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Úvodní ustanovení

Dopravní podnik Ostrava a.s., Poděbradova 494/2, 702 00 Ostrava-Moravská Ostrava, zastoupený
předsedou představenstva Ing. Danielem Morysem, MBA
a
ZO OS DOSIA při DPO a.s., zastoupen předsedou závodního výboru panem Ivo Protivínským
(dále též ZV OS DOSIA) a Odbory zaměstnanců DPO a.s., zastoupeny předsedkyní závodního
výboru paní Libuší Tořovou (dále též Odbory zaměstnanců)
se dohodly na níže uvedených změnách kolektivní smlouvy.

II.

Stať normy

1. Text bodu č. II. 4.4 Přílohy č. 1 „Mzdová dohoda“ se upravuje novým textem následujícího
znění:
Příplatek za dělenou směnu
Pokud není dále stanoveno jinak, zaměstnanci, který odpracuje dělenou směnu, se poskytuje příplatek
ve výši 100 Kč za každou dělenou směnu. Tento příplatek náleží i v případě, že z důvodů na straně
zaměstnavatele dojde ke zkrácení přerušení práce (u směny, která je v rozvrhu stanovené týdenní
pracovní doby uvedena jako dělená) na méně než 3 hodiny.
Zaměstnanci lze přiznat příplatek za dělenou směnu výjimečně i v případě, že odpracuje pouze část
další části dělené směny a ze zdravotních, provozních nebo jiných závažných osobních důvodů
nemůže ve směně pokračovat. Závažné důvody posuzuje vedoucí nebo jím pověřený zaměstnanec.
Řidiči MHD lze přiznat příplatek za dělenou směnu výjimečně i v případě, že odpracuje pouze první
část dělené směny a při nástupu na další část je z důvodu nezbytné provozní potřeby převeden v rámci
sjednaného druhu práce na jinou směnu (kurs, linku).

III.

Seznámení s obsahem normy

Vedoucí na všech stupních řízení zajistí prokazatelné seznámení všech zaměstnanců s obsahem tohoto
dodatku, a to do 15 dnů ode dne nabytí jeho platnosti a účinnosti.
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ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Tento dodatek ke Kolektivní smlouvě na roky 2014 – 2018
do 31. 12. 2018.

se

uzavírá

na dobu určitou

Dodatek nabývá platnosti a účinností dnem jeho podpisu.

V Ostravě dne 09.01.2017

V Ostravě dne 09.01.2017

Ing. Daniel Morys, MBA
předseda představenstva
společnosti Dopravní podnik Ostrava a.s.

Ivo Protivínský
předseda ZO OS DOSIA při DPO a.s.

Libuše Tořová
předsedkyně Odbory zaměstnanců DPO a.s.

