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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.06/2018 
  
 
Z řádného zasedání -  
Výboru ZO OS DOSIA při DPO a.s., konaného dne 15. 03. 2018. 
 
Výbor ZO jednal ve složení: Protivínský Ivo, Řezníčková Jarmila, Pokorný Ivan, 
Soukalová Blanka, Bambušek Jan, Eugel Tomáš, Smital Petr, Bortolotti Daniel 
(zastupuje Janu Maloušovou), Orlík Jakub (zastupuje Martina Veselého), Štěpánek 
Zdeněk, Seberová Jana (zastupuje Ivo Mezihoráka), Bartečková Ivana, Kacíř Miroslav, 
Kadlec Vladimír, Hříbek Zbyněk. 
  
Místopředsedové: - Muntág Michal, Slíva Zdeněk, Vilášková Věra, Ondřej Radim. 
  
Předsedkyně BOZP: - Habrnálová Magdalena. 
 
Omluveni: - Hisem Lubomír, Bortlíček Petr, Maloušová Jana, Borisová Marie, Veselý 
Martin, Vozničková Vladislava,  Mezihorák Ivo, Brachtl Jan, Mutl Ivo, Dočkal Karel, 
Dvořáková Jana,  Grendysová Hana, Chotová Drahomíra, Ing. Pokojský Čestmír.  
 
 
Výbor ZO  byl seznámen: 
 

 s vývojem průměrné mzdy za období leden 2018 ve srovnání se stejným 
obdobím roku 2017: DPO a.s. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 s náhradami škod z dopravních nehod, 
 

 s odškodněním pracovních úrazů za únor 2018, 
 

 se stavem zaměstnanců ve srovnání s rokem 2017  DPO a.s., 
 

 s přepočteným počtem zaměstnanců DPO a.s., 
 

 s nástupy a výstupy DPO a.s.  
 

Prům. měs. mzda      2018      2017   rozdíl     % index 

řidiči MHD celk. 28 051 23 993 4 508 116,9% 
ř. tramvají 26 767 22 877 3 890 117,0% 
ř. trolejbusů 29 464 24 290 5 178 121,3% 
ř. autobusů 28 568 24 678 3 890 115,8% 
dělníci 23 882 20 979 2 903 113,8% 
THP 32 192 28 370 3 822  113,5% 
Společnost celk. 27 831 24 054 3 777  115,7% 
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Výbor ZO  dále projednal: 
 

 a schválil nakoupení nového vydání Zákoníku Práce pro jednotlivé DV, dle jejich 
požadavků. 
Hlasování: Pro - 15, proti - 0, zdržel se - 0. Návrh byl přijat. 

 
 

 
Informace: 
 
Ivo Protivínský: 
 

 Na dopravních střediscích probíhá anketa, která zjišťuje případný zájem řidičů 
zájem o chladničky do vozidel MHD. Je zapotřebí vyzvat řidiče na střediscích, 
ať se v anketě vyjádří. Pokud bude zájem, tak proběhne v létě zkušební provoz 
10 kusů na středisku autobusy Poruba, 10 kusů na středisku Autobusy 
Hranečník a 10 na středisku trolejbusy. Pokud bude zkušební provoz 
vyhodnocen pozitivně, budou nakoupeny další chladničky, kterými budou 
vybaveny ostatní prostředky MHD, které nejsou určeny k vyřazení. U 
tramvají, vzhledem k střídaným přestávkám, byla ze strany druhé odborové 
organizace vznesena obava, že o chladicí boxy nebude zájem. Do konce května 
by měla k danému tématu svolána další schůzka.   

 28. 3. 2018 máme naplánovanou pravidelnou schůzku s GŘ, které se zúčastní 
také Ivo Mezihorák. 

 V tuto chvíli je vyčerpaný limit SIM karet pro volání u obou operátorů. Další 
rozšíření kapacity zvýhodněného volání pro naše členy je v jednání. 

 Dostali jsme nabídku na zájezd do Francie, kdy na 5 platících účastníků je 
jedno místo zdarma. Zájemci musí kontaktovat přímo pořadatele zájezdu. 
Nabídka byla předána předsedům DV jednotlivých středisek.  

 Pro lepší komunikaci a operativnější předávání informací členům Výboru ZO 
bude vytvořena na Facebooku uzavřená skupina, do které budou mít přístup 
jen členové ZO (předsedové a místopředsedové DV). 

 9. 3. 2018 proběhlo další jednání o rozvržení pracovní doby, kterého se účastnil 
předseda sekce MHD OS DOSIA p. Oldřich Schneider. Přizvání pana 
Schneidera k dané problematice byl rozumný krok, protože zástupcům 
zaměstnavatele osvětlil věci, ve kterých zaměstnavatel tápe. Bude zpracován 
návrh možných řešení a ten se bude projednávat dál. V tuto chvíli je předčasné 
hovořit o tom, jakým způsobem vše proběhne. 

 Blanka Soukalová: 
Nechtěla bych mít rozpis, který jsem si ofotila v Praze. Chci rozpis ve formátu, na 
jaký jsme zvyklí, protože každý měsíc vidím danou směnu v daný den. Vím, že 
nikdo z našich řidičů s tím nebude souhlasit. 
Odpověď Ivo Protivínský: 
Protože se Blanka Soukalová z důvodu náhlé zdravotní indispozice nemohla 
jednání zúčastnit, nemůže mít všechny relevantní informace, které na jednání 
zazněly. Mimo jiné je v DP Praha více režimů pracovní doby. Každá trakce 
(Tramvaje, Metro, Autobusy a nově i Trolejbusy) má své specifické rozvržení 
pracovní doby, tzv. diagramy. Ještě není nic rozhodnuté, vše je ve fázi jednání. 
Až nám zaměstnavatel předloží návrhy možných rozvrhů, budeme teprve 
zvažovat, kterou cestou se vydáme.  
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Různé: 
 
Ivan Pokorný: 
- Adamowicz by měl vyvolat schůzku s grafickým na vypracování nějakého  
harmonogramu, aby nedocházelo k vylamování směn.  

 
          Petr Smital: 

Navrhuji, aby si DV určily člověka, který bude ochotný dělat výtah ze  zápisu 
DPK , týkající se problémů v dopravě a jejich řešení. Tento výtah je třeba 
umístit na nástěnku, aby zaměstnanci měli co nejvíce informací o problémech 
v dopravě a jejich řešení. 
 

 
 

Příští schůze výboru ZO se koná dne 05. 04. 2018 v 14:00 hodin, 
v kulturní místnosti vozovna Moravská Ostrava. 

 

 
Náš web:                       www.odborydpo.cz 
 
 
V Ostravě dne: 16. 03. 2018  
Zapsala :          Jarmila Řezníčková 
                                     místopředsedkyně Výboru ZO OS DOSIA 

http://www.odborydpo.cz/

