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Základní organizace 
Odborového svazu pracovníků dopravy, 
silničního hospodářství a autoopravárenství Čech a Moravy 
DOSIA 
při DP Ostrava a.s. 

 
 

                      Zápis č.16/2016 
    
Z řádného zasedání -  
Závodního výboru ZO OS DOSIA při DPO a.s., konaného dne 17. 08. 2016. 
 
 
ZV jednal ve složení:  Protivínský Ivo, Pokorný Ivan, Soukalová Blanka, Bambušek 
Jan, Eugel Tomáš, Smital Petr, Maloušová Jana, Veselý Martin, Štěpánek Zdeněk, 
Mezihorák Ivo, Koral Michal (zastupuje Brachtla Jana), Vilášková Věra (zastupuje 
Ivanu Bartečkovou), Frejkovský Tomáš, Kadlec Vladimír. 
Omluveni: Řezníčková Jarmila, Borisová Marie, Bartečková Ivana, Mutl Ivo, 
Dvořáková Jana, Hříbek Zbyněk, Ing. Pokojský Čestmír. 
Hosté:  Dyčková Táňa-zástupce oddělení Personalistika, Škuta Miroslav-vedoucí 
střediska Doprava Autobusy Hranečník, Jaroslav Kusý-řidič autobusu DAH.  
 
 
ZV projednal: 
 
Okamžité zrušení pracovního poměru dle § 55, odst. 1, písm.b): 
 - Jaroslav Kusý – řidič autobusu DAH 
ZV bere na vědomí a s okamžitým rozvázáním pracovního poměru souhlasí. 
 
 
ZV byl seznámen: 

 
 s požadavkem Ing. Jurišty na doplnění připomínek k vyhodnocení kolektivní 

smlouvy za 1. Pololetí roku 2016 - konkretizaci námi poukazovaných závad na 
pracovních oděvech a stejnokrojových součástech.  

 s dalším vývojem v jednání ohledně rozvržení pracovní doby řidičů MHD. 
 s odškodněním dvou pracovních úrazů za měsíc červenec. 
 s dokončením návrhu nové Kolektivní smlouvy a Mzdové dohody. V této 

souvislosti se připravuje i zahájení Kolektivního vyjednávání v Ekově electric. 
 s nárůstem členské základny v Ekově electric. 

 
 
Připomínky DV: 
 
Frejkovský Tomáš: 
- Jménem našeho DV chci poděkovat celému ZV za vyjádřenou podporu při námi 
vyhlášené stávkové pohotovosti. Podařilo se napravit stav, kdy nedocházelo k posunu 
v tarifech po zaměstnancích, kteří odešli do důchodu. Takto ušetřené mzdové 
prostředky nebyly přiznávány dalším zaměstnancům. Výsledkem je navýšení tarifních 
pásem u 12 zaměstnanců Vrchní stavby. 
Odp. Ivo Protivínský: 
- Připojuji se k poděkování členům ZV, za dodržení jednoty v podpoře oprávněných 
požadavků zaměstnanců VS.  
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Pokorný Ivan: 
- Náš službyvedoucí, prostřednictvím výpravčích vzkazuje řidičům, že jim nařizuje 
čerpání dovolené. Řidiči se tak dozvídají o čerpání dovolené třeba jen dva-tři dny 
předem. 
Odp. Ivo Protivínský: 
- Toto je ze strany zaměstnavatele porušení ZP, kdy v § 217, odst. 1 je uvedeno, že 
zaměstnavatel je povinen oznámit zaměstnanci nařízené čerpání dovolené písemně 
ve lhůtě 14 dní předem. Pokud toto zaměstnavatel neučiní, je povinen 
zaměstnanci přidělovat nadále práci dle rozvrhu pracovní doby a rozpisu směn. 
V opačném případě se jedná o překážku na straně zaměstnavatele a zaměstnanci tak 
přísluší náhrada průměrné mzdy. Zaměstnanec však musí dát zaměstnavateli 
najevo, že s čerpáním dovolené, která mu byla nařízena ve lhůtě kratší než 14 dní, 
nesouhlasí. 
Připravíme informační leták k vyvěšení na nástěnkách. 
 
