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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.15/2018 
 
  
 
Z řádného zasedání -  
Výboru ZO OS DOSIA při DPO a.s., konaného dne 09. 08. 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, Bartečková Ivana, Kadlec Vladimír, Hříbek 
Zbyněk. 
  
Omluveni: - Borisová Marie, Brachtl Jan,  Mutl Ivo, Kacíř Miroslav, Dvořáková Jana, 
Ing. Pokojský Čestmír. 
 
Hosté: - člen DV TTP – Foltýnek Ivo. 
 
Výbor ZO  byl seznámen: 
 

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

 

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

 s náhradami škod z dopravních nehod, 

 s odškodněním pracovních úrazů za červenec 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., Ekova Electric 

 s vyhodnocením Kolektivní smlouvy za 1. pololetí 2018 

Prům. měs. mzda      2018      2017   rozdíl     % index 

řidiči MHD celk. 27 917 25 147 2 770 111,0% 
ř. tramvají 27 372 24 170 3 202 113,2% 
ř. trolejbusů 29 336 25 052 4 284 117,1% 
ř. autobusů 27 907 25 859 2 048 107,9 % 
dělníci 23 359 21 775 1 584 107,3% 
THP 34 143 31 080 3 063 109,9% 
Společnost celk.      28 018 25 419 2 599 110,2% 

Prům. měs. mzda     2018     2017    rozdíl       % index  

dělníci      25 039     20 241     4 798          123,7% 
THP      37 115     31 056     6 059          119,5% 
Společnost celk.     28 286    23 027     5 259          122,8% 
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Výbor ZO  dále projednal: 
 

 a schválil prezentaci nových stejnokrojů na konferenci ZO konané dne 6.12.2018           
Hlasování: Pro - 14, proti - 0, zdržel se - 0. Návrh byl přijat. 
 

Informace: 
 
Ivo Protivínský: 
 

 25. 7. 2018 jsme měli schůzku s GŘ, předložili jsme mu připomínky k volebnímu 
řádu pro volby členů Dozorčí rady z řad zaměstnanců. Dále jsme se dotazovali 
na jeho názor na náš požadavek ke zrušení kontroly jízdenek po 20 hodině. 
Odpověděl, že náš dopis předal DŘ, k vypracování podkladů pro odpověď, 
kterou nám zašle. 

 7. 8. 2018 se konala první schůzka volební komise pro volby do DR. 
S průběhem schůzky byl výbor ZO seznámen Vladimírem Kadlecem, jenž je 
jedním ze členů volební komise. 

 1. 9. 2018 se v Martinově koná den otevřených dveří pod názvem „Den 
ostravských dopraváků“. Proběhne tam mimo jiné i prezentace nových 
stejnokrojů. 

 Při montáži chladniček do autobusů se vyskytly komplikace. Chladničky se 
začaly montovat za sedadlo, což brání sklopení opěradla. Proto jsme iniciovali 
schůzku s vedoucím odboru silniční vozidla p. Tomášem Bendou, na které jsme 
společně vybrali vhodnější umístění těchto chladniček ve vozech. 

 Přišla nám finální nabídka zvýhodněného volání pro členy naší odborové 
organizace. Informace bude přílohou zápisu. 

 Centrálním plánováním bylo vybráno 30 řidičů, kteří měli svým podpisem 
vyjádřit souhlas, že jim bude v 9, 10 a 11 měsíci rozvrhována pracovní doba 4-
2, nebo 5 -2,  avšak bez tzv. vylamování směn. Bohužel svůj souhlas odmítlo dát 
10 řidičů. Z těchto důvodů se zkušební provoz odkládá a na 22. 8. 2018 svolal 
DŘ schůzku, na které se budeme dohadovat o dalším postupu. 

 Oblastní inspektorát práce nám zaslal informaci o zahájení kontroly 
dodržování pracovněprávních předpisů v dceřiné společnosti  Ekova Electric. 
Kontrolou byl pověřen inspektor Bc. Jiří Wranka. 
 
 

Různé: 
 
Jana Maloušová: 
- Na měření oděvů chodí lidé ze svého volna. Pokud zaměstnavatel chce nové 
uniformy, měl by zaměstnancům zaplatit čas strávený měřením. Kdyby peníze 
místo na uniformy dali zaměstnancům do mezd, byli by lidé spokojenější.  
Odp.Ivo Protivínský: 
Tato problematika není černobílá. Máme ji opět připravenu pro další kolektivní 
vyjednávání a věříme, že se se současným ředitelem dohodneme… Vybavení 
všech řidičů novými stejnokroji vyjde cca na 20 mil. Kč. Pokud bychom pominuli 
fakt, že se jedná o peníze, které nejsou určeny na mzdové prostředky, stačila by 
tato částka na navýšení průměrné mzdy o necelé 3 % v jednom roce. Navýšení 
mezd nad rámec platné KS bude dle dohody s Radním pro dopravu 
Semerákem k 1.10.2018 pro řidiče MHD a specializované dělnické profese. 
K 1.1.2019 bude navýšena mzda všech zaměstnanců společnosti o inflaci roku 
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2018. A pak by se mělo opakovat dubnové navýšení mezd zaměstnanců 
s nejnižšími příjmy a říjnové navýšení pro řidiče MHD a specializované dělnické 
profese. Na podzim jsou ale komunální volby a může se tak lehce stát, že 
půjdeme opět cestou úspor, tak jako tomu bylo za minulé koalice 
(ČSSD+ODS)… 
 
Ivan Pokorný: 
- Proč se do vozů po VP nemontují klimatizace, jak bylo slíbeno, ale zůstávají 
tam ochlazovače? 
Odp.Ivo Protivínský: 
Tento dotaz jsme položili  na schůzce GŘ, který nám vysvětlill, že na naší 
konferenci 19.4.2018 hovořil o záměru vybavovat vozy plnohodnotnou 
klimatizací a to nejenom kabinu řidiče, ale i salónu pro cestující. Realizaci 
tohoto záměru však musí předcházet i vypracování projektu a nasmlouvání díla 
v Ekově Electric. Proto došlo k tomu, že dříve nasmlouvané tzv. „Velké 
prohlídky“ byly ještě realizovány bez těchto klimatizací. 
 
Blanka Soukalová: 
- Chtěla bych poděkovat GŘ za odměnu 500,- Kč za extrémně horké dny. Je to 
poprvé co naše ztížené pracovní podmínky někdo ohodnotil.   
 
 

           

Příští schůze výboru ZO se koná dne 6.9. 2018 v 14:00 hodin, 
v banketce v Martinově. 

 
Náš web:                       www.odborydpo.cz 
 
V Ostravě dne: 10. 08. 2018  
Zapsala :          Jarmila Řezníčková 
                                     místopředsedkyně Výboru ZO OS DOSIA 

http://www.odborydpo.cz/

