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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.08/2020 
    
 
 
Z řádného zasedání -  
Výboru ZO OS DOSIA při DPO a.s., konaného dne 06. 05. 2020. 
 
Výbor ZO jednal ve složení: Protivínský Ivo, Řezníčková Jarmila, Pokorný Ivan, Muntág Michal, 
Bambušek Jan, Eugel Tomáš, Smital Petr, Hopp Roman (zastupuje Janu Maloušovou), Borisová 
Marie, Mezihorák Ivo, Bartečková Ivana, Košař Kamil, Dvořáková Jana, Pokojský Čestmír. 
 
Hosté: - vedoucí oddělení personalistika – Lenka Tučná. 
 - vedoucí střediska autobusy Poruba – Miroslav Škuta 
 
Omluveni: - Maloušová Jana,  Smuž Radim, Kadlec Vladimír, Wolf Lukáš, Pochodaj Jan.  
 
 

Výbor ZO  byl seznámen: 

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

 

 s vývojem průměrné mzdy za období březen 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 stavem zaměstnanců DPO a.s., 

 s nástupy a výstupy EKOVA a DPO a.s., 3/2020 

 s odškodněním pracovních úrazů 

Prům. měs. mzda      2020      2019   rozdíl     % index 

řidiči MHD celk. 30 131 27 915 2 216 107,9% 
ř. tramvají 29 096 26 878 2 218 108,3% 
ř. trolejbusů 30 559 29 252 1 307 104,5% 
ř. autobusů 30 741 28 261 2 480 108,8 % 
dělníci 26 666 24 996 1 670 106,7% 
THP 34 782 33 092 1 609 105,1% 
Společnost celk. 30 288 28 298 1 990 107,0% 

Prům. měs. mzda     2020     2019    rozdíl       % index  

dělníci         25 557         25 024          533              102,1% 

THP         37 551         35 959       1 592              104,4% 

Společnost celk.         28 875         28 192           683                102,4% 
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Výbor ZO  dále projednal:  

 

 a v souladu s články 3.2.1. a 3.2.2. platných stanov OS DOSIA schválil vyloučení členů  
- Butor Přemysl   
- Večeřa Pavel  

            pro neplacení členských příspěvků. 
       Hlasování: Pro - 14, proti - 0, zdržel se - 0. Návrh byl přijat. 

 

 rozvázání pracovního poměru zaměstnance DPO a.s., dle § 52 písm. g) ZP - opakovaná 
neomluvená absence – stř. doprava autobusy Poruba – Martin Stříž – řidič autobusu. 

 
Informace: 
 
Ivo Protivínský: 
 

- S ohledem na nejasnou aktuální situaci ve vývoji pandemie Covid-19 a z důvodu 
nemožnosti zajistit všechny potřebné hygienické podmínky, které zřejmě budou 
nutné pro zajištění setkání v předpokládaném rozsahu, se Plenární zasedání v 
červnovém termínu ruší. 

- VII. sjezd OS DOSIA se uskuteční v plánovaném termínu. 
- Po dohodě se zaměstnavatelem opět rozjíždíme práci všech komisí při Výboru ZO. 
- Podepsali jsme se zaměstnavatelem prodloužení dohody o částečné 

nezaměstnanosti.  Skončit by měla 17.5., nebo 18.5.2020. V té době by měl být 
provoz již v plném rozsahu, vyjma trolejbusů, které ještě stále zůstanou v sobotním a 
nedělním režimu, a to až do prázdnin. Vzhledem k tomu, že v DPO je poměrně hodně 
řidičů v dočasné pracovní neschopnosti, jsou řidiči trolejbusů využívání na 
autobusových provozovnách. 

- Zaměstnavatel chystá anonymní anketu na téma vysoké nemocnosti. 
- Řešili jsme nedostatečný úklid sociálních zařízení na konečných. V minulosti jsme 

dělali několik kontrol, naposledy v roce 2019 na přelomu června a července, z které 
bylo vypracováno písemné stanovisko, které bylo zasláno zaměstnavateli. 

- Řidiči-odboráři ze střediska Tramvají Moravská Ostrava, poslali svému zástupci 
v provozní komisi své připomínky k zaměstnancům přepravní kontroly a žádali ho, 
aby je řešil. Ten se obrátil na vedoucího střediska p.Třetinu, který stížnosti předal 
vedoucímu přepravní kontroly. Od tohoto okamžiku mu bylo některými zaměstnanci 
přepravní kontroly vyhrožováno. Z jejich strany se jedná o nepřípustné chování, které 
je v rozporu s Pracovním řádem a Zákoníkem práce. Pokud by se situace opakovala, 
nezbyde mi, než se obrátit na zaměstnavatele s žádostí o neprodlené sjednání 
nápravy. V žádném případě nemůžeme dopustit, aby byl kterýkoliv z volených 
zástupců zaměstnanců napadán, za to, že vykonává svědomitě funkci, do které byl 
zvolen. 
 

Prostřednictvím Krizového štábu jehož jsem členem, byly v době od 18.4.2020 za naší ZO 
předneseny tyto požadavky a podněty k řešení: 
 

 Stížnosti na přidělování směn řidičům z řad DPČ, zatímco kmenoví řidiči jsou doma na 

překážce za 80 %. 

 Podezření na obsah vody v rozprašovačích namísto dezinfekce na středisku Trolejbusy. 

Šetřením zjištěno, že předmětná dezinfekce není vyrobena na bázi alkoholu. 
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 Umožnění kondičních jízd pro frekventanty řidičských kurzů, kteří měli před 

zkouškami, a ty byly pozastaveny z důvodu přijatých opatření proti Koronaviru. 

 Zajistit obnovení zastávek na znamení k 27. 4. 2020. 

 Návrh k spuštění klimatizací v kabinách řidičů. Zvážení spuštění klimatizací v salónech 

vozů MHD. 

 Požadavek na zajištění řádného úklidu sociálních zařízení na obratištích. 

 Zajistit opětovný výdej jídel bývalým zaměstnancům - důchodcům od 18. 5. 2020. 

 

 
Různé: 
 
Kamil Košař: 

- Na Vrchní stavbě nebyla, u výplatních lístků v únoru, rozdána Kolektivní smlouva.  
 
 
 

Příští schůze výboru ZO se koná ve středu dne 20. 05. 2020 v 14:00 hodin, 
v kulturní místnosti vozovna Moravská Ostrava. 

 
 

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

 
 
V Ostravě dne: 15.05.2020  
 
Zapsala :           Jarmila Řezníčková v.r. 
                                  místopředsedkyně Výboru ZO OS DOSIA při DPO a.s. 
 
Upravil:             Ivo Protivínský v.r. 
                předseda Výboru ZO OS DOSIA při DPO a.s. 
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