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Zápis z jednání konaného dne 23.1.2019 na téma „Odměňování řidičů za součinnost 
při měření obsazenosti spojů“ (sčítání cestujících).  
 
Účastnící jednání: 

- za zaměstnavatele: Ing. Hladký Aleš, Ing. Meczner Lukáš, Chleboun Martin;  

- za ZO OS DOSIA Protivínský Ivo, Smital Petr, Grecula Petr. 
 

Zástupci Odborů připomínkovali nesoulad s prováděným měřením obsazenosti spojů 
a vyplacenou odměnou řidičům, kteří se měření účastnili.  Na základě připomínek 
bylo dohodnuto následující: 
 

1. Odměna za součinnost při měření obsazenosti spojů bude ve mzdovém lístku 
řidičům zobrazena v samostatné položce „Mimořádná odměna - měření 
obsazenosti“. Odměna za měření v měsíci 10/2018 byla zahrnuta pod 
položkou „Odměna z fondu vedoucího“.  

2. Pravidla pro odměňování za součinnost při měření zakotvíme v rámci 
nadcházejícího kolektivního vyjednávání v nové Kolektivní smlouvě. 

3. Měření, které proběhlo v červenci, srpnu, na přelomu prosince 2018 a ledna 
2019 (měření vánočního a novoročního provozu) bude proplaceno ve mzdě za 
leden 2019. 

4. Informace o výsledku vánočního a novoročního měření, včetně informace o 
proplacení odměn a informace o nové mzdové složce, vytvořené na základě 
podnětu odborů, bude uveřejněna na intranetu dopravy a na střediskových 
vývěskách. 

5. Pokud v budoucnu nastane situace, kdy bude měření probíhat na přelomu 
měsíců, bude měření rozděleno na části dle těchto měsíců a každá část bude 
proplacena zvlášť v příslušném měsíci. 

6. V den měření bude na výpravnách středisek vyvěšena informace, že probíhá 
měření obsazenosti spojů s upřesněním, kterých linek se měření týká. 

7. Testování systému v průběhu května 2018, které předcházelo 
plnohodnotnému zprovoznění (zkušební provoz), nebylo ohodnoceno 
odměnami, neboť se týkalo jen části provozu a nepředstavovalo pro řidiče 
žádnou mimořádnou zátěž -  konkrétní přehled je uveden v příloze zápisu. 

 
Ivo Protivínský   
Předseda ZO OS DOSIA při DPO a.s. 
 
28. 01. 2019 


