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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.07/2020 
    
 
 
Výbor ZO projednal formou Per rollam 17.4.2020:  
 
 
Výbor ZO  byl seznámen: 

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

 

 s vývojem průměrné mzdy za období únor 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., 2/2020 

 s náhradami škod s dopravních nehod 2/2020 a 3/2020 
 
Výbor ZO  dále projednal: 
 

 rozvázání pracovního poměru zaměstnance DPO a.s., dle § 55, odst. 1, písm. b) ZP 
pozitivní dechová zkouška na alkohol – stř. doprava tramvaje Poruba – Radek Šenk – 
řidič tramvaje. 

 

 rozvázání pracovního poměru zaměstnance DPO a.s., dle § 55, odst. 1, písm. b) ZP 
pozitivní dechová zkouška na alkohol – stř. doprava autobusy Poruba – Oldřich Štefek – 
řidič autobusu. 
 

Prům. měs. mzda      2020      2019   rozdíl     % index 

řidiči MHD celk. 30 244 27 256 2 488 109,0% 
ř. tramvají 29 228 26 676 2 552 109,6% 
ř. trolejbusů 30789 29 121 1 668 105,7% 
ř. autobusů 30 808 28 122 2 686 109,6 % 
dělníci 26 442 25 188 1 254 105,0% 
THP 33 927 32 249 1 678 105,2% 
Společnost celk.          30 103 28 089 2 014 107,2% 

Prům. měs. mzda     2020     2019    rozdíl       % index  

dělníci         25 615         25 466          149              100,6% 

THP         36 548         34 816       1 732              105,0% 

Společnost celk.         28 637         28 203           435                101,5% 
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 a schválil stanovisko, kterým Výbor ZO sděluje zaměstnavateli, že překážku v práci 
zaměstnanců přepravní kontroly je nutno posuzovat dle § 208 ZP a zaměstnancům tak 
přísluší vyplacení náhrady mzdy ve výši průměrného výdělku. (viz příloha zápisu) 
Hlasování: Pro - 16, proti - 1, zdržel se - 0. Návrh byl přijat. 

 

 a schválil uvolnění finančních prostředků z rezervy hospodaření ZO k zakoupení 60 l 
dezinfekčních lihových gelů, které jsou dermatologicky nezávadné a lze je bezpečně 
použít i na dezinfekci rukou. 50 l je určeno pro DPO a 10 l pro Ekovu Electric. (Tato 
dezinfekce byla předána zaměstnavateli, který zajistí její přilití do menších obalů a 
následnou distribuci.) 
Hlasování: Pro - 16, proti - 0, zdržel se - 1. Návrh byl přijat. 
 

 
 
Informace: 
 
Ivo Protivínský: 
 

- Byť dle současného stanoviska Vlády ČR dojde počínaje od 8.6.2020 k umožnění 
kulturních a společenských akcí pro skupiny do 50. osob, Plenární zasedání sekce 
MHD se z pochopitelných důvodů konat nebude. Materiály pro konání VII. sjezdu OS 
DOSIA, které měly na tomto jednání být prodiskutovány a schváleny, budou k 
témuž účelu zaslány elektronicky a k jejich odsouhlasení dojde formou Per rollam. 
(Konzultováno telefonicky s předsedou sekce MHD Oldřichem Schneiderem). 
 

- Dále jsem řešil s vedoucí právního oddělení OS DOSIA Mgr. Renatou Valentovou, 
situaci kolem proplacení náhrady mzdy za překážku na straně zaměstnavatele u 
zaměstnanců střediska Přepravní kontroly za měsíc březen 2020. Dohodli jsme se, že 
zaměstnancům-členům naší ZO OS DOSIA při DPO a.s., kteří se budou chtít 
dožadovat nápravy (tedy doplacení do výše jejich průměrné mzdy) a nemají 
pojištění právní ochrany DAS, bude poskytnuto právní zastoupení hrazené z fondu 
právní pomoci OS DOSIA. Toto budeme následně řešit, až pomine Nouzový stav. 

 
Prostřednictvím Krizového štábu jehož jsem členem, byly za naší ZO předneseny tyto 
požadavky a podněty k řešení: 
 

 prvotní výzva zaměstnavateli k přijetí prvních preventivních opatření, jako je např.: 
 vybavení všech provozních zaměstnanců dezinfekčními gely,  
 apel na zvýšenou očistu rukou,  
 informovanost zaměstnanců,  
 vydání bezpečnostních pokynů apod.; 

 přijetí opatření pro nejohroženější skupinu provozních zaměstnanců, tedy Asistenty 
přepravy a Přepravní kontrolory, na základě čehož bylo z důvodu nedostatku 
dostatečného množství OOPP odstavení asistentů a revizorů v MHD od 14. 3. 2020; 

 vytvořit doporučující postup očisty kabiny vozidla MHD řidičem při nástupu na směnu 

nebo při střídání řidičů; 

