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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.10/2018 
  
Z řádného zasedání -  
Výboru ZO OS DOSIA při DPO a.s., konaného dne 17. 05. 2018. 
 
Výbor ZO jednal ve složení: Protivínský Ivo, Řezníčková Jarmila, Pokorný Ivan, 
Soukalová Blanka, Bambušek Jan, Slíva Zdeněk (zastupuje Petra Smitala),  Maloušová 
Jana, Borisová Marie, Orlík Jakub (zastupuje Martina Veselého), Štěpánek Zdeněk, 
Mezihorák Ivo, Bartečková Ivana, Kacíř Miroslav, Hříbek Zbyněk, Ing. Pokojský 
Čestmír. 
Místopředsedové: - Muntág Michal, Vilášková Věra, Ondřej Radim. 
Předsedkyně BOZP: - Habrnálová Magdalena. 
Omluveni: - Smital Petr, Hisem Lubomír, Bortlíček Petr, Bortolotti Daniel, Veselý 
Martin, Vozničková Vladislava, Seberová Jana, Koral Michal, Mutl Ivo, Dočkal Karel, 
Kadlec Vladimír, Dvořáková Jana,  Grendysová Hana.  
Neomluveni: - Eugel Tomáš, Brachtl Jan, Chotová Drahomíra.  
 
Výbor ZO  byl seznámen: 
 

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

 

 s nástupy a výstupy Ekova electric v období 3/2018, 4/2018  
 
 
Výbor ZO  dále projednal: 
 

 a schválil mimořádnou podporu Daliboru Klechovi, při narození trojčat, ve výši 
3 000,- Kč.  
Hlasování: Pro - 14, proti - 0, zdržel se - 1. Návrh byl přijat. 

 
Informace: 
 
Ivo Protivínský: 

 22. 5. 2018 máme pravidelnou schůzku s GŘ. 

 V souvislosti s vzrůstajícím počtem napadení řidičů za současného zvyšování 
agresivity při takto vedených útocích, jsem poslal Generálnímu řediteli dopis, 
který je přílohou tohoto zápisu. 

 Poděkování Tomáši Hiklovi za zaslání připomínek k provoznímu předpisu D1. 
Dále poděkování za připomínky k provoznímu předpisu D2 Janu  Bambuškovi. 

Prům. měs. mzda     2018     2017    rozdíl % index  

dělníci      25 114     18 888     6 226          133,0% 
THP      38 505     29 753     8 752          129,4% 
Společnost celk.     28 683    21 697     6 986          132,2% 
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Nikdo jiný žádné připomínky neposlal, z čehož lze usoudit, že žádné nejsou a 
vše je tedy v pořádku. 
 

Jarmila Řezníčková: 

 Dostali jsme nabídku na zvýhodněné předplatné NDM na sezónu 2018/2019.  
Dílenský výbor, který bude mít zájem o předplatné pro své členy, nahlásí 
požadovaný počet permanentek. 

  
Různé: 
 

Jana Maloušová: 
- Připomínka mnoha řidičů na středisku (hlavně nových)- nejsou spokojeni 
se mzdou – při povinném výkonu „nedosáhnou ani na 20 tisíc čistého. Řidiči, 
určeni pro náhradní dopravu za trolejbusy a na Hranečník mnohdy neznají 
trasy, na žádném zácviku nebyli a vlastně nastoupili na provozovnu 
Poruba+Martinov, tedy na linky, patřící pod tuto provozovnu a nyní jezdí na 
trasách, se kterými nebyli seznámeni. 
- Další negativní připomínka je k benefitům (záležitost zaměstnavatele 
nikoliv odborů) – do dnešního dne (t.j. 17.5.) nebyly vydány, ani nejsou 
jakékoliv informace.   

          Odp.Ivo Protivínský: 
- Mzda - vždy se uvádí mzda hrubá a ne čistá. Při sjednání pracovního 
poměru dostává každý nově příchozí zaměstnanec informaci o budoucím 
mzdovém zařazení, což je následně stvrzeno mzdovým výměrem, který 
dostane po nástupu. Nově příchozí řidiči jsou zařazeni do nástupního 
mzdového tarifu, který činí 105,10 Kč/hod. (což u řidičů na dělených směnách 
při 176 hodinách činí cca 23.000,-Kč brutto) a nejpozději do 2 let jsou zařazení 
do jednotného mzdového tarifu, který činí 115,30 Kč (což u řidičů na dělených 
směnách při 176 hodinách činí cca 25.100,-Kč brutto).  Je poněkud zvláštní, 
pokud kdokoliv podpisem pracovní smlouvy nejprve vyjádří souhlas s tímto 
zařazením a po obdržení mzdy se následně podivuje nad výši své mzdy. 
- Náhradní doprava za trolejbusy a autobusové linky stř. Hranečník  
Zaměstnavatel může vyslat řidiče i na jinou linku, než je kmenová linka 
střediska, avšak za předpokladu, že řidiče na tuto linku zaměstnavatel zaškolí, 
resp. provede řidiči zácvik (v pracovní době-tedy s náhradou mzdy). Řidič, 
který neabsolvoval zácvik pro dané linky, není povinen na tyto linky vyjet.  
- Benefity – co se týče nevydání benefitních poukázek je nutno se s dotazy 
obracet na vedoucí odboru služby Ing. Kubíčkovou tel.: 597 401 500 
 
Ivan Pokorný: 
- Nové tramvaje Stadler jsou vyrobené jen pro komfort cestujících, ale na řidiče 
se zapomnělo. Kabina je malá, není si kam odložit věci a nebyl zohledněn 
požadavek řidičů, aby měli z kabiny samostatné dveře pro výstup.   

 
 

Příští schůze výboru ZO se koná dne 07. 06. 2018 v 14:00 hodin, 
v kulturní místnosti vozovna Moravská Ostrava. 

 
Náš web:                       www.odborydpo.cz 
 
V Ostravě dne: 17. 05. 2018  
Zapsala :          Jarmila Řezníčková 
                                     místopředsedkyně Výboru ZO OS DOSIA 

http://www.odborydpo.cz/

