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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.17/2019 
 
 
Z řádného zasedání -  
Výboru ZO OS DOSIA při DPO a.s., konaného dne 04. 09. 2019. 
 
Výbor ZO jednal ve složení: Protivínský Ivo, Pokorný Ivan, Soukalová Blanka, Bambušek Jan, 
Eugel Tomáš, Smital Petr, Maloušová Jana, Bartečková Ivana, Kacíř Miroslav, Hříbek Zbyněk, 
Ing. Pokojský Čestmír. 
Omluveni: - Řezníčková Jarmila, Borisová Marie, Veselý Martin, Mezihorák Ivo, Brachtl Jan, 
Mutl Ivo, Dvořáková Jana, Kadlec Vladimír.  
 
Výbor ZO  byl seznámen: 
 

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

 s vývojem průměrné mzdy za období leden – srpen 2019 ve srovnání se stejným 
obdobím roku 2018 v EKOVĚ ELECTRIC 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.      
Informace: 
 
Ivo Protivínský: 

 22. 8. 2019 proběhlo několik jednání u DŘ na tato témata: 
 

Prům. měs. mzda      2019      2018   rozdíl     % index 

řidiči MHD celk.    30 078    28 302    1 776    106,3 % 
ř. tramvají    28 907    27 693    1 214    104,4 % 
ř. trolejbusů    31 581    29 704    1 877    106,3 % 
ř. autobusů    30 474    28 339    2 135    107,5 % 
dělníci    26 846    23 871    2 975    112,5 % 
THP    35 394    34 083    1 311    103,8 % 
Společnost celk.    30 423    28 348    2 075    107,3 % 

Prům. měs. mzda     2019     2018  rozdíl % index 

dělníci    26 214    25 025    1 188         104,7 % 

THP    37 863    37 445       418        101,1 % 

Společnost celk.    29 542    28 380    1 163        104,1 % 
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1) Námi provedená kontrola sociálních zařízení na konečných zastávkách. 
Zaměstnavatel přijme opatření k odstranění těchto závad mj. vyhotovením popisu 
úklidu a zvýšením jeho četnosti. Dále pak zavede systém kontroly a její evidenci. 

2) Parametry odměny za profesionalitu.  
Dali jsme několik návrhů na úpravu, např. vyjmutí Dárců krve, nezaviněných 
pracovních úrazů, krátkodobých uvolnění zaměstnanců pro výkon odborářské 
funkce. Dále snížení počtu povinně odpracovaných hodin a nastoupených směn. DŘ 
argumentoval dubnovou situací, kdy v práci z důvodu různých absencí chybělo více 
než 100 řidičů (při téměř naplněných tabulkových stavech řidičů MHD), což pak 
zaměstnavatele nutilo více nařizovat práci přesčas. Hlavní prioritou odměny za 
profesionalitu je nyní zajištění vypravenosti a docházka do zaměstnání. Na toto 
téma proběhne v dohledné době další jednání. 

3) Neutěšená sitauce kolem fasování nových stejnokrojů.  
DŘ sdělil, že tato problematika se nebude řešit prostřednictvím DPK, ale 
samostatně. Zaměstnavatel na Intranetu zveřejní dotazníkový formulář, kde budou 
moci jednotliví zaměstnanci uvést, jaký konkrétní problém s nafasovaným 
stejnokrojem mají. Po zmapování celé situace se zaměstnavatel rozhodne, zda 
problém bude řešit sám (pokud se bude jednat o desítky případů), nebo celý 
problém přenese na dodavatele (to v případě že se bude jednat o stovky případů). 
Připomněli jsme znova, že reklamace musejí probíhat v pracovní době. DŘ sdělil, že 
všem kteří pojedou stejnokroje reklamovat do výdejny na Hulváckém kopci, bude 
tato doba doplacena jako výkon práce. 

4) Délka nočních směn.  
Byť jsme v minulosti několikrát poukazovali na nesmyslnost plánování výkonů 
nočních směn pod 8 hodin, doposud nedošlo k nápravě. Naopak dochází k dalšímu 
zkrácení průměrných výkonů. Absurdně se pak stává, že některá směna začíná ve 3 
hodiny a po odjetí jednoho kola končí za 2 hodiny a naopak noční směna končí ve 4 
hodin.  Přitom délka směny zaměstnance pracujícího v noční době nesmí překročit 
10 hodin… K tomuto tématu proběhne další schůzka dne 5. 9. 2019 ve 12 hodin. 

 
Různé: 
 
Jana Maloušová: 
- Na jednání Dopravně provozní komise přednesu četné připomínky k novým vozovým jízdním 
řádům, které se jeví jako hodně nepovedené. 
 

 

Příští jednání Výboru ZO se koná dne 18. 09. 2019 v 14:00 hodin, 
v kulturní místnosti střediska Tramvaje Moravská Ostrava.    

 
 
Náš web:                          www.odborydpo.cz 
 
 
V Ostravě dne: 12. 09. 2019  
Zapsal:          Ivo Protivínský 
                                       Předseda Výboru ZO OS DOSIA 

http://www.odborydpo.cz/