 řidiči trolejbusů a autobusů, kteří odmítnou uklízet vozy z obavy před nákazou a toto 

řádně poznačí do jízdního výkazu, nebudou kázeňsky postihování, pouze jim nebude 

vyplacen příplatek za úklid vozidla; 
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 vytvoření bezpečnostní zóny za kabinou řidiče a zamezení nástupu cestujících 

předními dveřmi; 

 zaměstnanci vydávající obědy musí pracovat v roušce a rukavicích; 

 na WC a konečných spoluužívaných řidiči DPO s více dopravci umístit dávkovače 

s dezinfekcí; 

 zajištění Bezpečné zóny i za kabinou řidičů tramvají upravením předních dveří pro 

zamezení vstupu cestujících; 

 bude-li uzavření prodejen jízdenek a autoškoly důsledkem vládního omezení, náleží 

prodavačkám a učitelům náhrada mzdy 100%, namísto dosavadních 80 %; 

 organizační uspořádání v jídelnách DPO, omezení počtu strávníků u jednoho stolu, 

zákaz sezení naproti sobě, atd.; 

 hlášení cestujícím do vozidel MHD: 1. upozornění na povinné krytí úst a nosu v MHD, 

2. upozornění na zákaz nastupování předními dveřmi, četnost každých 30 minut, 

možnost mimořádného spouštění řidičem (v rychlé volbě) od 19. 3. 2020; 

 zajištění ochranných rukavic, roušek a brýlí pro revizory a asistenty přepravy, kteří 

budou provádět dezinfekci madel v prostředcích MHD na konečných, až bude dodán 

dezinfekční postřik; 

 zrušení střídaných přestávek řidičů v provozu MHD od čtvrtku 19.3.2020, 0:00; 

 na požádání u výpravčího před nástupem na směnu může výpravčí řidiči umožnit 

NEODSTAVIT autobus v areálu na Vítkovické ulici, ale může dojet do garáže; 

 jednorázové rukavice, dodat na dopravní střediska, kde budou sloužit pro potřebu 

úklidu ve vozech; 

 řidiči z řad brigádníků dostanou zapůjčen dezinfekční sprej Eucasol k vydesinfikování 

kabiny. Po směně vždy sprej vrátí; 

 střídání směny. Po vystřídání má řidič, který skončil směnu, právo zůstat ve 

vyhrazeném prostoru pro řidiče; 

 zaměstnancům strážní služby umožnit odběr foliovaných jídel (konzumace na vrátnici) 

 zajistit výdej samostatně balených příborů každému strávníkovi zvlášť, 

prostřednictvím výdejčí obědů; 

 v případě zrušení noční dopravy (jen teoreticky) zachovat zaměstnanecké spoje a 

spoje, které využívají řidiči do zaměstnání; 

 vydání bezpečnostních pokynů k používání desinfekce, kterou obdrželi na ošetření 

pracoviště; 

 vybavit asistenty ochrannými brýlemi, respirátory, rukavicemi, desinfekčními gely, 

přístupu k tekoucí vodě a mýdlu, zajistit asistenci MP; 

 dodání ochranných oděvů pro zaměstnance, kteří dezinfikují madla ve vozech na 

konečných zastávkách; 

 po vypořádání připomínek ZO OS DOSIA, byla uzavřena dohoda s oběma Odborovými 

organizacemi s platností od 1. 4. 2020 o náhradě mzdy zaměstnanců DPO, kdy 

zaměstnavatel nemůže přidělovat zaměstnanci práci v rozsahu týdenní pracovní doby 

z důvodu dočasného omezení odbytu jeho výrobků nebo omezení poptávky po jím 

poskytovaných službách (částečná nezaměstnanost). Náhrada mzdy bude v těchto 

případech vyplácena ve výši 80% průměrného výdělku dotčeného zaměstnance, tj. o 

20% více, než stanoví § 209 ZP a Kolektivní smlouva; 

 zajistit regenerační krémy na ruce pro zaměstnance, kteří používají dezinfekci; 

 obnovit uveřejňování denních rozpisů směn řidičů MHD sedm dní předem; 

 prověřit možnosti stěhování Energodispečinku na externí pracoviště na ul. Kolejní; 
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 zajistit uveřejňování denních rozpisů směn řidičů MHD pět dní předem s platností od 

pondělka 13. 4. 2020; 

 od čtvrtku 9. 4. 2020 nemusí mít řidiči MHD v oddělené kabině při řízení nasazenu 

roušku, nošení roušek je však nadále doporučeno; 

 
  
 

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

 
 
V Ostravě dne: 20.04.2020  
 
Zapsala :           Jarmila Řezníčková v.r. 
                                 místopředsedkyně Výboru ZO OS DOSIA 
 
Upravil:              Ivo Protivínský v.r. 
      předseda Výboru ZO OS DOSIA při DPO a.s. 
 

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

