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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.07/2018 
    
 
Z řádného zasedání -  
Výboru ZO OS DOSIA při DPO a.s., konaného dne 05. 04. 2018. 
 
Výbor ZO jednal ve složení: Protivínský Ivo, Řezníčková Jarmila, Pokorný Ivan, 
Soukalová Blanka, Bambušek Jan, Smital Petr, Borisová Marie, Maloušová Jana, Orlík 
Jakub (zastupuje Martina Veselého), Štěpánek Zdeněk, Mezihorák Ivo, Bartečková 
Ivana, Kacíř Miroslav, Chotová Drahomíra (zastupuje Vladimíra Kadlece), Hříbek 
Zbyněk, Ing. Pokojský Čestmír.  
 
Omluveni: - Eugel Tomáš, Veselý Martin, Brachtl Jan, Mutl Ivo, Dvořáková Jana, 
Kadlec Vladimír. 
 
 
Výbor ZO  byl seznámen: 
 

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

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

 
 

 

  s vývojem průměrné mzdy za období leden – únor 2018 ve srovnání se   
stejným obdobím roku 2017 v EKOVĚ ELECTRIC a.s.: 
 
 
 

 
 

Prům. měs. mzda      2018      2017   rozdíl     % index 

řidiči MHD celk. 26 281 22 833 3 448 115,1% 
ř. tramvají 25 186 21 852 3 334 115,3% 
ř. trolejbusů 27 689 22 580 5 109 122,6% 
ř. autobusů 26 656 23 578 3 078 113,1% 
dělníci 22 208 20 258 1 950 109,6% 
THP 31 828 28 142 3 686 113,1% 
Společnost celk. 26 377 23 204 3 173 113,7% 

Prům. měs. mzda 2018 2017 rozdíl % index 

dělníci 25 309 18 581 6 728 136,2% 
THP 37 677 29 728 7 950 126,7% 

Společnost celk. 28 538 21 474 7 064 132,9% 

Prům. měs. mzda 2018 2017 rozdíl % index 

dělníci          23 482    17 684       5 798  132,8% 
THP          34 871    29 404       5 467 118,6% 

Společnost celk.        26 484   20 715      5 769 127,8% 
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 se stavem zaměstnanců ve srovnání s rokem 2016  DPO a.s., 

 s přepočteným počtem zaměstnanců DPO a.s., 

 náhrady škod z dopravních nehod, 

 s nástupy a výstupy DPO a.s. a EKOVA ELECTRIC a.s. 
 

 
 
Výbor ZO  dále projednal: 
 

 a schválil klíč pro stanovení počtu delegátů konference ZO OS DOSIA při DPO 
a.s., konané 19. 04. 2018, a to 1 delegát na každých i započatých 20 členů.  
Hlasování: Pro - 16, proti - 0, zdržel se - 0. Návrh byl přijat. 
 

 a schválil členy pracovních komisí pro konferenci ZO OS DOSIA při DPO a.s., 
konané 19. 04. 2018: 

  
 -mandátová    Hříbek Zbyněk 
     Maloušová Jana 
 
 - návrhová       Bambušek Jan 
      Soukalová Blanka 
 
 - moderátor     Smital Petr 

             Hlasování:  pro - 16, proti - 0, zdržel se - 0.  Návrh byl přijat. 
 

 a schválil zajištění permanentek do divadla na sezónu 2018/2019  
Hlasování: Pro - 16, proti - 0, zdržel se - 0. Návrh byl přijat. 
 

 a schválil účast Jana Bambuška na jednání pracovní skupiny místo Ivana 
Pokorného, který je v dočasné pracovní neschopnosti.  
Hlasování: Pro - 16, proti - 0, zdržel se - 0. Návrh byl přijat. 

 
 
Informace: 
 
Ivo Protivínský: 

 Informace z jednání předsednictva konaného 26. 3. – 27. 3. 2018 v Hradci 
Králové. 

 Na podzim proběhne v Praze turnaj v halové kopané, kterého se zúčastníme. 

