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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.06/2020 
    
Z řádného zasedání -  
Výboru ZO OS DOSIA při DPO a.s., konaného dne 04. 03. 2020. 
 
Výbor ZO jednal ve složení: Protivínský Ivo, Řezníčková Jarmila, Pokorný Ivan, Muntág Michal, 
Bernat Vlastimil (zastupuje Jana Bambuška), Eugel Tomáš, Grecula Petr (zastupuje Petra 
Smitala), Hopp Roman (zastupuje Janu Maloušovou), Borisová Marie, Wolf Lukáš, Mezihorák 
Ivo, Bartečková Ivana, Cermanová Kamila (zastupuje Radima Smuže), Košař Kamil, Kadlec 
Vladimír, Ing. Pokojský Čestmír, Pochodaj Jan,.  
 
Omluveni: - Smital Petr, Bambušek Jan, Maloušová Jana, Smuž Radim, Dvořáková Jana. 
 
Výbor ZO  byl seznámen: 

 s vývojem průměrné mzdy za období leden 2020 ve srovnání se stejným obdobím 
roku 2019: DPO a.s. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 s vývojem průměrné mzdy za období leden 2020 ve srovnání se stejným obdobím 
roku 2019 v EKOVĚ ELECTRIC a.s.: 
 

 s náhradami škod z dopravních nehod, 

 se stavem zaměstnanců ve srovnání s rokem 2019  DPO a.s., 

 s přepočteným počtem zaměstnanců DPO a.s., 

 s nástupy a výstupy DPO a.s.,  

 s náhradami škod s dopravních nehod 
 
Informace: 
 
Ivo Protivínský: 

 Při převzetí výplatního lístku dostane každý zaměstnanec plné znění Kolektivní smlouvy. 

Prům. měs. mzda      2020      2019   rozdíl     % index 

řidiči MHD celk. 31 791 29 234 2 557 108,7% 
ř. tramvají 31 194 28 271 2 923 110,3% 
ř. trolejbusů 31 854 30 508 1 346 104,4% 
ř. autobusů 32 196 29 542 2 654 109,0 % 
dělníci 28 542 26 822 1 720 106,4% 
THP 34 503 32 840 1 663 105,1% 
Společnost celk.          31 580 29 407 2 173 107,4% 

Prům. měs. mzda     2020     2019    rozdíl       % index  

dělníci         27 116         26 958          158              100,6% 

THP         37 617         34 638       2 979              108,6% 

Společnost celk.         30 216         29 564           653                102,2% 
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 Na stránkách http://www.odborydpo.cz/ je umístěna nabídka rekreací na rok 

2020.  

 Zaměstnanci, kteří nemají stejnokroj a zničí si své oblečení, mají nárok na náhradu 
škody. 

 27.3.2020 je schůzka s DŘ. 

 30.3.2020 je schůzka s GŘ. 

 1.3.2020 ve 20.00 hodin začalo druhé kolo plánování dovolené řidičů, které bude 
ukončeno 15.3.2020 ve 23.59 hodin.  Řidiči si budou plánovat dovolenou pro období 
1.7.2020 až 31.12.2020.  

 Po ukončení druhého kola plánování se po dohodě s odborovými organizacemi 
uskuteční anketa a udělá se finální rozhodnutí, jak bude probíhat plánování dovolené v 
dalších letech. 
 

Výbor ZO  dále projednal: 
 

 a schválil odměnu pro pořadatele, kteří se zasloužili o zdárný průběh plesu, kde 
pracovali ve svém volném čase. 

   Hlasování: Pro - 17, proti - 0, zdržel se - 0. Návrh byl přijat. 
 
Různé: 
 
Jan Pochodaj: 
- Jaká preventivní opatření chystá DPO, jako je např. vybavení všech provozních 
zaměstnanců dezinfekčními gely, apel na zvýšenou očistu rukou, informovanost 
zaměstnanců, vydání bezpečnostních pokynů apod. 
Kdyby Krajská hygienická správa vyhlásila u DPO karanténu, v jaké výši bude vyplacená 
náhrada mzdy? 
Odpověď - Ivo Protivínský: 
Pokud vyhlásí karanténu Krajská hygienická správa je náhrada ve výši 60% a pokud tak učiní 
DPO je náhrada ve výši 100%. 
Vlastimil Bernat: 
- Výbor ZO by měl dojednat s vedení DPO, aby změnil povinnost vykazování cestujících a 
přímého styku s cestujícími, které řeší předpis D2. Řidiči autobusu a trolejbusu mají za 
povinnost po skončení směny zametat vůz. V situaci, která nastala je to zcela nevhodné. 
Odpověď - Ivo Protivínský: 
Možnost neuklidit vůz už dává tento systém, kdy dozadu na jízdní výkaz napíšu důvod, proč 
jsem vůz nezametl.  

 
Příští schůze výboru ZO se koná ve středu dne 18. 03. 2020 v 14:00 hodin, 

v kulturní místnosti vozovna Moravská Ostrava. 
 

Náš web:  www.odborydpo.cz 
Facebook:  https://www.facebook.com/groups/www.odborydpo.cz/ 

 
 

V Ostravě dne: 11.03.2020  
Zapsala :              Jarmila Řezníčková v.r. 
                                    místopředsedkyně Výboru ZO OS DOSIA při DPO a.s. 

http://www.odborydpo.cz/
https://www.facebook.com/groups/www.odborydpo.cz/

