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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.05/2019 
    
 
 
Z řádného zasedání -  
Výboru ZO OS DOSIA při DPO a.s., konaného dne 06. 03. 2019. 
 
Výbor ZO jednal ve složení: Protivínský Ivo, Řezníčková Jarmila, Pokorný Ivan, 
Muntág Michal (zastupuje Blanku Soukalovou), Bambušek Jan, Eugel Tomáš, Smital 
Petr, Maloušová Jana, Orlík Jakub (zastupuje Martina Veselého), Mezihorák Ivo, 
Bartečková Ivana, Mutl Ivo, Kadlec Vladimír, Hříbek Zbyněk.  
 
Omluveni: - Soukalová Blanka, Borisová Marie, Veselý Martin, Brachtl Jan, Kacíř 
Miroslav, Dvořáková Jana, Ing. Pokojský Čestmír. 
     
 
Výbor ZO  dále projednal: 
 

 

 a schválil odměnu pro pořadatele, kteří se zasloužili o zdárný průběh plesu, kde 
pracovali ve svém volném čase. 

   Hlasování: Pro - 14, proti - 0, zdržel se - 0. Návrh byl přijat. 
 

 a schválil podporu v nezaviněné tíživé situaci – Petr Vybíral – řidič autobusů  
autobusy Poruba – 3000,- Kč.   
Hlasování: Pro - 14, proti - 0, zdržel se - 0. Návrh byl přijat. 
 
 
Výbor ZO  byl seznámen: 

 

 s náhradou škod z dopravních nehod 
 

 
Informace: 
 
Ivo Protivínský: 
 

 Proběhla schůzka s předsedou Odborů zaměstnanců panem Peterem Ochmanem, 
na které jsme dojednávali body ke kolektivnímu vyjednávání. 

 Vyjednávací skupina se sejde 13. 3. 2019 v kanceláři předsedy Výboru ZO OS 
DOSIA. 

 28. 2. 2019 proběhla schůzka, na které byla vyhodnocena zaměstnanecká 
doprava na objednání (svozy). Protože se systém osvědčil a generuje určitou 
úsporu, projednali jsme možnosti rozšíření této dopravy. Předali jsme 
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zaměstnavateli konkrétní návrhy vzešlé od samotných řidičů. Případné změny 
budou realizovány  mk letní změně jízdních řádů 

 5. 3. 2019 jsme měli pravidelnou schůzku s GŘ, na které jsme projednávali: 
- nečerpání dovolené u TH zaměstnanců střediska TTP,  
- žádost zaměstnanců Vrchní stavby na možnost vzít si kola do areálu ÚD 

Martinov (na pracoviště Vrchní stavby), kdy budou kola vč. jejich 
vybavení mnohem lépe zabezpečena před krádeží, než je tomu před 
vrátnicí.   

- vybavení zaměstnanců přepravní kontroly termoprádlem pro zimní 
období.  

Zástupci revizorů, kteří se s námi schůzky zúčastnili, upozornili GŘ na špatnou funkci 
nových čteček a žádali zrušení soutěže pro revizory. 
 

 7. 3. 2019 máme sjednanou schůzku u Primátora Macury, které se zúčastní 
Jarmila Řezníčková, Ivo Mezihorák a Ivo Protivínský. 
 

 
Různé: 
 
Ivan Pokorný: 
- Je spousta směn, na kterých se řidiči nemohou stravovat. Co se týká plánování 
dovolených, řidiči nesouhlasí se zavedeným systémem. Řidičům u nás se nelíbí, že 
instruktoři mají vyšší základní mzdu i za dny, kdy jezdí jen své směny. Měli by mít 
vyšší základ jen za odpracované směny pro ZŠ. 
Odp. Ivo Protivínský: 
-O stravování hovořil i GŘ na setkání se zaměstnanci v hale Gong. I on považuje závodní 
stravování za významný sociální benefit. Denně se v Martinovské kuchyni uvaří cca 1000 
porcí obědů. Ti zaměstnanci, kteří nemohou ZS využít ve  výdejní době, mohou stravu odebrat 
ve formě zchlazeného fóliového jídla.  
 
