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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.11/2020 
    
 
Z řádného zasedání -  
Výboru ZO OS DOSIA při DPO a.s., konaného dne 17. 06. 2020. 
 
Výbor ZO jednal ve složení: Protivínský Ivo, Řezníčková Jarmila, Pokorný Ivan, Muntág 
Michal, Bambušek Jan, Eugel Tomáš, Smital Petr, Borisová Marie, Maloušová Jana, Wolf 
Lukáš, Mezihorák Ivo, Bartečková Ivana, Smuž Radim, Košař Kamil, Hříbek Zbyněk (zastupuje 
Jana Pochodaje), Ing. Pokojský Čestmír. 
 
Místopředsedové: - Mináč Filip, Retka Jiří, Bortlíček Petr, Hopp Roman, Habrnálová 
Magdaléna, Fišer Karel, Grendysová Hana, 
 
Hosté: - Předseda OS DOSIA – Jan Rejský. 
 - Předseda sekce MHD Praha – Oldřich Schneider.  
 - oddělení personalistika – Taťána Dyčková 
 - vedoucí střediska doprava autobusy Poruba – Miroslav Škuta 
 
Omluveni: - Slíva Zdeněk, Orlík Jakub, Dvořáková Jana, Kadlec Vladimír, Pochodaj Jan, Kacíř 
Miroslav, Morcinek Miroslav. 
 
Výbor ZO byl seznámen: 
 

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

 

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

Prům. měs. mzda      2020      2019     rozdíl     % index 

řidiči MHD celk.      30 025     29 013    1 012     103,5 % 
ř. tramvají      28 803     28 047       756     102,7 % 
ř. trolejbusů      30 706     30 351       355     101,2 % 
ř. autobusů      30 692     29 311    1 381     104,7 % 
dělníci      26 576     26 162       414     101,6 % 
THP      35 647     34 674       973     102,8 % 

Společnost celk.      30 389     29 552       867     102,9 % 

Prům. měs. mzda       2020       2019    rozdíl       % index  

dělníci     25 270     26 675  - 1 404          94,7 % 

THP     39 839     37 986     1 852        104,9 % 

Společnost celk.     29 319     29 948       -629            97,9 % 
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 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 

 s hospodařením ZO za rok 2019 a konečným návrhem rozpočtu na rok 2020, které 
budou předloženy konferenci ke schválení. 

 
 

Výbor ZO dále projednal: 
 

 okamžité zrušení pracovního poměru zaměstnance DPO a.s., dle § 55 odst. 1b) ZP  
 – Martin Stříž - řidič autobusy Poruba  - neomluvená absence. 
 

 
Informace: 
 
Ivo Protivínský: 
 

 16.6.2020 proběhla u DŘ schůzka k připraveným optimalizovaným VJŘ, které se 
zúčastnili Jan Bambušek, Petr Smital, Jiří Šuch a předseda ZO. Po bouřlivé, nicméně 
věcné a konstruktivní diskuzi, jsme dospěli k těmto závěrům: 

1. Nástupy na směnu a ukončení směny mimo mateřské provozovny se realizovat 
nebudou. Výjimkou je, nebo jsou kurzy dělených směn, které tak odstavují již delší 
dobu (k takové směně náleží příplatek ve výši 100,-Kč); 

2. U kurzu 200/113 bude střídání ranní směny za odpolední posunuto z 14:34 na 
13:32; 

3. Optimalizace se týká prozatím spojů končících na zastávce Valchařská. Proto v této 
chvíli musel Optibus pracovat pouze s omezeným počtem linek. V podzimní části 
optimalizace bude mít k dispozici plný počet všech linek, se kterými bude moci v 
rámci optimalizace pracovat. Což by se mohlo projevit i např. na snížení počtu linek 
u některých kurzů, tak jak bylo původně predikováno; 

4. Připomínky k délkám pauz na konečných byly převážně irelevantní. Nebyly 
shledány rozpory s Nařízením Vlády č. 589/2006 Sb. Již při zadávání podkladů se 
kterými Optibus pracoval, jsme požadovali, aby u BP bylo počítáno s vyrovnávací 
dobou 3 minuty a s dobou potřebnou k objetí obratiště. Na Valchařské se nyní 
ukončuje a začíná jízda oproti stavu, který ještě v minulém roce byl realitou-tedy že 
jízda byla ukončena a započata na Křižíkové. 

5. K anomáliím VJŘ (přípoje a jízdní doby) střediska Trolejbusy, bude svoláno další 
jednání. 

Rád bych poděkoval těm, kteří obětovali trošku svého volného času a sepsali nám své 
připomínky, které jsme pak mohli předložit vedení úseku Doprava. 

  

 3.6.2020 jsem předal dopis pro GŘ, ve kterém jsem ho žádal o smírné řešení sporu 
vyplývající z neplnění platné Kolektivní smlouvy bodu I. 3.2 „Právo na projednání“, kdy 
na dopravních střediscích stále nedochází k projednávání rozvržení pracovní doby 
pracovních kolektivů, rozvrhy týdenní pracovní doby. 

 Panu Přemyslu Butorovi (řidič stř. Trolejbusy), byl předsedou DV doručen dopis, ve 
kterém mu oznamujeme, že byl Výborem ZO vyloučen z Odborového svazu DOSIA. 
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Důvodem byla větší dlužná částka na odborových příspěvcích a jeho neochota k dohodě 
o splátkách. Dle sdělení předsedy DV p. Bambuška mu byl dopis po přečtení p. Butorem 
vrácen bez podpisu. To však na vyloučení z odborů nic nemění. Pokud by chtěl p.Butor 
být znova členem OS DOSIA, musel by nejprve dlužnou částku uhradit. Dopis také 
obsahoval informaci o možnosti odvolání se proti vyloučení k Výkonné radě OS DOSIA.  
 

 
Různé: 
 
Ivan Pokorný: 
- Letní jízdní řády pro tramvaje jsou špatné. Na lince č. 2 jsou celodenní směny např. 2/510 
od 8:10 do 20:05 výkon 11,92 nebo 2/511  od 11:05 do 20:24 výkon 9,32 atd.  
Odp. Ivo Protivínský: V pátek 16.6.2020 se koná pravidelná schůzka s DŘ, kde je možno tyto 
anomálie ve VJŘ tramvají připomínkovat. 
 
 

Příští schůze výboru ZO se koná ve středu dne 22. 07. 2020 v 14:00 hodin, 
v kulturní místnosti střediska Tramvaje Moravská Ostrava. 

 
 

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

 
 
V Ostravě dne: 22.06.2020  
 
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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