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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.13/2019 
 
  
Z řádného zasedání -  
Výboru ZO OS DOSIA při DPO a.s., konaného dne 24. 07. 2019. 
 
Výbor ZO jednal ve složení: Protivínský Ivo, Řezníčková Jarmila, Hikl Tomáš (zastupuje Ivana 
Pokorného), Muntág Michal (zastupuje Blanku Soukalovou), Bambušek Jan, Smital Petr, 
Maloušová Jana, Bartečková Ivana, Dvořáková Jana, Hříbek Zbyněk, Ing. Pokojský Čestmír. 
  
Omluveni: - Pokorný Ivan, Soukalová Blanka, Eugel Tomáš, Borisová Marie, Veselý Martin, 
Mezihorák Ivo, Mutl Ivo, Kadlec Vladimír.  
 
Neomluven: - Brachtl Jan. 
 
Výbor ZO  byl seznámen: 
 

 s vývojem průměrné mzdy za období leden - červen 2019 ve srovnání se stejným 
obdobím roku 2018: DPO a.s. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 se stavem zaměstnanců ve srovnání s rokem 2018  DPO a.s., 

 s nástupy a výstupy DPO a.s., 

 s přepočteným stavem zaměstnanců DPO a.s., 

 s odškodněním pracovních úrazů. 
 

Výbor ZO  dále projednal: 
 

 změnu termínu jednání výboru ZO a volební konference z 4.12. 2019 na 11.12.2019. 
 

 problematiku vyplacení mimořádné odměny zaměstnancům ve výplatě za měsíc 
červen/2019, na kterou předseda ZO Ivo Protivínský aktuálně reagoval zasláním e-

Prům. měs. mzda      2019      2018   rozdíl     % index 

řidiči MHD celk. 29 815 27 917  1 898 106,8% 
ř. tramvají 28 744 27 372 1 372 105,0% 
ř. trolejbusů 31 246 29 336 1 910 106,5% 
ř. autobusů 30 161 27 907 2 254 108,1 % 
dělníci 26 492 23 359 3 133 113,4% 
THP 35 428 34 143 1 285  103,8% 
Společnost celk. 30 194 28 018 2 176  107,8% 
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mailu předsedovi představenstva DPO Ing. Morysovi (e-mail je v příloze tohoto 
zápisu). Výbor ZO následně přijal toto usnesení: 

 
Zástupci Výboru ZO se dne 7.3.2019 zúčastnili schůzky s Primátorem Macurou,  
kterého obeznámili s  vývojem mezd v Dopravních podnicích v ČR a našem regionu. 
Vzhledem k vývoji mezd v DPO, byl Primátor požádán o mimořádné plošné navýšení 
mezd pro všechny zaměstnance v letošním roce nad rámec kolektivní smlouvy tak, 
jak bylo v loňském roce dojednáno s Radním pro dopravu Semerákem. Primátor řekl, 
že to projedná s našim GŘ a do měsíce nám dá vědět jak se rozhodnuli. Na 
konferenci naší ZO dne 17. 4. 2019 oznámil Primátor Macura, že se s našim 
požadavkem ztotožnil, a že od července 2019 dojde k mimořádnému navýšení 
tarifních mezd všech zaměstnanců DPO, dle našeho návrhu. Dne 30. 4. 2019, na 
pravidelném setkání s GŘ nám Ing. Morys sdělil, že Představenstvo DPO se 
rozhodnulo vyplatit všem zaměstnancům celou částku 11,6 mil. Kč v červenci 2019 a 
to jednorázově v mimořádné odměně. 
Dne 9.7.2019 bylo vydáno oznámení představenstva DPO o mimořádné odměně, 
která bude vyplacena všem, kteří k nám nastoupili nejpozději k 31. 3. 2019 a v rámci 
prvního pololetí neměli vyšší absenci než jeden měsíc. 
Vzhledem k tomu, že peníze byly nakonec rozděleny jinak, než jsme původně 
požadovali (a bylo i přislíbeno), Výbor ZO OS DOSIA při DPO a.s. se distancuje od 
finálního rozhodnutí záměru představenstva DPO. 

           
           Hlasování: Pro - 11, proti - 0, zdržel se - 0. Usnesení bylo přijato. 
 
Informace: 
 
Ivo Protivínský: 
 

 S předsedkyní BOZP Magdou Habrnálovou, jsme 3. 7. 2019 pokračovali v kontrole 
sociálních zařízení na ostatních konečných. Z kontroly byl vyhotoven zápis, který jsme 
předali GŘ včetně případných návrhů, či požadavků. Na dané téma proběhne 22.8.2019 
jednání u DŘ. 
 

 Paní Malášková nás vyzvala, abychom se do 25. 7. 2019 vyjádřili k plnění kolektivní 
smlouvy za 1. pololetí 2019. Pokud máte připomínky pošlete mi je e-mailem. 

