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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.17/2018 
 
  
Z řádného zasedání -  
Výboru ZO OS DOSIA při DPO a.s., konaného dne 20. 09. 2018. 
 
 
Výbor ZO jednal ve složení: Protivínský Ivo, Řezníčková Jarmila, Pokorný Ivan, 
Soukalová Blanka, Bortlíček Petr (zastupuje Jana Bambuška), Eugel Tomáš,  Smital 
Petr, Borisová Marie, Maloušová Jana, Štěpánek Zdeněk, Mezihorák Ivo, Bartečková 
Ivana, Kacíř Miroslav, Dvořáková Jana, Chotová Drahomíra (zastupuje Vladimíra 
Kadlece), Hříbek Zbyněk. 
 
Místopředsedové: - Hisem Lubomír, Slíva Zdeněk,  Bortolotti Daniel, Vilášková 
Věra, Grendysová Hana, Ondřej Radim. 
 
Předsedkyně BOZP: - Habrnálová Magdalena. 
  
Omluveni: - Muntág Michal, Bambušek Jan, Orlík Jakub, Veselý Martin, Brachtl Jan, 
Mutl Ivo, Kadlec Vladimír, Ing. Pokojský Čestmír. 
 
Hosté: - personální oddělení – Dyčková Taťána  
 
 
Výbor ZO  byl seznámen: 
 

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

 

 s vývojem průměrné mzdy za období leden – srpen 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., 

Prům. měs. mzda      2018      2017   rozdíl     % index 

řidiči MHD celk. 28 302 25 990 2 312 108,9% 
ř. tramvají 27 693 25 024 2 669 110,7% 
ř. trolejbusů 29 704 25 774 3 930 115,2% 
ř. autobusů 28 339 26 727 1 612 106,0 % 
dělníci 23 871 22 076 1 795 108,1% 
THP 34 083 31 083 3 000 109,7% 
Společnost celk.      28 348 25 937 2 411 109,3% 

Prům. měs. mzda     2018     2017    rozdíl       % index  

dělníci      25 026     20 559     4 467          121,7% 
THP      37 445     32 063     5 382          116,8% 
Společnost celk.     28 380    23 527     4 853          120,6% 
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Výbor ZO  dále projednal: 
 

 rozvázání pracovního poměru podle §55, odst. 1 písm. b), ZP – okamžité 
zrušení pracovního poměru z důvodů pozitivní dechové zkoušky:  
 - Vladimír Bravanský – řidič DAP  
bez účasti jmenovaného se souhlasným stanoviskem. 

     Hlasování: Pro - 16, proti - 0, zdržel se - 0. Návrh byl přijat. 
 

 a schválil návrh dodatku č. 10 ke Kolektivní smlouvě. 
Hlasování: Pro - 16, proti - 0, zdržel se - 0. Návrh byl přijat. 

 

 a schválil účast Lukáše Protivínského a Michala Matějného, kteří byli vybráni 
jako účastníci 7. Semináře mladých odborářů, konaného 4.- 6. 10. 2018 
v Moravském Svätém Jánu na Slovensku.  
Hlasování: pro - 15,   proti - 0, zdržel se – 1/Protivínský/. Návrh byl 
přijat. 
 

 a schválil úhradu cestovních nákladů ve výši 2 000,- Kč (odpovídá výši 
jízdného ČD) pro výše uvedené členy ZO + předsedu ZO Iva Protivínského, 
který se jako zástupce Sněmu OS DOSIA zúčastní 7. Semináře mladých 
odborářů,  konaného  4.-6. 10. 2018 v Moravském Svätém Jánu na Slovensku. 
Na cestu bude použito soukromé osobní vozidlo. 
Hlasování: pro - 15,   proti - 0, zdržel se – 1/Protivínský/.  
Návrh byl přijat. 
 

 a schválil změnu termínu jednání ZO OS DOSIA při DPO a.s. z 4.10.2018 na 3. 
10. 2018. 
Hlasování: Pro - 16, proti - 0, zdržel se - 0. Návrh byl přijat. 
 

 a schválil doporučit členské základně volit do Dozorčí rady DPO 
předsedu naši ZO OS DOSIA  Iva Protivínského.  
Hlasování: Pro - 15, proti - 0, zdržel se - 1/Protivínský/.  
Návrh byl přijat. 

