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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.19/2018 
 
  
Z řádného zasedání -  
Výboru ZO OS DOSIA při DPO a.s., konaného dne 18. 10. 2018. 
 
 
Výbor ZO jednal ve složení: Protivínský Ivo, Řezníčková Jarmila, Pokorný Ivan, 
Soukalová Blanka, Bambušek Jan, Eugel Tomáš,  Smital Petr, Maloušová Jana, Orlík 
Jakub (zastupuje Martina Veselého), Štěpánek Zdeněk, Mezihorák Ivo, Bartečková 
Ivana, Kacíř Miroslav, Hříbek Zbyněk, Ing. Pokojský Čestmír. 
 
Místopředsedové: - Hisem Lubomír, Muntág Michal,  Bortlíček Petr, Vilášková 
Věra, Ondřej Radim. 
 
Předsedkyně BOZP: - Habrnálová Magdalena. 
  
Omluveni: - Slíva Zdeněk, Borisová Marie, Bortolotti Daniel, Veselý Martin, 
Seberová Jana, Koral Michal, Brachtl Jan, Dočkal Karel, Mutl Ivo, Dvořáková Jana, 
Grendysová Hana, Kadlec Vladimír, Chotová Drahomíra. 
 
 
 
Výbor ZO  byl seznámen: 
 

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

 

 s vývojem průměrné mzdy za období leden – září 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. 28 317 26 276 2 041 107,8% 
ř. tramvají 27 699 25 351 2 349 109,3% 
ř. trolejbusů 29 711 25 994 3 717 114,3% 
ř. autobusů 28 363 27 002 1 361 105,0 % 
dělníci 23 750 22 076 1 674 107,6% 
THP 34 010 31 071 2 939 109,5% 
Společnost celk.      28 312 26 085 2 227 108,5% 

Prům. měs. mzda     2018     2017    rozdíl       % index  

dělníci      24 614     20 694     3 920          118,9% 
THP      37 403     32 040     5 363          116,7% 
Společnost celk.     28 078    23 634     4 444          118,8% 
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Informace: 
 
Jarmila Řezníčková: 
 

 Objednávku na vánoční poukázky pro členy je třeba doručit na 
výbor ZO do pondělí 22. 10. 2018.  
 
Ivo Protivínský: 

 

 Na plakátu zvýhodněného volání pro naši odborovou organizaci v síti 
virtuálního operátora došlo k upřesnění u tarifů „DOSIA Q“. Všem zájemcům 
současně doporučujeme nejprve si přečíst všeobecné obchodní podmínky 
(odkaz je uveden na našem webu www.oborydpo.cz). Tarify DOSIA NEO 
zůstávají beze změny. 

 4 zaměstnanci ze střediska Tramvaje Moravská Ostrava se na nás obrátili, že 
jim nebyly vydány benefity pro rok 2018 s odůvodněním, že na ně nemají 
nárok, protože v době vydání už nebyli zaměstnanci, v jednom případě 
zaměstnanec pracuje na zkrácený pracovní úvazek. Případ jsme řešili s GŘ a 
vedoucí odboru lidské zdroje s kladným výsledkem. 

 15. 10. 2018 proběhlo v Ekově další kolo kolektivního vyjednávání. 
Zaměstnavatel náš návrh na navýšení tarifních mezd o 15,-Kč odmítnul a 
navrhnul růst mezd o 5 %. Tento návrh zaměstnavatele je pro nás 
neakceptovatelný.    

 Obdrželi jsme od zaměstnavatele k připomínkování návrh směrnice 
„Posuzování zdravotní způsobilosti k práci“. Návrh směrnice vůbec 
neřeší právní účinky a platnost lékařského posudku, neřeší vzdání se práva na 
přezkum, dále neřeší seznámení zaměstnavatele s obsahem lékařského 
posudku při převzetí od posuzovaného zaměstnance, které by měl provádět 
zaměstnanec odpovědný za vysílání zaměstnanců na preventivní prohlídku, 
aby měl zaměstnavatel jistotu, že zaměstnanci může být přidělována práce 
(jinými slovy směrnice vůbec neřeší zákon č. 373/2011 Sb.). V tomto smyslu byl 
z naší strany návrh směrnice připomínkován. Je teď na zaměstnavateli, aby 
směrnici přepracoval, tak aby byla v souladu s platnou legislativou.  

