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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.13/2020 
    
 
Z řádného zasedání -  
Výboru ZO OS DOSIA při DPO a.s., konaného dne 19. 08. 2020. 
 
Výbor ZO jednal ve složení: Protivínský Ivo, Pokorný Ivan, Muntág Michal, Bambušek Jan, 
Smital Petr, Mezihorák Ivo, Fišer Karel (zastupuje Bartečkovou Ivanu), Smuž Radim, Košař 
Kamil, Ing. Pokojský Čestmír. 
 
Omluveni: - Řezníčková Jarmila, Eugel Tomáš, Maloušová Jana, Borisová Marie, Wolf Lukáš, 
Bartečková Ivana, Dvořáková Jana, Kadlec Vladimír. 
 
Neomluven: - Pochodaj Jan. 
 
 
Výbor ZO byl seznámen: 
 

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

 

 s vývojem průměrné mzdy za období červenec 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., 7/2020 
 

Prům. měs. mzda      2020      2019     rozdíl     % index 

řidiči MHD celk.      31 022     30 052       970     103,2 % 
ř. tramvají      29 706     28 936       770     102,7 % 
ř. trolejbusů      31 845     31 523        322     101,0 % 
ř. autobusů      31 708     30 419    1 289     104,2 % 
dělníci      27 061     26 755       306     101,1 % 
THP      36 287     35 457       830     102,3 % 
Společnost celk.      31 173     30 396       777     102,6 % 

Prům. měs. mzda       2020       2019    rozdíl       % index  

dělníci     25 802     26 099      -297          98,9 % 

THP     39 927     38 076    1 851        104,9 % 

Společnost celk.     29 730     29 541       189          100,6 % 
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Výbor ZO dále projednal: 
 

 Náhradu škody ve výši 5 000,-Kč, kterou měl způsobit řidič tramvaje p. Martin Nebes 
tím, že měl jeho pochybením vzniknout nerealizovaný spoj (výpadek). Výbor ZO 
s návrhem zaměstnavatele nesouhlasí. 
Hlasování:  pro - 0, proti - 10, zdržel se - 0.  Návrh nebyl přijat. 

 
 

 
Informace: 
 
Ivo Protivínský: 

 TŘ Ing. Chovance jsme požádali o pravidelné schůzky s předsedy DV působícími v jeho 
úseku. TŘ souhlasí, navrhuje schůzky realizovat 1 x za 3 měsíce. Bude-li potřeba 
častějších jednání, je ochoten se přizpůsobit. 

 Dále jsme TŘ navrhli zavedení odměny za profesionalitu pro dělnické profese-podobně 
jak je na úseku Doprava odměna za profesionalitu pro řidiče. TŘ nám sdělil, že skladba 
zaměstnanců na dopravním úseku se v porovnání se skladbou zaměstnanců 
technického úseku liší - u Dopravy je dominantní jedna profese, u které lze nastavit 
kritéria plošně, na technickém úseku je směs profesí a pracovních podmínek daleko 
pestřejší. Z toho vyplývá i obtížnější nalezení skutečně funkčního a spravedlivého 
motivačního nástroje. Nicméně s našim podnětem bude pracovat a probere případné 
možnosti jak s kolegy z vedení, tak i s vedoucími středisek. Předpokládá, že cca za 
měsíc bychom si mohli říci, zda nějaké možnosti řešení jsou. 

 Dne 8.8.2020 došlo opět k pracovnímu úrazu při obsluze střešního ventilačního okna 
autobusu řidičem. Je to opakování téměř totožné události, ke které došlo vloni na jaře. 
V roce 2015 bylo pořízeno 105 autobusů na CNG bez elektrického ovládání těchto oken 
z kabiny řidiče. Na tuto skutečnost bylo námi poukázáno již v říjnu 2015, kdy v DPO 
probíhala ve dnech 6. a 7. 10. 2015 Svazová inspekce BOZP, která v zápise z inspekce 
upozorňovala na možný vznik PÚ právě při manipulaci se střešním ventilačním oknem. 

 Na schůzce s GŘ dne 18. 8. 2020, jsme mimo jiné projednávali: 
- možnost zavedení turnusu 5/2, kdy směny jsou ve všední dny (týden R, týden 

O), namísto některých směn typu CD. V DPO je spousta lidí, kteří by tento režim 
přivítali.  

- návrh na dodatečnou montáž 3 párů indikátorů povolených matic, na všechny 
kola autobusů a trolejbusů. Současně montovaný 1 pár indikátorů je 
nedostatečný. 

 Dne 20. 8. 2020 se koná schůzka k novým VJŘ, které začnou platit od 1. 9. 2020 -
jednotlivé DV posbírají podněty a připomínky od svých kolegů, které na schůzce 
můžeme předložit. 

 V pátek 28. 8. 2020 v 9:00 se koná pravidelná schůzka s DŘ. 

 Dne 4. 9. 2020 v 10:00 hod. se koná jednání dohadovací komise, jejímž úkolem bude 
smírné vyřešení sporu o plnění Kolektivní smlouvy. Za naši ZO se ho zúčastní předseda 
ZO, Petr Smital a Jan Bambušek. 

 Řidič trolejbusu p. Vladimír Kratěna podal stížnost na vedoucí střediska Trolejbusy Ing. 
Pikovou na projevy bossingu z její strany vůči své osobě. Obrátil se na Výbor ZO, aby jej 
při projednávání stížnosti zastupoval. Jednání je naplánováno na 10. 9. 2020 v 13:00 
hodin. 

 Ve středu 16. 9. 2020 v 13 hodin bude jednání na téma možnosti prodloužení nočních 
směn v tramvajovém provozu. 
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Různé: 
 
Karel Fišer : 
- V Ekově Electric byla v měsíci červenci celopodniková dovolená, bohužel se stalo, že na 
ředitelství a na oddělení KAT byla více jak polovina zaměstnanců v práci a čerpat dovolenou 
nemuseli… 
Odp. Ivo Protivínský: Zeptám se ředitele Ekovy… 
 
Ivan Pokorný: 
- Tomáši Hiklovi nebyl doposud vyplacen příplatek za dělenou směnu (za vložené školení 
před směnou). 
-  CP mi opět naplánovalo práci přesčas v neděli, tedy v den, kdy mám mít volno. Když jsem 
měl dva týdny dovolené, tak mi na neděli (kdy mám mít volno) napsali směnu. 
Odp. Ivo Protivínský: V pátek 28.8.2020 máme schůzku s DŘ...  
 
 
 

Příští schůze výboru ZO se koná ve středu dne 02. 09. 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: 02.09.2020  
 
Zapsal:            Ivo Protivínský v.r. 
                předseda Výboru ZO OS DOSIA při DPO a.s. 
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