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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.03/2017 
    
Z řádného zasedání -  
Závodního výboru ZO OS DOSIA při DPO a.s., konaného dne 02. 02. 2017. 
 
ZV jednal ve složení: Protivínský Ivo, Řezníčková Jarmila, Pokorný Ivan, Zelina 
Vladimír (zastupuje Jana Bambuška), Eugel Tomáš, Smital Petr, Maloušová Jana, 
Borisová Marie, Pončová Eva (zastupuje Martina Veselého), Štěpánek Zdeněk, 
Seberová Jana (zastupuje Iva Mezihoráka), Koral Michal (zastupuje Jana Brachtla), 
Bartečková Ivana, Hříbek Zbyněk, Ing. Pokojský Čestmír.  
 
Omluveni: - Soukalová Blanka, Bambušek Jan, Veselý Martin, Mezihorák Ivo,  
Brachtl Jan, Mutl Ivo, Frejkovský Tomáš, Dvořáková Jana, Kadlec Vladimír. 
 
 
 
ZV byl seznámen: 
 

 s vývojem průměrné mzdy za období leden – prosinec 2016 ve srovnání se 
stejným obdobím roku 2015: DPO a.s. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 s vývojem průměrné mzdy za období leden – prosinec 2016 ve srovnání se 
stejným obdobím roku 2015 v EKOVĚ ELECTRIC a.s.: 
 
 
 
 
 
 
 

 s nástupy a výstupy DPO a.s. 
 

 se stavem zaměstnanců ve srovnání s rokem 2015  DPO a.s. 
 

 s přepočteným stavem zaměstnanců DPO a.s. 

Prům. měs. mzda     2016   2015    rozdíl % index 

řidiči MHD celk.      24 688     24 827      -139       99,4% 
ř. tramvají      23 816     24 115     - 299       98,8% 
ř. trolejbusů      24 822     24 859        -37       99,9% 
ř. autobusů      25 251     25 292        -41       99,8% 
dělníci      22 057     21 851       206     100,9% 
THP      31 668     31 230       438     101,4% 
Společnost celk.     25 342    25 261        81   100,3% 

Prům. měs. mzda     2016     2015  rozdíl % index 

dělníci   21 429    22 328     -898      96,0% 
THP   34 169    34 394     -225      99,3% 
Společnost celk.   24 651   25 165    -515     98,0% 



 

 

 

2 

 s rozborem pracovní úrazovosti-/dokument bude zaslán všem předsedům DV 
a členům komise BOZP e-mailem/. 
 

 s výši škod z dopravních nehod. 
 
 
ZV projednal: 
 

 neomluvenou absenci (pozitivní dechová zkouška) se souhlasným stanoviskem 
-  Kišš Josef 

            
 informaci o neomluvené absenci, které se měl dopustit řidič střediska Tramvaje 

Mor. Ostrava p. Tomáš Auer tím, že pro zdravotní indispozici nenastoupil na 
směnu, o čemž s předstihem informoval výpravčí střediska. ZV využívá svého 
práva daného platnou KS a rozhodnul se nesouhlasit s tím, že absence je 
neomluvená. Vedoucímu střediska bude stanovisko ZV zasláno písemně.  
Hlasování: Pro - 12, proti - 0, zdržel se - 1. Návrh byl přijat 

 
 
Informace: 
 
- Členové ZV mohou do 20. 2. 2017 zaslat e-mailem vyjádření k plnění KS za druhé 
pololetí 2016, resp. za celý rok 2016. 
 
- 1. 2. 2017 se uskutečnila schůzka v Ekově na které se nám představil nový ředitel 
Tomáš Pittermann. Diskutovali jsme s ním na různá témata, mimo jiné zejména o 
podhodnocených mzdách. 
 
- Seznámení s jednáním Výkonné rady. 
Pojištění za škodu způsobenou zaměstnavateli překročilo limit. Protože smlouva byla 
podepsaná dříve, než došlo k vyhodnocení, zůstaly ceny pro rok 2017 stejné jako 
v minulém roce. Pojišťovna vyhlásila rok pojistných událostí, což znamená, že bude 
důsledněji prověřovat pojistné události. 
 
- Nařízení vlády č. 336/2016 sbírky, kterým se mění nařízení vlády č. 567/2006 
sbírky o minimální mzdě se týká jen firem provozující linkovou dopravu a ne jak se 
někteří řidiči domnívají, firem provozující MHD. 
 
- Dostal jsem odpověď od vedoucího střediska Moravská Ostrava na dopis, v kterém 
jsme nesouhlasili s neomluvenou absenci pana Tomáše Auera. 
 
- Dostali jsme dopis z Dětského domova Bukovanského s poděkováním za pozvání 
dětí na Mikulášskou nadílku a s nabídkou na návštěvu Dětského domova. 
  
 
 
Připomínky DV: 
 
Smital Petr: 
- Na Hranečník jezdí stále obědy pozdě. Naposledy se tak stalo 30.1. a 31.1.2017.  
 
Koral Michal: 
- Přidávám se k stížnosti na pozdní rozvoz obědů na Hranečník.  
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Pokorný Ivan: 
- Řidiči provozovny Moravská Ostrava žádají zachování zaběhnutého seznamování se 
směnami naplánovanými mimo rozpis směn.  
  

 
Příští schůze ZV + místopředsedů DV, se koná 16.02.2017  
ve 13:00, v kulturní místnosti vozovna Moravská Ostrava. 
Jednání s vedením společnosti se koná od 15:00 hod. 

 

 
Náš web: 

www.odborydpo.cz 
 

V Ostravě dne: 13. 2. 2017   
 Zapsala :          Jarmila Řezníčková 
                   místopředsedkyně ZV ZO OS DOSIA 

http://www.odborydpo.cz/

