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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.08/2017 
    
Z řádného zasedání -  
Závodního výboru ZO OS DOSIA při DPO a.s., konaného dne 20. 04. 2017. 
 
ZV jednal ve složení: Protivínský Ivo, Řezníčková Jarmila, Pokorný Ivan, 
Soukalová Blanka, Bortlíček Petr (zastupuje Jana Bambuška), Eugel Tomáš, Smital 
Petr, Maloušová Jana, Štěpánek Zdeněk, Mezihorák Ivo, Brachtl Jan, Bartečková 
Ivana, Mutl Ivo, Frejkovský Tomáš, Dvořáková Jana, Kadlec Vladimír, Hříbek 
Zbyněk, Ing. Pokojský Čestmír. 
 
Místopředsedové: - Hisem Lubomír, Muntág Michal, Bortolotti Daniel, Vozničková 
Vladislava, Koral Michal, Vilášková Věra, Grendysová Hana, Ondřej Radim. 
 
Předsedkyně BOZP: - Habrnálová Magdalena. 
 
Omluveni: - Bambušek Jan, Borisová Marie, Kosňovská Zdeňka, Veselý Martin, 
Seberová Jana, Kacíř Miroslav, Chotová Drahomíra. 
 
Neomluven: - Slíva Zdeněk. 
 
Hosté: - Jan Čup – místopředseda OS DOSIA 
 
ZV byl seznámen: 
 

 s vývojem průměrné mzdy za období leden – březen 2017 ve srovnání se 
stejným obdobím roku 2016: DPO a.s. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 s vývojem průměrné mzdy za období leden – březen 2017 ve srovnání se 
stejným obdobím roku 2016 v EKOVĚ ELECTRIC a.s.: 

 
 

Prům. měs. mzda     2017   2016    rozdíl % index 

řidiči MHD celk. 23 506 24 373        -867  96,4% 
ř. tramvají 22 655 23 578       - 923  96,1% 
ř. trolejbusů 23 210 24 162        - 952   96,1% 
ř. autobusů 24 178 24 927         -794   96,8% 
dělníci 20 758 21 888      -1 130 94,8% 
THP 29 202 31 142      -1 940   93,8% 
Společnost celk. 23 910 25 005     -1 095  95,6% 

Prům. měs. mzda     2017     2016    rozdíl % index 

dělníci      18 961     23 384   -4 423     81,1% 
THP      30 960     36 382    -5 422     85,1% 
Společnost celk.     22 069    26 476   -4 406     83,4% 
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 s nástupy a výstupy DPO a.s. a Ekova electric a.s. 
 se stavem zaměstnanců ve srovnání s rokem 2016  DPO a.s. 

 s přepočteným stavem zaměstnanců DPO a.s. 
 

ZV projednal: 
 

 a schválil návrh programu konference ZO OS DOSIA při DPO a.s., konané 
 20. 04. 2017. 

       Hlasování: Pro - 18, proti - 0, zdržel se - 0. Návrh byl přijat. 
 
 a schválil hospodaření ZO za 1. -12. měsíc 2016 a definitivní podobu rozpočtu 

ZV na rok 2017 a účetní závěrku roku 2016. Obojí bude předloženo ke 
schválení konferenci ZO. 

       Hlasování: Pro - 18, proti - 0, zdržel se - 0. Návrh byl přijat. 
 
 a schválil změny v Zásadách hospodaření 2017, které budou předloženy ke 

schválení konferencí. 
Hlasování: Pro - 18, proti - 0, zdržel se - 0. Návrh byl přijat. 

 
 a schválil převedení části HV ve výši 50 000,- Kč do Rezervního fondu.  

Hlasování: Pro - 18, proti - 0, zdržel se - 0. Návrh byl přijat. 
 

 a schválil nákup laserové tiskárny KYOCERA pro potřeby ZV.  
Hlasování: Pro - 18, proti - 0, zdržel se - 0. Návrh byl přijat. 
 

 a schválil příspěvek dílenských organizací na dětský den.  
Hlasování: Pro - 18, proti - 0, zdržel se - 0. Návrh byl přijat. 
 

Informace: 
- Proběhla další jednání ohledně navýšení mezd nad rámec kolektivní smlouvy. 
Naše návrhy, aby se navýšení týkalo všech zaměstnanců DPO, nebyly vyslyšeny. 
Vedení města i vedení DPO chtěli navýšit mzdy pouze řidičům a vybraným 
nedostatkovým dělnickým profesím. Jednáním se nám podařilo dohodnout 
navýšení mzdy pro všechny zaměstnance v dělnických profesích a to o 5,20 Kč do 
mzdových tarifů. Také se nám podařilo dohodnout navýšení u výpravčích a 
revizorů, kteří spadají do kategorie THZ. Pro tyto profese bude vytvořena 
samostatná mzdová tabulka. Navýšení bude od 1. 5. 2017 to znamená 
v květnové výplatě, která se vyplácí v červnovém výplatním termínu.  
V roce 2018 bude přidáno dle kolektivní smlouvy 2% do tarifu všem zaměstnancům.  
Toto mimořádné navýšení mezd vyjde ročně na 60 mil. Kč.  
Vzhledem k již uzavřeným rozpočtům jak DPO, tak i města Ostrava, bude vedení 
DPO tyto peníze muset najít. Dle slov generálního ředitele Daniela Moryse, je 
vytipováno několik oblastí, které by v následujících letech potřebné finanční 
prostředky mohly generovat (např. výstavba další plnící stanice  CNG na 
Hranečníku, či výrazné snížení nákladů na údržbu vysoutěžených tramvají 
Staedler). Z těchto důvodů došlo ke shodě prodloužit platnost stávající KS o jeden 
rok, tedy do konce roku 2019.  
Mzdy v roce 2019 budou navýšeny o inflaci roku 2018 zjištěnou k 31. 12. 2018. 
Svátky budou propláceny od 1. července 2017 (dříve to z technických důvodů úpravy 
všech procesů vč. software nejde). Do kolektivní smlouvy bude dále zapracováno, že 
proplácení svátků se týká všech zaměstnanců v nerovnoměrně rozvržené pracovní 
době, tedy i řidičů MHD. 
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K podpisu dodatku ke Kolektivní smlouvě dojde až po technickém zapracování všech 
dohodnutých návrhů do písemné podoby a jejich prokonzultování s právním 
oddělením našeho OS DOSIA v pátek 28. 4. 2017. 
- Proběhla revize hospodaření roku 2016. Revizní komise v hospodaření neshledala 
žádné chyby a doporučí konferenci schválit Zprávu o hospodaření ZO za 1. -12. 
měsíc 2016 a definitivní podobu rozpočtu ZV na rok 2017 včetně účetní závěrky roku 
2016. 
 

 

Příští schůze ZV se koná dne 04. 05. 2017 v 14:00 hodin, 

v kulturní místnosti vozovna Moravská Ostrava. 

 

Náš web: 
www.odborydpo.cz 

 
V Ostravě dne: 28. 04. 2017   
Zapsala :          Jarmila Řezníčková 
                   místopředsedkyně ZV ZO OS DOSIA 

http://www.odborydpo.cz/

