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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.16/2018 
 
  
Z řádného zasedání -  
Výboru ZO OS DOSIA při DPO a.s., konaného dne 06. 09. 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), Mezihorák Ivo, Mutl Ivo, Kacíř Miroslav, 
Dvořáková Jana, Kadlec Vladimír, Hříbek Zbyněk. 
  
Omluveni: - Eugel Tomáš, Veselý Martin, Štěpánek Zdeněk, Brachtl Jan, Bartečková 
Ivana, Ing. Pokojský Čestmír. 
 
Výbor ZO  byl seznámen: 
 

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

 

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

 s náhradami škod z dopravních nehod, 

 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 a.s., 
 
Výbor ZO  dále projednal: 
 

 a schválil zakoupení a předání cen pro vítěze soutěže řidičů tramvají v jízdě 
zručnosti. 
Hlasování: pro - 15,   proti - 0, zdržel se – 0. Návrh byl přijat. 
 

Prům. měs. mzda      2018      2017   rozdíl     % index 

řidiči MHD celk. 28 228 25 681 2 547 109,9% 
ř. tramvají 27 636 24 611 3 025 112,3% 
ř. trolejbusů 29 650 25 588 4 062 115,9% 
ř. autobusů 28 249 26 458 1 791 106,8 % 
dělníci 23 686 21 873 1 813 108,3% 
THP 34 218 31 149 3 069 109,9% 
Společnost celk.      28 287 25 734 2 553 109,9% 

Prům. měs. mzda     2018     2017    rozdíl       % index  

dělníci      25 032     20 345     4 686          123,0% 
THP      37 932     32 208     5 724          117,8% 
Společnost celk.     28 507    23 399     5 108          121,8% 
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 a schválil účast a zaplacení nákladů na dopravu a ubytování pro hráče 
reprezentující naši odborovou organizaci na turnaji OS DOSIA v halové kopané, 
který se bude konat 24. 11. 2018 v Praze.  
Hlasování: Pro - 15, proti - 0, zdržel se - 0. Návrh byl přijat. 

 
Informace: 
 
Ivo Protivínský: 
 

 31. 8. 2018 jsme měli schůzku s GŘ, dotazovali jsme se, jak pokročilo řešení 
našeho požadavku na zrušení kontroly jízdenek po 20 hodině. Odpověděl, že 
město naopak žádá, aby na vybraných linkách bylo zavedeno celodenní 
nastupování předními dveřmi. V nejbližších dnech bychom měli obdržet 
písemnou odpověď.  
- Také jsme hovořili o našem požadavku na optimalizaci nočních směn na 8 
hodin. Při změně jízdních řádů od září je opět u těchto směn pokles výkonů-
nyní je např. průměrná délka noční směny na středisku DAH 7,92 hodin.  
- Dále nás GŘ informoval o navýšení mezd řidičů a dělníků-specialistů nad 
rámec kolektivní smlouvy, které jsme na jaře tohoto roku dojednali s Radním 
pro dopravu JUDr. Semerákem. Od 1. 10. 2018 (tedy o měsíc dříve, než bylo 
původně dohodnuto) dojde k navýšení tarifních mezd řidičů všech trakcí MHD 
o 2,60 Kč/hod. (cca + 500,-Kč/měsíc). Dále dojde k mimořádnému zvýšení 
tarifních mezd pro dělníky-specialisty a to v limitu od 2,-Kč/hod. až po 18,-
Kč/hod. Což znamená měsíční navýšení od 500,-Kč až do 3.500,-Kč. Vždy bude 
záležet na tom, jak vysokou odbornost daný dělník při své profesi má (odborné 
kurzy, kvalifikace, zkoušky apod.). V průměru to bude dělat cca 1.500,-Kč… 
Rozhodnutí komu a o kolik se mzda navýší, nechalo vedení společnosti plně v 
kompetenci vedoucích jednotlivých středisek. Nyní očekáváme předložení 
návrhu dodatku ke KS k projednání a k podpisu. 

 Další navýšení mezd všech zaměstnanců bude k 1. 1. 2019 o inflaci roku 2018 
(která k dnešnímu dni je ve výši 2,3 %). 
Dále je příslib Radního Semeráka zopakovat navýšení mezd od dubna 2019 a 
dále od října 2019... /zde bude zřejmě záležet na tom, kdo povede radnici města 
Ostrava, zda současná koalice ANO + OSTRAVAK, anebo se do vedení města 
vrátí nám dobře známí šetřílkové ČSSD + ODS… / Totéž však platí i o 
kolektivním vyjednávání, které budeme v polovině roku 2019 otevírat… 

 28. 8. 2019 proběhlo v dceřiné společnosti Ekova Electric první kolo 
kolektivního vyjednávání o uzavření Mzdové dohody pro rok 2019. 
Zaměstnavatel do konce měsíce září bude mít připraven podnikatelský plán na 
rok 2019, hned poté nám předloží svůj protinávrh, takže začátkem října již 
budeme jednat o konkrétních číslech. 

