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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.18/2020 
    
 
Z mimořádného zasedání -  
Výboru ZO OS DOSIA při DPO a.s., konaného dne 16. 12. 2020. 
 
Výbor ZO jednal ve složení: Protivínský Ivo, Řezníčková Jarmila, Pokorný Ivan, Muntág 
Michal, Bambušek Jan, Smital Petr, Maloušová Jana, Borisová Marie, Wolf Lukáš, Mezihorák 
Ivo, Bartečková Ivana, Smuž Radim, Košař Kamil, Hříbek Zbyněk (zastupuje Jana Pochodaje), 
Ing. Pokojský Čestmír. 
 
Hosté: - vedoucí oddělení personalistika – Lenka Tučná. 
 - vedoucí odboru dopravní cesta – Ing. Petr Holuša. 
 - vedoucí střediska doprava autobusy Hranečník – Martin Chleboun 
              - referent dopravní cesta – Cermanová Kamila 
 
Omluveni: - Eugel Tomáš, Dvořáková Jana, Kadlec Vladimír, Pochodaj Jan.  
 
 
 
Výbor ZO byl seznámen: 
 

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

 

 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., 11/2020 
 

Výbor ZO dále projednal: 
 

 okamžité zrušení pracovního poměru zaměstnance DPO a.s., dle § 55 odst.1 písm. b) ZP 
–  řidič autobusu – středisko autobusy Hranečník – Radim Krupka  - pozitivní zkouška 
na jiné návykové látky. 

Prům. měs. mzda      2020      2019     rozdíl     % index 

řidiči MHD celk.      31 275     30 083    1 129     104,0 % 
ř. tramvají      29 980     28 997       983     103,4 % 
ř. trolejbusů      32 039     31 450       589     101,9 % 
ř. autobusů      31 955     30 460    1 495     104,9 % 
dělníci      27 407     26 768       639     102,4 % 
THP      36 618     35 416    1 202     103,4 % 
Společnost celk.      31 474     30 414    1 060     103,5 % 
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 rozvázání pracovního poměru zaměstnance DPO a.s., dle § 52 odst.1 písm. bc) ZP –  
technický pracovník – odbor dopravní cesta – Ing. Vítězslav Krupa – organizační změna. 
Vzhledem k tomu, že Ing. Krupa je dlouholetý zaměstnanec, znalý provozu dopravní 
cesty, vyslovuje výbor ZO nesouhlas s touto organizační změnou. 
 

Výbor ZO dále projednal: 
 

  a schválil vyhlášení stávkové pohotovosti z důvodu nedodržení předem dohodnutých 
parametrů pro nastavení programu OPTIBUS.  

           Hlasování:  pro - 14, proti - 0, zdržel se - 1.  Návrh byl přijat. 
 

Informace: 
 
Ivo Protivínský: 
 

 na jednání konaném dne 11.12.2020 k optimalizovaným VJŘ pro provoz autobusů a 
trolejbusů, který má začít 2.1.2021, jsme vyslovili zásadní nesouhlas se zhoršením 
pracovních podmínek řidičů. Mimo jiné jsme zaměstnavateli vytkli nedodržení 
dohodnutých parametrů, kterými se měla optimalizace řídit. 

 
Různé: 
 
Jan Bambušek: 
- Na jednání DV jsme se napsali dopis adresovaný výboru ZO, v kterém žádáme změnu 
v informovanosti členů o nedoplatcích členských příspěvků. Nynější systém je zastaralý a 
nedynamický. Členové DV nemají čas ani chuť upozorňovat své členy na jejich povinnost 
platit členské příspěvky za dobu nemoci.  
Odp. Ivo Protivínský: Nedoplatky příspěvků vašich členů dostáváte emailem každý měsíc. 
Členové mají možnost posílat příspěvky na účet 118308/5500. Pokud vymyslíte jiný, 
jednodušší a lepší systém, bude to jen ku prospěchu věci.   

 
 

Příští schůze výboru ZO se koná ve středu dne 06. 01. 2021 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: 22.12.2020  
 
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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