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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.02/2016 
    
Z řádného zasedání -  
Závodního výboru ZO OS DOSIA při DPO a.s., konaného dne 27. 01. 2016. 
 
 
ZV jednal ve složení: Protivínský Ivo, Řezníčková Jarmila, Pokorný Ivan, 
Bambušek Jan, Eugel Tomáš, Smital Petr, Maloušová Jana, Borisová Marie,  
Kosňovská Zdeňka (zastupuje Jiřího Veselého), Štěpánek Zdeněk, Mezihorák Ivo, 
Koral Michal (zastupuje Jana Brachtla), Bartečková Ivana, Večeřa Jaroslav, Kacíř 
Miroslav (zastupuje Tomáše Frejkovského), Kadlec Vladimír, Hříbek Zbyněk, Ing. 
Pokojský Čestmír.  
 
Místopředsedové: - Hisem Lubomír, Bortlíček Petr, Slíva Zdeněk, Bortolotti Daniel,  
Seberová Jana, Vilášková Věra, Chotová Drahomíra, Ondřej Radim.  
 
Omluven: - Soukalová Blanka,Muntág Michal, Veselý Martin, Vozničková Vladislava, 
Brachtl Jan, Lubeník Radko, Frejkovský Tomáš, Dvořáková Jana, Grendysová Hana.   
 
ZV byl seznámen: 
 

 s vývojem průměrné mzdy za období leden – prosinec 2015 ve srovnání se 
stejným obdobím roku 2014: DPO a.s. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 s vývojem průměrné mzdy za období leden – prosinec 2015 ve srovnání se 
stejným obdobím roku 2014 v EKOVĚ ELECTRIC a.s.: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prům. měs. mzda     2015   2014    rozdíl % index 

řidiči MHD celk.      24 827     24 255       572     102,4% 
ř. tramvají      24 115     24 173       -58       99,8% 
ř. trolejbusů      24 852     24 386       473     101,9% 
ř. autobusů      25 292     24 277    1 015     104,2% 
dělníci      21 851     21 589       262     101,2% 
THP      31 230     31 423      -193      99,4% 
Společnost celk.     25 261    24 929      332    101,3% 

Prům. měs. mzda     2015     2014  rozdíl % index 

dělníci   22 328    21 838      490      102,2% 
THP   34 394    33 598      796      102,4% 
Společnost celk.   25 165   24 390     766     103,2% 
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 s nástupy a výstupy DPO a.s. 
 

 s nástupy a výstupy Ekova – electric. 
 

 se stavem zaměstnanců ve srovnání s rokem 2014 Ekova - electric 
 

 se stavem zaměstnanců ve srovnání s rokem 2014  DPO a.s. 
 

 s přepočteným stavem zaměstnanců DPO a.s. 
 

 s rozborem pracovní úrazovosti 
 

 s výši škod z dopravních nehod 
 

 
Informace: 
 
Ivo Protivínský: 
 
- Na minulém ZV jsme projednávali stížnost Blanky Soukalové na nevhodné chování 
dopravního dispečera při řešení vzniklého problému v dopravě. Dopravní náměstek 
mi předal dopis, ve kterém se omlouvá za chování dispečera. Omluvili se také paní 
Soukalové, s dispečerem byl sepsán zápis o porušení předpisů vztahující se 
k zaměstnancem vykonávané práci a bude mít finanční postih.  
- 12. 1. 2016 proběhla schůzka s Ing. Hladkým za přítomnosti zástupců z vrchní 
stavby a vedoucích tramvajových, dopravních provozoven. Jednalo se o vytipování 
nedostatečných vstupů a výstupů do tramvají na konečných, obratištích a 
vozovnách.  
- 14. 1. 2016 proběhla plánovaná schůzka s ředitelem. Projednávali jsme škodní 
událost vzniklou v Ekově – electric, stížnost Blanky Soukalové. Navrhovali jsme, aby 
byli zaměstnavatelem ohodnoceni za nálezy i ti zaměstnanci, na které nepřišla 
oficiální pochvala od cestujícího. Je spousta zaměstnanců, kteří několikrát do roka 
odevzdají nalezenou věc a ocenění od zaměstnavatele se nedočkají jen proto, že na ně 
nikdo nenapsal pochvalu. 
- Schůzka na magistrátu s radním pro dopravu JUDr. Lukášem Semerákem je 
odložena na 1. 2. 2016 
- V Ekově - electric proběhly volby do dozorčí rady, za zaměstnance byl opět zvolen 
Miroslav Kaluža, který získal 155 ze 180 hlasů.  
- Zúčastnili jsme se na provozovně Autobusy  Poruba šetření pracovního úrazu pana 
Petra Škuty, který dle názoru zaměstnavatele zvolil, vzhledem ke klimatickým 
podmínkám, nevhodnou obuv (Prestige) a na namrzlém chodníku uklouzl, upadl a 
způsobil si zranění. 
- 26. 1. 2016 proběhlo jednání u JUDr. Josefa Šusty k volebnímu řádu. Při jednání byl 
zvolen klíč volitelů 1:20, na kandidátní listině budou za organizaci maximálně 2 
kandidáti a budeme mít 3 členy volební komise. Bylo dohodnuto, že do 15. 2. 2016 
předáme počet volitelů za naši organizaci, jména kandidátů a členů volební komise. 
Pro uvolnění volitelů nám byla přislíbena součinnost zaměstnavatele, kterou jsme 
požadovali. Nepodařilo se nám dosáhnout změny v bodě 20 volebního řádu. 
 
Připomínky DV: 
 
Chotová Drahomíra: 
- Vedoucí nechce dát zaměstnancům dovolenou na jarní prázdniny a zdůvodnil to tím, 
že je paní Turánková na nemocenské. 
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- Zaměstnankyním na prodejnách jízdenek byla prodloužena pracovní doba z 6 na 7 
hodin a bylo jim řečeno, že musí zapisovat, kdy čerpaly přestávku na jídlo a oddech.  
Odp. Ivo Protivínský: 
- Příští týden svoláme schůzku a pozveme na ni vedoucího pana Chylu. 
 

 

Příští schůze ZV, se koná dne 10. 02. 2016 v 14:00 hodin, 

v zasedací místnosti na ředitelství. 
 
 

 
 

Náš web: 

www.odborydpo.cz 
 
 

V Ostravě dne: 10. 02. 2016   
 Zapsala :          Jarmila Řezníčková 
                   místopředsedkyně ZV ZO OS DOSIA 

http://www.odborydpo.cz/