-Na téma plánování dovolených řidičů MHD bylo v minulosti mnoho diskuzí. Jedněm vyhovuje 
plánování na celý rok v listopadu roku předešlého, jiným plánování ve dvou termínech. Ten 
kdo pracuje v DPO více jak 6 let tak si jistě vzpomene na dobu, kdy se dovolená plánovala ve 
dvou termínech. Protože jsme však požadovali, aby zaměstnavatel plnil to, co mu nařizuje 
zákon 262/2006 Sb., tedy aby zaměstnavatel zpracoval písemný rozvrh čerpání dovolené, 
který vydá s předchozím souhlasem odborové organizace, došlo k tomu, že se plán čerpání 
dovolených zpracoval a schvaloval najednou na celý rok (jsme přesvědčení, že ze strany 
tehdejší vedoucí odboru lidské zdroje šlo o truc). Tehdy vznikla mezi řidiči velká nevole, 
protože ne každý je schopen zaměstnavateli nahlásit v listopadu, jak bude čerpat dovolenou 
v létě následujícího roku (např. z důvodu dovolené partnera, prázdnin dětí apod.). 
Celou tu dobu jsme se snažili zaměstnavatele přesvědčit, abychom se vrátili k původnímu 
standardu, který vyhovoval většině řidičů, k čemuž došlo až nyní. Ze strany CP přišel návrh, 
aby se plánovalo ve dvou termínech, ale aby si řidiči mohli naplánovat v listopadu celou 
dovolenou, a ti co nebudou moci, tak si druhou polovinu budou plánovat na jaře následujícího 
roku. Tento způsob by však značnou část řidičů znevýhodnil. Proto jsme s ohledem na v ZP 
uzákoněnou povinnost rovného zacházení a zákazu diskriminace tento návrh odmítli a navrhli 
zaměstnavateli, aby udělal mezi řidiči anketu. Výsledek ankety je ten, že se jí zúčastnilo 753 
řidičů (cca 75 % všech řidičů), kdy s plánováním v jednom termínu souhlasilo 322 a 
s plánováním ve dvou termínech vyslovilo souhlas 431 dotázaných řidičů.  
Závěrem je důležité podotknout, že písemný rozvrh čerpání dovolených je věc jedna, skutečné 
čerpání se pak odvíjí od aktuálního vývoje situace, což znamená, že se lze se 
zaměstnavatelem dohodnout a odchýlit se i od tohoto rozvrhu. Takže např. pokud někdo 
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upřednostňuje nákup letní dovolené na podzim roku předešlého (tz. First minute), je vhodné, 
aby spolu se svým požadavkem při plánování dovolené předal zaměstnavateli (Centrálnímu 
plánování) informaci o zakoupené dovolené.  
 
Jan Bambušek: 
- V únoru mi bylo 5 dní plánované dovolené zrušeno, s čímž jsem souhlasil a byla mi 
daná v jiném termínu, který mi ale nevyhovuje.  
-Jak to vypadá s chladničkami vozů a kdy se bude upravovat D2?  
Odp. Ivo Protivínský: 
-Čerpání dovolené určuje dle ZP zaměstnavatel. Pokud původně naplánovanou dovolenou 
zrušil, měli jste se společně dohodnout na náhradním termínu. 
-Pošlu dotaz DŘ.  
 

Příští schůze výboru ZO se koná dne 20. 03. 2019 v 14:00 hodin, 
v kulturní místnosti vozovna Moravská Ostrava. 

 
 

Náš web:                       www.odborydpo.cz 

 
 

V Ostravě dne: 13.03 2019  
Zapsala :          Jarmila Řezníčková 

                                     místopředsedkyně Výboru ZO OS DOSIA 

http://www.odborydpo.cz/

