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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.12/2020 
    
Z řádného zasedání -  
Výboru ZO OS DOSIA při DPO a.s., konaného dne 22. 07. 2020. 
 
Výbor ZO jednal ve složení: Protivínský Ivo, Řezníčková Jarmila, Pokorný Ivan, Muntág 
Michal, Bambušek Jan, Smital Petr, Maloušová Jana, Wolf Lukáš, Mezihorák Ivo, Cermanová 
Kamila (zastupuje Radima Smuže), Košař Kamil, Pochodaj Jan. 
  
Hosté:  - oddělení personalistika – Taťána Dyčková 
 - vedoucí střediska doprava tramvaje Moravská Ostrava – Libor Třetina 
 - vedoucí střediska doprava autobusy Hranečník – Martin Chleboun 
 
Omluveni: - Borisová Marie, Bartečková Ivana, Smuž Radim, Dvořáková Jana, Kadlec 
Vladimír, Ing. Pokojský Čestmír. 
 
Neomluven: - Eugel Tomáš.  
 
Výbor ZO byl seznámen: 
 

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

 

 s vývojem průměrné mzdy za období červen 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 DPO a.s., 6/2020 

Prům. měs. mzda      2020      2019     rozdíl     % index 

řidiči MHD celk.      30 555     29 815       740     102,5 % 
ř. tramvají      29 254     28 744       510     101,8 % 
ř. trolejbusů      31 182     31 246        -64       99,8 % 
ř. autobusů      31 291     30 161    1 130     103,7 % 
dělníci      26 631     26 492       139     100,5 % 
THP      35 954     35 428       526     101,5 % 
Společnost celk.      30 744     30 194       550     101,8 % 

Prům. měs. mzda       2020       2019    rozdíl       % index  

dělníci     25 538     26 038      -500          98,1 % 

THP     39 867     38 069    1 799        104,7 % 

Společnost celk.     29 531     29 507          23          100,1 % 
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Výbor ZO dále projednal: 
 

 okamžité zrušení pracovního poměru zaměstnance DPO a.s., dle § 55 odst. 1 písm. b), 
ZP - p. Petr Vrožina, řidič tramvaje střediska doprava Tramvaje Moravská Ostrava - 
neomluvená absence. 

 okamžité zrušení pracovního poměru zaměstnance DPO a.s., dle § 55 odst. 1 písm. b), 
ZP - Ivana Štěpánová, řidička autobusu střediska doprava Autobusy Hranečník- 
neomluvená absence. 

 okamžité zrušení pracovního poměru zaměstnance DPO a.s., dle § 55 odst. 1 písm. b), 
ZP - Jiří Kriš, řidič autobusu střediska doprava Autobusy Hranečník - neomluvená 
absence. 

 a schválil zaplacení nákladů pro účastníky turnaje v halové kopané konaného v Praze 
ve dnech 4.12.2020 – 6.12.2020. 

Hlasování:  pro - 12, proti - 0, zdržel se - 0.  Návrh byl přijat. 
 

 
Informace: 
 
Ivo Protivínský: 
 

 29. 6. 2020 se konala schůzka s GŘ, které jsme se zúčastnili s Janem Bambuškem. 
Mimo jiné jsme probírali situaci řidiče Petra Vybírala, který chce nadále pracovat jako 
řidič i po amputaci druhé končetiny a její nahrazení protézou. Projde-li vstupní 
preventivní prohlídkou, GŘ nemá problém s tím, aby znova řídil autobus.  
Otevřeli jsme problematiku pojištění sjednanou zaměstnavatelem pro všechny 
zaměstnance, kdy ve dvou případech likvidátor pojišťovny vyhodnotil škodu 
(vykolejení), jako zanedbání předepsané údržby a obsluhy, odmítli pojistné plnění. GŘ 
sdělil, že jsou s pojišťovnou v jednání. (Vedoucí kanceláře GŘ Jan Klimša Mgr. mi sdělil, 
že teď vedou spor s pojišťovnou, protože z jeho pohledu se jedná o pochybení 
likvidátora). Žádal jsem, aby zaměstnavatel uzavřel dodatek k pojistné smlouvě, který 
by DN nepovažoval za porušení předepsané obsluhy a údržby, na které je výluka z 
pojištění. Také jsme projednávali přidanění, kdy zaměstnavatel z pojistné částky 1360,- 
Kč stáhnul zaměstnancům daň. GŘ konzultoval s právním oddělením DPO vzniklou 
situaci a to mu sdělilo, že zaměstnavatel nepotřebuje souhlas zaměstnanců s 
předaněním pojištění.  