 

 K hotovému projektu rekonstrukce sociálního zázemí ve Výškovicích jsme podali 
připomínky. Vznesl jsem požadavek na zajištění klimatizace jak zdržovny řidičů, tak 
místnosti manipulanta. Dále jsme společně s předsedou druhé odborové organizace 
požadovali, aby byly zřízeny 2 WC pro ženy a 2 WC pro muže. Vzhledem k vnucenému 
pracovnímu tempu je tento požadavek na místě. Bylo mi sděleno, že změna projektu by 
se prodražila o 150 000,- Kč, takže jsou možné 2 varianty. Buď se zpracuje nový projekt, 
anebo se provede rekonstrukce podle původního projektu a další sociální zařízení by se 
dobudovalo, v horizontu 3 – 5 let, při rekonstrukci smyčky Výškovické. Vzhledem 
k tomu, že současný stav sociálních zařízení již dlouhodobě neodpovídá požadavkům 
uvedeným v NV č.361/2007 Sb. § 54, odst.  7) a 8), trváme na námi vznesených 
požadavcích na úpravu projektu, tak jak byly předneseny na schůzce dne 28. 6. 2019. 
Pokud by byla naše odborová organizace přizvána k účasti na přípravě podkladů pro 
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zpracování projektu, mohly být tyto oprávněné požadavky zapracovány již do 
stávajícího projektu a nemuselo tak dojít k jeho přepracování. 

 

 Vedoucí střediska tramvaje Moravská Ostrava p. Třetina mi sdělil, že se bude dělat také 
rekonstrukce smyčky Hlučínská. Podle plánu je pro řidiče jeden společný záchod pro 
ženy a muže. Na Hlučínské bude terminál, proto jedna toaleta pro všechny řidiče je 
nevyhovující. Projekt budeme připomínkovat a žádat aby sociální zázemí pro řidiče 
odpovídalo NV č.361/2007 Sb. zejména s ohledem na plánované rozšíření přebudovaní 
této tramvajové smyčky na přestupní terminál. 

 

 Dne 23. 7. 2019 jsme se zúčastnili pravidelné schůzky s GŘ, na které jsme diskutovali o:  
- Vyplacení mimořádné odměny. GŘ nám sdělil, že na náš e-mail doposud 

nereagoval, nicméně stojí za rozhodnutím Představenstva DPO, které se 
rozhodlo rozdělit peníze jen mezi zaměstnance, kteří v 1. pololetí roku 2019 
neměli absenci delší než 1 měsíc. Bylo to po dohodě s Primátorem, který dle slov 
GŘ zplnomocnil Představenstvo k rozdělení peněz podle uvážení 
Představenstva. Chtěli tak odměnit zaměstnance za jejich zásluhovost. 

- Vyplacení odměny za profesionalitu, zejména skutečnosti, že odměna byla 
zaměstnancům např. krácena za absenci vzniklou zaměstnancem nezaviněným 
pracovním úrazem, dárcovstvím krve atd… GŘ nám sdělil, že tuto problematiku 
má plně v kompetenci DŘ Ing. Hladký, na kterého se máme obrátit. (S DŘ si na 
toto téma sjednáme schůzku a budeme požadovat úpravu „pravidel“ pro 
vyplácení odměny za profesionalitu. 

- Přidanění pojištění, které sjednal zaměstnavatel pro všechny zaměstnance. 
Upozornili jsme GŘ, že pokud chce zaměstnancům strhnout ze mzdy srážku na 
výše uvedené přidanění za tzv. „Nepeněžní příjem“ (což dle zákona o dani 
z příjmu lze), může tak učinit pouze u zaměstnanců, kteří s přijetím tohoto 
benefitu (pojištění) souhlasí. Protože zaměstnavatel souhlasy zaměstnanců 
nemá, vyzvali jsme jej, aby tato srážka ze mzdy byla zaměstnancům vrácena. 
Navrhli jsme GŘ, aby v  budoucnu bylo přidanění za pojištění všech 
zaměstnanců, bylo řešeno např. úhradou ze sociálního fondu, který je součástí 
Kolektivní smlouvy.  

 

 30. 7. 2019 v 8:00 je v kanceláři předsedy ZO jednání vyjednávací skupiny a v 14:00 
je  mimořádné jednání výboru ZO. Všichni členové výboru ZO budou uvolněni. 
 

 Je zapotřebí, aby jednotlivé DV včas nahlásily termíny konání voleb v DV a výročních 
konferencí dílenských organizací, aby se nestalo jako v minulých letech, že dvě 
konference se budou konat  v jednom termínu. - Zodpovídají předsedové DV. 
 
 
 

Různé: 
 
Jana Dvořáková: 
- Hromadí se u nás stížnost z Hranečníku, že se jim ztrácejí folie. 
Odp.Ivo Protivínský:   
Budeme řešit prostřednictvím Dopravně-provozní komise.  
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Tomáš Hikl 
- Spousta řidičů, kteří jsou u podniku delší dobu nemají stále nafasovanou novou uniformu, 
ale noví zaměstnanci ji bez problému nafasují.  
Odp.Ivo Protivínský:   
Budeme řešit prostřednictvím Dopravně-provozní komise.  

     
 

Příští jednání Výboru ZO se koná dne 21. 08. 2019 v 14:00 hodin, 
v banketce ÚD Martinov.    

 
Náš web:                          www.odborydpo.cz 
 
 
V Ostravě dne: 25. 07. 2019  
Zapsala :          Jarmila Řezníčková 
                                     místopředsedkyně Výboru ZO OS DOSIA 

http://www.odborydpo.cz/