Pokorný Ivan: 
- Vyslovil poděkování za tábor pro děti Zelený vítr. 
 
Smital Petr: 
- Budu požadovat po vedoucím střediska změření časového snímku všech činností 
řidiče při nástupu na směnu. 
Soukalová Blanka: 
- Já se připojím a budu požadovat totéž po našem vedoucím střediska. 
 
Vladimír Kadlec: 
- Upozorňuji všechny řidiče, pokud budete žádat o vystřídání za účelem nemožnosti 
čerpat Bezpečnostní přestávku, nesmí být tato čerpána tím způsobem, že vy budete 
sedět na sedadle pro cestující, zatímco za volant, či řídící panel sedne jiný řidič, který 
bude řídit vozidlo za vás. Toto je nepřípustné. 
 
 
Bambušek Jan: 
- Na Trolejbusech se taková BP čerpá tak, že je vyslán mechanik s os. vozidlem a 
zálohou na vystřídání řidiče. Řidič čerpající BP je stažen na zdržovnu řidičů na 
provozovně, tam si odbyde BP a je odvezen zpět. Cesta z místa střídání a na střídání je 
započítávána do čerpání BP. 
Odp. Ivo Protivínský: 
- Toto je špatně, projednám s Ing. Hladkým. 
 
Tomáš Eugel: 
- Naši službyvedoucí nařizují práci přesčas i nad 150 hodin ročně. 
Odp. Ivo Protivínský: 

- Zákoník práce v § 93 říká: 
(1)   Práci přesčas je možné konat jen výjimečně.  
(2) Práci přesčas může zaměstnavatel zaměstnanci nařídit jen z vážných 
provozních důvodů, a to i na dobu nepřetržitého odpočinku mezi dvěma směnami, 
popřípadě za podmínek uvedených v § 91 odst. 2 až 4 i na dny pracovního klidu. 
Nařízená práce přesčas nesmí u zaměstnance činit více než 8 hodin v 
jednotlivých týdnech a 150 hodin v kalendářním roce. 
(3) Zaměstnavatel může požadovat práci přesčas nad rozsah uvedený v 
odstavci 2 pouze na základě dohody se zaměstnancem. 
 
Z výše uvedeného vyplývá, že nad 150 hodin se musí zaměstnavatel se 
zaměstnancem na práci přesčas dohodnout. Tato dohoda však nemusí být 
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písemná. Za dohodu lze považovat i to, že zaměstnanec dobrovolně na práci přesčas 
nastoupí. 
 
Má-li tedy zaměstnanec již 150 hodin nařízené práce přesčas v daném 
roce odpracováno a dále již žádnou práci přesčas konat nechce, je 
vhodné, aby tuto skutečnost svému zaměstnavateli oznámil-nejlépe 
v písemné formě (proti podpisu zaměstnavatele). 
Mimo to zaměstnanec, který v minulosti dal svému zaměstnavateli souhlas se 
službou "SMS - směna", může dle vnitropodnikové směrnice 2011_3_0_0 svůj 
souhlas odvolat a to prostřednictvím příslušného formuláře. Doporučujeme řidičům 
nechat si tuto skutečnost potvrdit zaměstnavatelem na kopii a tuto uschovat pro 
případný spor.  
 

 

Příští schůze ZV, se koná dne 7. 09. 2016 v 14:00 hodin, 

v zasedací místnosti na ředitelství. 
 

 

Náš web: 

www.odborydpo.cz 
 
 

V Ostravě dne: 7. 09. 2016   
 Zapsal:          Ivo Protivínský 
                     předseda ZV ZO OS DOSIA 

http://www.odborydpo.cz/