 Připomínky pro vyhodnocení Kolektivní smlouvy na roky 2020-2023 za 1. pololetí 
tohoto roku mohou předsedové DV zaslat na můj e-mail do 28. 7. 2020. 

 26. 6. 2020 proběhla schůzka s DŘ, na které jsme vyhodnocovali zkušenosti z 
prodloužení nočních směn. Zkušební provoz proběhl na Hranečníku. Směny jsou 
prodloužené, pracuje se v režimu 4/2. V průběhu září s tím budou obeznámeni všichni 
řidiči nočních směn na ostatních střediscích a proběhne znovu anketa, zda změnu 
chtějí nebo ne s tím, že by se tento režim aplikoval od prosincových jízdních řádů na 
střediscích, kde řidiči nočních směn budou pro. 

 V druhém srpnovém týdnu proběhne na Hranečníku test zatahování vozů. 

 3. 7. 2020 se konala v EKOVĚ prezentace Škoda Transportation a.s., na kterou byli 
pozváni všichni zaměstnanci a které se zúčastnil předseda ZO 

 31. 7. 2020 se koná schůzka s DŘ. 

 4. 8. 2020 se koná schůzka s GŘ. 
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 4. 9. 2020 v 10:00 hod. se koná jednání dohadovací komise, jejímž úkolem bude smírné 
vyřešení sporu o plnění Kolektivní smlouvy. 

 17. 7. 2020 proběhlo v hotelu Olšanka v Praze mimořádné plenární zasedání, které bylo 
svolané z důvodu prezentace návrhu změny stanov. 

 V nových vozech jsou umístěny kolizní kamery, které ukládají záznam na SD kartu. Po 2 
dnech se záznam přepisuje. Záznam z kamer v interiéru se ukládá na externí harddisk a 
je přepisován po 5 dnech.  

 4. – 6.12.2020 proběhne turnaj v halové kopané. 

 Po naší připomínce byl na sociálním zařízení Hlavní nádraží vyměněn průtokový 
ohřívač-původní měl spálené topné těleso. 

 
Různé: 
 
Ivo Mezihorák : 
- Navrhuji, aby se zástupci technických provozoven minimálně jednou za čtvrtletí scházeli 
s TŘ. Na schůzkách by se řešily problémy, které na provoze jsou.  
Odp. Ivo Protivínský: S návrhem se obrátím na TŘ Ing. Chovance.  
 
Jan Bambušek: 
- V jízdních řádech vznikly celodenní směny, u kterých nám nechce zaměstnavatel proplácet 
100,- Kč, jak je dohodnuto v KS.  
Odp. Ivo Protivínský: Budeme řešit s DŘ.  
 
Petr Smital : 
- Je Optibus a přesto vznikla dělená směna, která ráno vyjíždí z Hranečníku a po ranním díle 
odstavuje v Martinově. Odpolední díl pak začíná na Mírovém náměstí ve Vítkovicích, takže 
odstavení na Autobusech Poruba v Martinově postrádá smysl. 
Odp. Ivo Protivínský: Budeme řešit s DŘ. 
 
 

Příští schůze výboru ZO se koná ve středu dne 19. 08. 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: 05.08.2020  
 
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. 
 

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