 V pátek 13.4.218, se sejde pracovní skupina Výboru ZO k celodennímu jednání, 
kterého se zúčastní Petr Smital, Ivo Mezihorák, Ivana Bartečková, Ing. Čestmír 
Pokojský a Jan Bambušek. 

 Rada seniorů organizuje v termínu 16.7. - 19. 7. 2018 celorepublikové sportovní 
hry seniorů v Olomouci. Je to určeno pro seniory od 55 let. 

 V Ekově Electric jsem se zúčastnil operativní schůzky s ředitelem 
Pittermannem. Předmětem jednání byla kontrola systému bezpečnostních 
kamer a jejich umístění kamer. Kamera snímající vchod do haly zabírá i 
vstupní dveře do kantýny, tedy společný prostor, což je dle zákona 
č.101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů a § 316 zákona č.262/2006 
Sb. Zákoník práce nepřípustné. Požadoval jsem, aby kamera byla fyzicky 
přesunuta až na místo, ze kterého již vchod do kantýny nebude moci snímat. 
Ředitel Pittermann slíbil nápravu nejpozději do 30. 4. 2018. 

 



 

 

 

3 

 
Různé: 
 
Jana Maloušová: 
- Permanentky do divadla jsou super, ale mohli bychom také domluvit permanentky 
do ZOO, o které by byl určitě zájem.  
 
Zdeněk Štěpánek: 
- Vzhledem k tomu, že jsem na dlouhodobé nemocenské, tak připomínám, že na 
příštím jednání je třeba zajistit organizaci Dětského dne.  
 
Blanka Soukalová: 
- Po vydání informace o jednání s Radním pro dopravu JUDr. Semerákem se šíří 
fámy, že dostaneme přidáno 2.500,- Kč. Je to pravda?  
Odp.Ivo Protivínský: 
Odkazuji na zprávu o jednání, která byla vydána 22. 3. 2018. V ní nebyla uvedena 
žádná konkrétní částka, protože na tomto jednání žádná ani nezazněla. O samotné 
výši se budeme bavit s vedením DPO při jednání o uzavření dodatku ke KS, u 
kterého bude přítomna i druhá odborová organizace. Znovu připomínám, že o 
schůzku s Radním, na které bychom projednali možnosti navýšení dotace města pro 
DPO, které by bylo využito pro další růst mezd nad rámec dohodnutý v Kolektivní 
smlouvě, jsme požádali již na naši konferenci 7. 12. 2017.   
Byl jsem také informován, že v průběhu měsíce března byla na středisku 
údržba Tramvaje Poruba iniciována podpisová akce, adresována 
vedoucímu střediska s požadavkem na navýšení mezd dělnickým 
profesím. Celkem mne to překvapilo, protože 21. 2. 2018 na tomto 
středisku proběhla Konference Dílenské organizace č. 08, kde jsme 
přítomné delegáty informovali o připravované schůzce s Radním pro 
dopravu JUDr. Semerákem (jeden z iniciátorů podpisové akce byl na 
konferenci dokonce přítomen). Z  jejich snahy plyne základní neznalost 
Kolektivní smlouvy a platné legislativy, protože dle Zákoníku práce a 
Zákona č. 2/1990 Sb. o kolektivním vyjednávání, může o navýšení mezd 
s vedením společnosti jednat pouze odborová(-é) organizace. Toto 
navýšení musí pak být předmětem uzavření Kolektivní smlouvy, anebo 
jejího dodatku. Iniciátoři by tak mohli snadno podlehnout mylnému 
dojmu, že stačí zorganizovat podpisovou akci, předat ji svému 
nadřízenému a je tzv. vymalováno. Není tomu tak. Vše je upraveno 
legislativně a toto nelze obejít. 
 

Příští schůze výboru ZO + místopředsedů DV, se koná před konferencí, 
 dne 19. 04. 2018 ve 13:00 hodin, v sále ÚD Martinov. 

 

    
 

Náš web:                       www.odborydpo.cz 

 
V Ostravě dne: 5. 4. 2018  
Zapsala :          Jarmila Řezníčková 
                                     místopředsedkyně Výboru ZO OS DOSIA 

http://www.odborydpo.cz/