 
 
Informace: 
 
Jarmila Řezníčková: 
 

 Všichni členové, kteří se v loňském roce pojistili proti ztrátě zdravotní 
způsobilosti k výkonu povolání řidiče MHD, které máme sjednáno s 
pojišťovnou UNIQA a chtějí v pojištění pokračovat, musí nejpozději do 
10.10.2018 uhradit v kanceláři ZO roční pojistné na další rok a to ve výši 
2.500,-Kč. V opačném případě dnem 31.10.2018 jeho pojištění skončí. 
Připomínáme, že v případě skončení pracovního poměru pro ztrátu 
zdravotní způsobilosti činí pojistné plnění 18.000,-Kč, které je vypláceno po 
dobu šesti měsíců (celkem tedy 108.000,-Kč). Do pojištění mohou samozřejmě 
vstoupit i další zájemci z řad řidičů MHD, avšak max. při dovršení 59 let věku 
v daném roce. 

Ivo Protivínský: 
 

 Od GŘ Ing. Daniela Moryse jsme obdrželi vyjádření k našemu požadavku na 
zrušení povinného nástupu cestujících prvními dveřmi s kontrolou jízdních 
dokladů do autobusů a trolejbusů v období od 20 do 4 hodin. Vyjádření je 
součásti zápisu. 
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 Dostali jsme opět nabídku od firmy National Pen. Pokud se některý  z DV 
rozhodne, že objedná propisky nebo diáře pro své členy, je třeba nahlásit svou 
objednávku nejlépe prostřednictvím  facebookové  skupiny Výbor ZO OS 
DOSIA při DPO a.s.. 

 18.9.2018 se sešla pracovní skupina, která mimo jiné projednávala dodatek č. 
10 ke Kolektivní smlouvě.  

 Byl vyslyšen náš mnohokráte leč neúspěšně vyslovený požadavek, na 
umožnění plánování dovolené vzdáleným přístupem (elektronicky) a to ve 
dvou cyklech /leden-polovina června do konce listopadu předchozího roku a 
polovina června-konec roku do konce března daného roku/. Dostal jsem 
informaci od DŘ Ing. Hladkého že, oddělení IT v současnosti intenzivně 
pracuje na vytvoření potřebné aplikace, takže plánování dovolené na příští rok 
by mělo být již dle našeho požadavku, tedy dvoufázové. 

 25. 9. 2018 v 9:00 hod. proběhne prezentace OPTIBUSE. Provede ji Ing. 
Hackenberg, který se s původní verzí softwaru OPTIBUSE seznamoval. 
S Dopravním ředitelem jsme se dohodli, že se prezentace za náš Výbor ZO 
zúčastní Petr Smital, Jan Bambušek a Ivo Protivínský. 

 26. 9. 2018 v 10:00 hod., se koná prezentace nabízeného řešení optimalizace 
výpravy a směn aplikace OPTIBUSE, dodavatelem Total Service s.r.o., 
prezentace je určena pro členy hodnotící komise, Ivo Protivínský se jí zúčastní 
za Dozorčí radu. 

 
 

Vážené kolegyně a kolegové, 
 
ve dnech 5. - 6. 10. 2018 budete mít možnost zvolit nové vedení našeho města. Podle 
výsledků voleb se rozhodne i o tom, jaké bude složení Rady města a kdo bude Radním pro 
Dopravu. Svými hlasy tak můžete ovlivnit další vývoj DPO a to jak v pozitivním, tak i v 
negativním smyslu. Nechceme vám radit, abyste volili tu či onu stranu, nebo hnutí, anebo 
toho či onoho politika. Chceme vás vyzvat k tomu, abyste hodně dobře přemýšleli komu že 
ten svůj hlas dáte. Zkuste si prosím vzpomenout, jak se vyvíjely naše mzdy, investice do DPO 
apod. ve volebních obdobích před rokem 2015 a zkuste to porovnat s vývojem našich mezd a 
investic do DPO po roce 2015… 
V příštím roce nás čeká kolektivní vyjednávání. A to se bude vyvíjet zejména podle toho, kdo 
město Ostrava a dopravu v něm povede. Tak přemýšlejte, ať Dopravnímu podniku není tok 
peněz znova přiškrcen… 
Přejeme nám všem šťastnou ruku při volbách.  
 

Váš Výbor ZO OS DOSIA při DPO a.s. 
 
 

 

POZOR ZMĚNA!!!!!!!!! 
 

Příští schůze výboru ZO se koná dne 03. 10. 2018 v 14:00 hodin, 
v kulturní místnosti vozovna Moravská Ostrava. 

 

 
Náš web:  www.odborydpo.cz 

 
V Ostravě dne: 24. 09. 2018  
Zapsala :          Jarmila Řezníčková 
                                     místopředsedkyně Výboru ZO OS DOSIA 

http://www.odborydpo.cz/

