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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.15/2019 
 
  
Z řádného zasedání -  
Výboru ZO OS DOSIA při DPO a.s., konaného dne 21. 08. 2019. 
 
 
Výbor ZO jednal ve složení: Protivínský Ivo, Pokorný Ivan, Bortlíček Petr (zastupuje Jana 
Bambuška), Slíva Zdeněk (zastupuje Petra Smitala), Maloušová Jana, Borisová Marie, Veselý 
Martin, Mezihorák Ivo, Bartečková Ivana, Mutl Ivo, Kacíř Miroslav, Dvořáková Jana, Hříbek 
Zbyněk, Kadlec Vladimír, Ing. Pokojský Čestmír. 
  
Omluveni: - Řezníčková Jarmila, Muntág Michal, Soukalová Blanka, Eugel Tomáš, Brachtl Jan.  
 
 
Výbor ZO  byl seznámen: 
 

 s vývojem průměrné mzdy za období leden - červenec 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 

 s náhradami škod z dopravních nehod. 
 
 
Výbor ZO  projednal a schválil: 
 

 konečnou verzi dohodnutého navýšení mezd pro roky 2020-2023. Konkrétně v roce 2020 
budou tarifní mzdy navýšeny o 63 mil. Kč a o 12 mil. Kč budou navýšeny benefity, 
příspěvek na penzijní připojištění, příplatky za dělenou směnu, směnu typu CD, 

Prům. měs. mzda      2019      2018   rozdíl     % index 

řidiči MHD celk. 30 052 28 228  1 824 106,5% 
ř. tramvají 28 936 27 636 1 300 104,7% 
ř. trolejbusů 31 523 29 650 1 873 106,3% 
ř. autobusů 30 419 28 249 2170 107,7 % 
dělníci 26 755 23 686 3 069 113,0% 
THP 35 457 34 218 1 239  103,6% 
Společnost celk. 30 369 28 287 2 109  107,5 % 
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odstavení vozidla mimo středisko atd. V letech 2021 – 2023 budou tarifní mzdy každý 
rok navýšeny o dalších 40 mil. Kč ročně.  
Hlasování: Pro - 15, proti - 0, zdržel se - 0.  Výbor ZO schvaluje podepsání KS a MD pro 
roky 2020-2013, k čemuž dojde na tiskové konferenci v pátek 30. 8. 2019 v 9 hodin. 

      
 
Informace: 
 
Ivo Protivínský: 
 

 25. 7. 2019 se konala schůzka s ředitelem Ekovy Electric Ing. Marešem, kde nám sdělil 
aktuální informace o zakázkách pro EE a ekonomickém vývoji společnosti. Ekova má 
nyní problém se získáváním zakázek, proto dochází k dočasnému přidělení 
zaměstnanců EE do jiných firem. Z těchto důvodů ředitel apeluje na zaměstnance, aby 
vydrželi, že je přesvědčen, že přijde opět lepší doba. 

 

 8. 8. 2019 se konalo jednání s TŘ Ing. Chovancem, které se účastnili vedoucí technických 
středisek, vedoucí oddělení bezpečnost práce a za dělnické profese předseda DV Vrchní 
stavba Miroslav Kacíř. Předmětem schůzky byla vysoká gramáž fasovaných pracovních 
oděvů. Bylo dohodnuto, že se pracovní oděvy budou objednávat ve dvou gramážích 
současná 260 g/m2 a nově 190 g/m2, která je pro teplé období mnohem vhodnější. 
Dále jsme vznesli požadavek na pořízení triček opatřených reflexními prvky pro 
pracovníky, kteří musí při práci nosit výstražnou vestu. Po bouřlivé diskuzi, bylo 
dohodnuto že se tyto trička otestují v kombinaci bavlna 55 % a 45 % polyester. Oddělení 
Nákupu objedná 5 ks triček vel. XXL a předá na středisko Vrchní Stavba k otestování.  
 

 

 22. 8. 2019 proběhne několik jednání u DŘ na tato témata: 
 
1) Námi provedená kontrola sociálních zařízení na konečných zastávkách. 
2) Parametry odměny za profesionalitu.  
3) Neutěšená sitauce kolem fasování nových stejnokrojů.  
4) Délka nočních směn.  

 

 S DŘ budeme mít od září pravidelné schůzky vždy poslední pátek v měsíci.  
 
 

     
 

Příští jednání Výboru ZO se koná dne 04. 09. 2019 v 14:00 hodin, 
v kulturní místnosti střediska Tramvaje Moravská Ostrava.    

 
 
Náš web:                          www.odborydpo.cz 
 
 
V Ostravě dne: 04. 09. 2019  
Zapsal:          Ivo Protivínský 
                                       předseda  Výboru ZO OS DOSIA 

http://www.odborydpo.cz/

