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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.09/2020 
    
 
Z řádného zasedání -  
Výboru ZO OS DOSIA při DPO a.s., konaného dne 20. 05. 2020. 
 
Výbor ZO jednal ve složení: Protivínský Ivo, Řezníčková Jarmila, Pokorný Ivan, Muntág 
Michal, Bambušek Jan, Eugel Tomáš, Smital Petr, Borisová Marie, Hopp Roman (zastupuje 
Janu Maloušovou), Wolf Lukáš, Habrnálová Magdaléna (zastupuje Iva Mezihoráka), 
Bartečková Ivana, Smuž Radim, Košař Kamil, Hříbek Zbyněk (zastupuje Jana Pochodaje), Ing. 
Pokojský Čestmír. 
 
Místopředsedové: - Mináč Filip, Retka Jiří, Orlík Jakub, Kubíček Leo (zastupuje Karla Fišera),  
 
Hosté: - vedoucí oddělení personalistika  EKOVA – Jana Kuncová. 
 - vedoucí ekonomického oddělení EKOVA – Šplíchal Petr. 
 
Omluveni: - Maloušová Jana, Mezihorák Ivo, Dvořáková Jana, Kadlec Vladimír, Pochodaj Jan 
Grendysová Hana, Kacíř Miroslav, Morcinek Miroslav, Slíva Zdeněk. 
 
 
V úvodu seznámila vedoucí personálního oddělení EKOVA ELECTRIC p. Kuncová Výbor ZO 
s aktualizací vnitropodnikových směrnic „Pravidla pro přiznání odměny zaměstnancům 
s měsíční tarifní mzdou.“ a „Řád pro odměňování středního managementu.“ 
Vzhledem k tomu, že nebyla ZO doložena původní směrnice 12/2015, proběhne k tomuto 
tématu další jednání. 
 
 
Výbor ZO byl seznámen: 
 

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

 

Prům. měs. mzda      2020      2019     rozdíl     % index 

řidiči MHD celk.      29 615     28 126    1 489     105,3 % 

ř. tramvají      28 494     27 201    1 293     104,8 % 
ř. trolejbusů      30 354     29 510       844     102,9 % 
ř. autobusů      30 195     28 381    1 814     106,4 % 
dělníci      26 760     25 409    1 351     105,3 % 
THP      34 852     33 261    1 591     104,8 % 
Společnost celk.      30 051     28 551    1 500     105,3 % 
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 s vývojem průměrné mzdy za období duben 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., 4/2020 
 

 
Výbor ZO dále projednal: 

 

 a schválil členy pracovních komisí pro konferenci ZO OS DOSIA, konané 17. 06. 2020: 
  

- mandátová    Hříbek Zbyněk 
     Habrnálová Magdalena 

           Hlasování:  pro - 16, proti - 0, zdržel se - 0.  Návrh byl přijat. 
 

- návrhová       Bambušek Jan 
      Pokorný Ivan 
    Hlasování:  pro - 16, proti - 0, zdržel se - 0.  Návrh byl přijat. 
 

- moderátor       Smital Petr 
           Hlasování:  pro - 15, proti - 0, zdržel se - 1.  Návrh byl přijat. 

 

 a schválil klíč 1:14 pro volbu delegátů konference ZO OS DOSIA, konané 17. 06. 2020. 
           Hlasování:  pro - 15, proti - 1, zdržel se - 0.  Návrh byl přijat. 
 
Informace: 
 
Ivo Protivínský: 
 

 Dvěma vyloučeným členům posíláme dopis, v kterém je informujeme o vyloučení z OS 
DOSIA a o důvodu vyloučení. 

 Na žádost druhé odborové organizace bude probíhat na dopravních střediscích 
opakovaná anketa, zda řidiči chtějí plánovat dovolenou jednou, nebo dvakrát ročně. 
Argumentací pro opakování ankety je dle Odborů zaměstnanců tvrzení, „že někteří řidiči 
údajně nevěděli, k čemu se vlastně vyjadřují a co podepisují“. Více info v příloze tohoto 
zápisu. 

 Od zaměstnavatele jsme dostali vyhodnocení KS. Za naši ZO tam byla připomínka od 
k neplnění článku I. 3.2.: 
- na dopravních střediscích stále nedochází k projednávání rozvržení pracovní doby 
pracovních kolektivů, rozvrhy týdenní pracovní doby.   
Z vyjádření zaměstnavatele:  
Zaměstnavatel si není vědom, že by v průběhu roku 2019 došlo na dopravních 
střediscích ke změnám rozvržení pracovní doby, pracovních kolektivů nebo k hromadné 
úpravě pracovní doby práce přesčas.  

Prům. měs. mzda       2020       2019    rozdíl       % index  

dělníci     25 497     26 602   -1 105          95,8 % 

THP     41 248     38 497    2 751        107,1 % 

Společnost celk.     29 862     30 041       -179            99,4 % 
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Z tohoto důvodu jsme nuceni dle KS článek 7. 2. podat návrh na smírné vyřešení sporu 
Dohadovací komisí, pro neplnění závazku daného Kolektivní smlouvou. 

 Obdržel jsem stížnost od řidiče trolejbusu na zpoždění na l. č. 108, které vzniká tím, že 
v pracovních dnech se jezdí dle nedělních jízdních řádů, takže bývá obtížné čerpat 
bezpečnostní přestávky. Obrátil jsem se na DŘ, který podnět uznal a rozhodnul, že bude 
počínaje 25. 5. 2020 přidán na tuto linku jeden kurz navíc, aby byla zajištěna možnost 
čerpat bezpečnostní pauzy.  

 Od 1. 6. 2020 bude ve služební aplikaci opět rozpis směn na 7 dní. 
 
 
Různé: 
 
Jan Bambušek: 
- Na lince 108 jeden kurz navíc nic neřeší.  Trhačky mají snížené výkony, proto mají v rozpisu 
přidanou sobotu.  
- Řidiči v profesi All Track absolvují pravidelné školení 3x, ale dostanou zaplacené jen jedno 
školení. Školení mají naplánované mimo pracovní dobu, tak se ptají, jestli by to neměli mít 
zaplacené jako přesčas. 
Odp. Ivo Protivínský: 29. 5. 2020 se koná pravidelné jednání předsedů DV působících 
v dopravě s DŘ, na kterém je možno tuto situaci a problémy probrat a řešit. 
Samozřejmě platí, že vše co má zaměstnanec na příkaz zaměstnavatele vykonat, musí se 
konat v pracovní době. 
 
 

Příští schůze výboru ZO se koná ve středu dne 03. 06. 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: 29.05.2020  
 
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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