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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.08/2018 
  
 
 
Z řádného zasedání -  
Výboru ZO OS DOSIA při DPO a.s., konaného dne 19. 04. 2018. 
 
Výbor ZO jednal ve složení: Protivínský Ivo, Řezníčková Jarmila, Pokorný Ivan, 
Soukalová Blanka, Bambušek Jan, Eugel Tomáš, Smital Petr, Maloušová Jana, Veselý 
Martin, Štěpánek Zdeněk, Mezihorák Ivo, Koral Michal (zastupuje Jana Brachtla), 
Bartečková Ivana, Kacíř Miroslav, Dvořáková Jana, Kadlec Vladimír, Hříbek Zbyněk, 
Ing. Pokojský Čestmír. 
  
Místopředsedové: - Hisem Lubomír, Muntág Michal, Tříska Petr (zastupuje Petra 
Bortlíčka),  Bortolotti Daniel, Ondřej Radim. 
  
Předsedkyně BOZP: - Habrnálová Magdalena. 
 
Omluveni: - Slíva Zdeněk, Bortlíček Petr, Borisová Marie, Seberová Jana, Vozničková 
Vladislava, Brachtl Jan, Dočkal Karel, Grendysová Hana, Chotová Drahomíra.  
 
Neomluven: - Mutl Ivo. 
 
Hosté: - Jan Rejský – předseda OS DOSIA 
   - Jan Čup – místopředseda OS DOSIA 
 
 
Výbor ZO  byl seznámen: 
 

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

 

Prům. měs. mzda      2018      2017   rozdíl     % index 

řidiči MHD celk. 26 890 23 506 3 384 114,4% 
ř. tramvají 26 101 22 655 3 446 115,2% 
ř. trolejbusů 28 278 23 210 5 068 121,8% 
ř. autobusů 27 058 24 178 2 880 111,9 % 
dělníci 22 455 20 758 1 697 108,2% 
THP 32 631 29 202 3 429  111,7% 
Společnost celk. 26 934 23 910 3 024  112,6% 
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 s vývojem průměrné mzdy za období leden – březen 2018 ve srovnání se 
stejným obdobím roku 2017 v EKOVĚ ELECTRIC 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.  
 
 
Výbor ZO  dále projednal: 
 

 a schválil návrh programu konference ZO OS DOSIA při DPO a.s., konané 
19. 04. 2018. 

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

 a schválil hospodaření ZO za 1. -12. měsíc 2017, definitivní podobu rozpočtu 
ZO na rok 2018 a účetní závěrku roku 2017. Obojí bude předloženo 
k projednání a schválení konferenci ZO. 

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

 a schválil doplnění Volebního řádu v článku č. 4 „Způsob a řízení voleb 
dílenských organizací“ o bod 4.9. Návrh bude předložen konferenci ZO 
k projednání a schválení. 
Hlasování: Pro - 18, proti - 0, zdržel se - 0. Návrh byl přijat. 
 

 a schválil převedení kladného hospodářského výsledku do Rezervního fondu. 
Návrh bude předložen konferenci ZO k projednání a schválení. 
Hlasování: Pro - 18, proti - 0, zdržel se - 0. Návrh byl přijat. 

 

 a schválil dobrovolný příspěvek jednotlivých dílenských organizací na Dětský 
den, který se koná 25. 5. 2018.  
Hlasování: Pro - 18, proti - 0, zdržel se - 0. Návrh byl přijat. 
 
 

 
Informace: 
 
Ivo Protivínský: 
 

 23. 4. 2018 proběhne další jednání o rozvržení pracovní doby u DŘ. Tentokrát 
se předseda sekce MHD OS DOSIA p. Oldřich Schneider z pracovních důvodů 
jednání nezúčastní, zaměstnavatelem předložené materiály s ním budou 
samozřejmě konzultovány. 

 Opět apeluji na členy DV, aby problémy daného střediska řešili nejprve 
s příslušným vedoucím. Problémy, které nejsou vedoucím uspokojivě vyřešeny, 
či jsou mimo kompetenci jeho, přenášejte na příslušnou komisi. Pokud ani pak 
nebude problém uspokojivě vyřešen, žádejte řešení na výboru ZO. Je špatné, 

Prům. měs. mzda     2018     2017    rozdíl % index  

dělníci      22 525     18 626     6 899          137,0% 
THP      40 155     30 126   10 029          133,3% 
Společnost celk.     29 402    21 605      7 797          136,1% 
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pokud jdeme s problémem za GŘ, přitom řešení je v kompetenci vedoucího 
střediska a ten o problému nebyl vůbec informován. 

