või peab nende jaoks välja töötama eraldi õigusakti. Just 

sel põhjusel üritavad mõned riigid panna töötasu alammäära maksmise kohustust ka teistest riikidest tulnud 

veoautojuhtidele. 

Protesti sellise plaani vastu avaldasid mitte ainult Tšehhi, vaid ka teiste riikide veoettevõtjad. Tšehhi firmad 

leidsid muuhulgas tuge ka vabariigi valitsuselt, mis tegeles probleemile lahenduse otsimisega peaaegu terve 

aasta. 

Eelmisel nädalal toimus veoettevõtjate kohtumine valitsusorganite esindajatega valitsuse kantselei juures 

toimunud Euroopa Liidu teemalise rahvakongressi ekspertarutelu raames, eesmärgiga selgitada välja 

edaspidised sammud aktuaalse probleemi lahendamiseks. 

Tomáš Prouza, Valitsuse nõunik Euroopa Liidu asjades, arvab, et sellised piirangud siseturgudel viivad 

majanduskasvu, tööhõive ja heaolu langemiseni kõikides liikmesriikides. 

Tšehhi Vabariigi valitsus oli nimetatud nõuete vastu just sel põhjusel kohe algusest peale ja viitas samas ka 

piirangute negatiivsele mõjule tööjõu vaba liikumise, siseturu toimimise ja EL-i liikmesriikide vastastikuse 

lähenemise seisukohalt. 

Just Tšehhi valitsus algatas juunikuus 11 EL-i liikmesriigi ühise pöördumise, kus Euroopa Komisjoni 

kutsuti otsustatavalt taolisi protektsionistlikke korrektiive piirama. Näiteks, kehtestas Saksamaa hiljuti 

Euroopa Komisjoni ja liikmesriikide surve all moratooriumi oma liiklustranspordi seaduse eelnõule. 

„Valitsus soovib kehtestada  ühise EL-i teeliiklust reguleerivate õigusaktide muudatuste kogumi. Oleks 

hea, kui Euroopa Komisjon esitleks sellise kogumi projekti nii kiiresti kui võimalik,“ öeldi valitsuses. 

Samas võiks takistada huvipoolte püüdlemisi konkurentsi vähendamiseks. 

„Tšehhi Vabariik jääb ka edaspidi nõudma, et tulevased normid oleksid kooskõlas üksikute liikmesriikide 

sotsiaalmajanduslike tingimustega ega viiks Tšehhi veoettevõtete konkurentsivõimelisuse vähenemisele 

Euroopas,“ teatas Vabariigi Valitsus. 

 

Autor: Jan Sůra 
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