
Základní organizace 
Odborového svazu pracovníků dopravy, 

silničního hospodářství a autoopravárenství Čech a Moravy 
DOSIA 

při DP Ostrava a.s. 
 
 
 

Zápis z jednání konaného dne 15. 2. 2019 na témata: 
1)  Úprava služební aplikace  
2) Změna odměňování řidičů MHD – mimořádné odměny z fondu odměn. 

 
Účastnící jednání: 

- za zaměstnavatele: Ing. Hladký Aleš, Adamowicz Roman;  
- za ZO OS DOSIA: Protivínský Ivo, Smital Petr, Pokorný Ivan, Muntág Michal, 

Eugel Tomáš, Šuch Jiří. 
 

Bod 1) Návrh úpravy služební aplikace spočívající v doplnění možnosti řidiče vyjádřit 
nesouhlas se změnou rozvrhu pracovní doby s cílem zrušení „změnových lístků“ 
 
Ing. Hladký seznámil přítomné s návrhem zaměstnavatele, který by spočíval v: 

- vyjádření nesouhlasu odstraněním zatržítka (jeden „klik“) u příslušné směny 

- nesouhlas možno vyjádřit 7 až 3 pracovní dny předem (nyní možno až teprve v 
den směny odmítnutím podpisu změnového lístku) 

- zrušení tisku změnových lístků, které se mohou ve voze ztratit nebo poškodit 
 
Poté proběhla široká diskuze, jejímž výsledkem byl nesouhlas zástupců ZO OS DOSIA 
s navrženou úpravou z těchto důvodů: 

- zaměstnavatel by dopředu počítal se souhlasem zaměstnance se změnou 
týdenního rozvrhu pracovní doby a teprve v případě, že by zaměstnanec 
nesouhlasil, mohl by svůj nesouhlas vyjádřit odstraněním zatržítka u příslušné 
směny.  

- dát svůj nesouhlas by zaměstnanec mohl nejpozději 3 dny předem, pak by již 
tato možnost nebyla možná. 

 

Z pohledu Odborů by se jednalo o nepřípustné omezení práv zaměstnance. 
 
Bod 2   Změna odměňování řidičů MHD – mimořádné odměny z fondu odměn. 
 
Ing. Hladký seznámil přítomné s návrhem zaměstnavatele, který by spočíval v: 

- zrušení odměn za soutěž v profesionalitě 
- zrušení odměn za úspory nafty, CNG, energie 
- sloučení ušetřených zdrojů do společného balíku = odměny za „profesionalitu 

a výkonnost“ (cca 6 mil. Kč/rok) 
- vyplácení 2x ročně
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- odměna se započítává exponenciálně za odpracované dny (bez ohledu na 
délku směny), vč. dnů dovolené a dnů odpracovaných „z volna“ 

- vyplácejí se odměny od 100 Kč za den a výše 
- důvody pro nevyplacení odměny v hodnoceném období (půl roku) 

 opakovaný přestupek 

 porušení pracovních povinností 

 zaviněná dopravní nehoda 

 nadspotřeba nafty, CNG nebo energie 

- předpokládané zahájení 1.2.2019 
- vzorec pro výpočet odměny: 

 

 
 
V minulosti se Odbory nejednou kriticky vyjadřovaly k soutěži profesionality, zejména 
k jejímu způsobu hodnocení. Nebylo vzácností, že i když se řidič sebevíce snažil, tak na 
odměnu nedosáhnul, protože středisko, na kterém je zařazen se v soutěži neumístilo 
na vítězném místě. Proto v následné diskuzi, vyjádřili zástupci ZO OS DOSIA souhlas 
s navrženou změnou odměňování. 
 
Zapsal: 
Ivo Protivínský   
Předseda ZO OS DOSIA při DPO a.s. 
 
28. 02. 2019 