 5. 9. 2018 jsme měli jednání hodnotící komise k VZ  na pořízení softwaru pro 
optimalizaci výpravy směn. 26. 9. 2018 bude probíhat prezentace 
dodavatelskou firmou. 

 Obdrželi jsme písemně zaměstnavatelem přijatá opatření k výsledkům 
kontroly SIBP OS DOSIA, která proběhla ve dnech 25. – 28. 6. 2018. Dokument 
zašleme Svazovému Inspektorovi BOZP p. Petru Vozábovi a předsedovi sekce 
MHD Bc. Oldřichu Schneiderovi. 
 

Různé: 
Petr Smital: 
- Na stránkách DŘ je uvedeno, že budou zkušebně zavedeny svozy na 
objednávku, zajímalo by mne, co to obnáší.? 
- Na Hranečníku je zavedena zvláštní praxe při odstavení autobusu. Po směně 
svůj autobus odstavím, ale ráno ho marně hledám a nikdo, ani výpravčí, neví kde 
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je. Dílna, pokud vezme vůz, by to měla nahlásit výpravčímu, aby věděl kde vůz 
je a řidič ho nemusel hledat. 
Odp.Ivo Protivínský: Informace k svozům na objednávku dal DŘ Ing. Hladký 
na stránky dopravního úseku.  
- Problematiku odstavování vozů jsem navrhoval vyřešit za pomocí GPS (vozy 
jsou jí vybaveny), kdy řidič nastupující na směnu v garážích, si může na 
monitoru umístěném na výpravně zobrazit přesnou polohu vozu. 

   
Ivan Pokorný: 
- Nové jízdní řády jsou opět paskvil. Nepomůže to říkat ani na DPK, protože je to 
stále stejné, ne-li horší. Díky novým jízdním řádům je smyčka ve Výškovicích 
stále ucpaná. 
- Řidiči si stěžují na plánovače, že jim dává po noční směně hned odpolední, 
takže řidiči nejsou dostatečně odpočatí. Žádáme o svolání schůzky CP a DV. 
 
Jana Maloušová: 

- Mnoho řidičů žádá prodloužení termínu na plánování letní dovolené do konce 
ledna 2019 (většinou se dovolená musela plánovat do konce roku) a termíny 
zahraničních dovolených jsou známy až po novém roce. 
Odp. Ivo Protivínský: V předchozích letech jsem při různých příležitostech 
několikrát neúspěšně navrhoval, aby byla zavedena možnost plánovat 
dovolenou vzdáleným přístupem prostřednictvím aplikace v centrálním 
plánování a to ve dvou termínech: v listopadu první polovina následujícího roku, 
v březnu pak druhá polovina roku. V loni nám bylo konečně přislíbeno, že se tak 
stane, ale až od dalšího roku, protože je zapotřebí vše důkladně připravit. 
Vznesu dotaz na DŘ v jakém stádiu se příprava nachází. 
 
Jana Dvořáková: 
- Na Porubě se ztrácejí fólie a řidiči po nás chtějí, abychom jim za ztracenou folii 
vraceli peníze.  
Odp. Ivo Protivínský: To je nesmysl. Za krádeže fóliových jídel přece nemohou 
zaměstnanci Závodního stravování. Požádám vedoucího střediska p. Urbánka, 
aby dal vybavit chladničku zámkem, tak jak tomu je např. na středisku 
Hranečník. 
 
Miroslav Kacíř: 
- Náš bývalý předseda DV si stěžuje, že na našich webových stránkách nejsou 
zápisy z jednání Výboru ZO. Že si je chce přečíst v klidu domova a poslední zápis 
tam stále není. 
Odp. Ivo Protivínský: Zápisy jsou na web dávány průběžně, konkrétně Zápis 
z 9. 8. 2018 (č. 15/2018), byl na web umístěn 14. 8. 2018, na což byli všichni 

naši členové, (kteří mají na webu zaregistrovánu svojí e-mailovou adresu) 
upozorněni informačním e-mailem, který byl odeslán téhož dne v 15:09 hodin. 
 

Příští schůze výboru ZO se koná dne 20.9. 2018 v 14:00 hodin, 
v banketce v Martinově. 

 
Náš web:  www.odborydpo.cz 

 
V Ostravě dne: 7. 09. 2018  
Zapsala :          Jarmila Řezníčková 
                                     místopředsedkyně Výboru ZO OS DOSIA 

http://www.odborydpo.cz/