 V případě Vlastimila Bernata, o kterém je informace v zápise č. 18/2018 jsme 
měli jednání s GŘ a DŘ. Na jednání nám byly předloženy faktické důkazy, ze 
kterých je možno dovodit, že situace vznikla postupným pochybením 
některých zaměstnanců (plánovač CP, výpravčí).  Z doloženého vyplývá, že se 
nejedná o systémové selhání CP.   
Dále jsme s DŘ řešili problematiku podzimních školení, které je ke směně 
připojeno. Zde dochází ze strany zaměstnavatele k nedodržení platné 
kolektivní smlouvy. Budeme společně hledat způsob, který bude pro 
zaměstnavatele přijatelný a současně neznevýhodní zaměstnance. Pokud se 
na způsobu řešení dohodneme, bude zakomponován do Kolektivní smlouvy.  

 Dostali jsme návrh na změnu Zásad hospodaření na rok 2019 z DV Doprava 
Autobusy Hranečník. Navrhují snížit částku na květinový dar při úmrtí člena 
z 1500,- na 1000,- Kč a dále navrhují přidat částku 500,- Kč na květinový dar 
při úmrtí bývalého člena.  

 Ve dnech 4.-6.10.2018 jsme se spolu s Michalem Matějným a Lukášem 
Protivínským (které delegovali jejich dílenské organizace), zúčastnili  7. 
Seminára mladých odborárov v Moravském svätém Jánu, který pořádal 
Integrovaný odborový svaz SR. Ústředním tématem semináře bylo 
Kolektivní vyjednávání v praxi. Součástí semináře bylo také ověření 
uplatňovaní získaných teoretických vědomostí v praxi, komunikační zručnosti 
účastníka sociálního dialogu, praktický trénink přípravy a realizace 
vyjednávaní se záměrem pochopit význam a cíle kolektivního vyjednávaní, 

http://www.oborydpo.cz/
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včetně vyjednávaní kolektivních smluv. Oživením programu pak byla diskuse 
s viceprezidentkou Konfederace Odborových Svazů SR Monikou Uhlerovou, 
kde se účastníci semináře zaměřovali na aktuální úlohy Odborů na Slovensku. 
Oba naši členové si ze semináře odnesli spoustu poznatků, které jako mladá 
odborářská krev budou moci v blízké budoucnosti využít při práci v odborech.   
 

Výbor ZO dále projednal: 
 

 a schválil upravit na návrh DV Doprava Autobusy Hranečník Zásady 
hospodaření, a to částku na květinový dar při úmrtí člena nechat v původní 
výši (do 1 500,- Kč) a přidat částku do 500,- Kč na květinový dar při úmrtí 
bývalého člena (důchodce atd.) Změna bude provedena po schválení 
konferencí ZO dne 6. 12. 2018  
Hlasování: Pro - 13, proti - 0, zdržel se - 1. Návrh byl přijat. 

 
Různé: 
   
Petr Smital: 
- Na terminálu odbavovacího systému se v poslední době objevuje počet 
přepravovaných osob v % (10%, 25%, 50% atd.) Řidič vybere výši % a potvrdí 
OK. Kdysi jsme dostávali do složek papír s vypsanými zastávkami, u kterých 
jsme dopisovali počet cestujících. Tato činnost byla placena. Bude i nový systém 
zadávání obsazenosti vozů řidičům zaplacen? 
Odp.Ivo Protivínský: S touto záležitostí se obrátím na DŘ. 
(po uzávěrce zápisu: 
 Zaměstnavatel uznal naši připomínku a argumenty za adekvátní, takže 
nebude dělat rozdíl mezi sčítáním cestujících „papírovou“ formou a 
formou elektronickou. Odměna za toto sčítání bude totožná tedy 60,-
Kč/směna, na které ke sčítání dochází, tak jak je ujednánío v Kolektivní 
smlouvě.) 
 

Příští schůze výboru ZO se koná dne 01.11. 2018 v 14:00 hodin, 
v kulturní místnosti vozovna Moravská Ostrava. 

 
 

 
Náš web:  www.odborydpo.cz 

 
V Ostravě dne: 19. 10. 2018  
Zapsala :          Jarmila Řezníčková 
                                     místopředsedkyně Výboru ZO OS DOSIA 

http://www.odborydpo.cz/

