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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.01/2016 
    
Z řádného zasedání -  
Závodního výboru ZO OS DOSIA při DPO a.s., konaného dne 13. 01. 2016. 
 
ZV jednal ve složení: Protivínský Ivo, Řezníčková Jarmila, Pokorný Ivan, 
Soukalová Blanka, Bambušek Jan, Eugel Tomáš, Smital Petr, Maloušová Jana, Veselý 
Martin, Štěpánek Zdeněk, Mezihorák Ivo, Bartečková Ivana, Frejkovský Tomáš, 
Dvořáková Jana, Kadlec Vladimír, Hříbek Zbyněk, Ing. Pokojský Čestmír.  
 
Omluveni: - Borisová Marie, Brachtl Jan, Večeřa Jaroslav. 
 
ZV projednal: 
 

 a nesouhlasil s výši náhrady škody - Smluvní pokuta za pozdní dodání vozu č. 
1401 v rámci TÚ - , kterou vyměřil DPO a.s. dceřiné společnosti Ekova Electric 
a.s., a která byla předepsaná k částečné náhradě třem zaměstnancům Ekovy 
Electric: 

- Ing. Pavlu Vojáčkovi-místopředsedovi představenstva pověřeným 
řízením výroby,  

- Romanu Stašovi-vedoucímu Střediska výroby a kompletace, 
- Františku Burdkovi-dispečeru výroby. 

            Celé vyjádření ZV je součástí zápisu. 
Hlasování:     0   pro,           17  proti,      0  zdržel se.     
 

 provozní zabezpečení plesu, který se bude konat dne 26. 2. 2016 v sále 
Ústředních dílen Martinov. 

 
 
Informace: 
 
- 14. 1. 2016 proběhne pravidelná schůzka s ředitelem.  
 
- V dodatku č. 1 Kolektivní smlouvy budou upraveny jen body, na kterých jsme se 
shodli.  Jedná se o body 1, 4, 5.   
 
- 8. 12. 2015 jsme byli seznámeni s návrhem nového mzdového předpisu pro funkci 
řidič tramvaje – instruktor. Řidiči, kteří budou zařazeni do této funkce, budou mít 
oproti ostatním řidičům navýšenou základní mzdu o 10,- Kč/ hod. a to i v době, kdy 
budou pracovat jako řidiči tramvaje. Žádali jsme, aby toto navýšení jim bylo 
přiznáno jen po dobu, kdy budou vykonávat činnost řidiče tramvaje-instruktora. Po 
dobu, kdy budou vykonávat činnost řidiče tramvaje, aby byl u těchto řidičů 
uplatněn jednotný mzdový tarif (MT). Pokud budou mít navýšený tarif i po dobu, 
kdy nebudou vykonávat profesi „řidič tramvaje instruktor“, budou mzdově 
zvýhodněni oproti všem ostatním řidičům tramvaje. Technicky lze situaci vyřešit 
například zavedením příplatku pro profesi „řidič tramvaje instruktor“, který by byl 
těmto řidičům vyplácen po tu dobu, kdy budou vykonávat tuto činnost.  
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- Ředitel DP nám odpověděl na náš dopis ze dne 24. 11. 2015, ve věci úrazu Marie 
Babušákové. Dopis je součásti zápisu. Dle tohoto dopisu by měli zaměstnanci 
odmítnout přidělenou práci, pokud nebude pracovní prostředí dostatečně a bezpečně 
osvětleno. 
 
Připomínky DV: 
 
Maloušová Jana: 
- Na komisi BOZP  bude chodit člen DV Jiří Šuch místo Milana Romančíka.  
 
 

 
 

Příští schůze ZV + místopředsedů DV, se koná 27.01.2016  
ve 14:00, v banketce  v Martinově. 

 

 

 

Náš web: 

www.odborydpo.cz 
 
 

V Ostravě dne: 18.1.2016   
 Zapsala :          Jarmila Řezníčková 
                   místopředsedkyně ZV ZO OS DOSIA 

http://www.odborydpo.cz/