 Vedoucí střediska Tramvaje Moravská Ostrava, oznámil řidiči tramvaje 
p.Radku Chudějovi, že mu po 3 letech již dále neprodlouží pracovní smlouvu, 
takže jeho pracovní poměr uzavřený na dobu určitou skončí ke dni 30.4.2018. 
Což však znamená, že p. Chudějovi nebude umožněno plně odpracovat pětiletý 
závazek, ke kterému se v kvalifikační dohodě zaměstnavateli zavázal. Z tohoto 
důvodu nebude zaměstnavatel tento závazek ve výši cca 60.000,- Kč po p. 
Chudějovi moci vymáhat a půjde tak na vrub zaměstnavatele. Jako důvod p. 
Chudějovi bylo sděleno, že středisko Tramvaje Moravská Ostrava má 8 řidičů 
nadstav. Pro nás je nepochopitelné, že i v okamžiku nadbytku řidičů, jsou 
přijímání do kurzů řidičů tramvají další uchazeči. Buďto levá ruka neví, co 
dělá ruka pravá, anebo zaměstnavatel nejedná s péčí řádného hospodáře. 
S celou záležitostí seznámíme GŘ.  
 

Různé: 
 
Jan Bambušek: 
- Od ledna do března probíhalo na našem středisku školení všech řidičů na 
parciální trolejbusy a zaškolení na trať. Školení trvalo zhruba 3 – 4 hodiny. 
Řidiči, kteří byli v té době proškoleni, dostali školení zaplacené ve mzdě, ale 
řidiči, kteří se účastnili školení později, zaplaceno nedostali. V době kdy jsem se 
zaškolení zúčastnil tak nám paní Piková oznámila, že nám za zaškolení dá pouze 
odměny ve výši asi 200,- Kč. Další měsíc si paní Piková vytvořila iluzi, jak má 
vypadat pořádek ve voze a začala řidičům brát peníze. Takže to, co dala řidičům 
v březnu, jim zase v dubnu vzala.   
- Stále není dané, ani na jiných střediscích, jak mají být řidiči prokazatelně 
seznamování s různými předpisy. 
- V provozním předpisu D2 jsou nesmysly např: Řidič je po směně povinen, 
následuje 10 bodů. Pokud vím, tak řidič je po směně povinen jít domů, protože 
má po směně.  Není to jediný nesmysl, takových nesmyslů je tam víc. 

          Odp.Ivo Protivínský: 
- Protože provozní předpisy (tedy vnitropodnikové normy) jsou soubory 
opatření týkající se většího počtu zaměstnanců, s pro zaměstnavatele z  toho 
vyplývající povinností projednat je s odborovými organizacemi, vyzveme DŘ 
Hladkého k sjednání nápravy, cílem čehož bude odstranění různých nesmyslů 
odporujícímu zdravému rozumu a věci neodpovídající legislativě. 
 
- Co se týče prokazatelného seznamování se s vnitropodnikovými směrnicemi, 
opětovně se obrátíme na GŘ Moryse s požadavkem na sjednání nápravy. 
Protože zaměstnavatel je ten, který určuje, co bude zaměstnanec během 
pracovní doby vykonávat za práci, by měl zaměstnancům určit, kdy se mají 
s těmito směrnicemi seznamovat, podotýkám V PRACOVNÍ DOBĚ, nikoli mimo 
ní, tak jak to je stále praktikováno v DPO u řidičů MHD, kteří mají vnucené 
pracovní tempo. 
Z těchto důvodů doporučujeme všem zaměstnancům, aby odmítali 
podepisovat tzv. prokazatelné seznámení s vnitropodnikovými 
směrnicemi a to až do té doby, než dojde ze strany zaměstnavatele 
k nápravě! 
 
- Záležitost týkající se nevyplacení mzdy řidičům za dobu strávenou na školení 
na parciální trolejbusy budeme řešit s GŘ Morysem. 
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          Petr Smital: 

Už 2 roky se řeší, co je řidič povinen dělat v přípravné době, ani prokazatelné 
seznámení není stále vyřešeno. 
Odp.Ivo Protivínský: 
- Protože doposud tato situace nebyla zaměstnavatelem uspokojivě vyřešena, 
obrátíme se opětovně na GŘ s požadavkem na bezodkladné řešení. 

 
 

Příští schůze výboru ZO se koná dne 03. 05. 2018 v 14:00 hodin, 
v kulturní místnosti vozovna Moravská Ostrava. 

 

 
Náš web:                       www.odborydpo.cz 
 
 
V Ostravě dne: 20. 04. 2018  
Zapsala :          Jarmila Řezníčková 
                                     místopředsedkyně Výboru ZO OS DOSIA 

http://www.odborydpo.cz/

