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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.05/2016 
      
Z řádného zasedání -  
Závodního výboru ZO OS DOSIA při DPO a.s., konaného dne 09. 03. 2016. 
 
ZV jednal ve složení: Protivínský Ivo, Řezníčková Jarmila, Pokorný Ivan, 
Soukalová Blanka, Bambušek Jan, Eugel Tomáš, Smital Petr, Maloušová Jana, 
Borisová Marie, Štěpánek Zdeněk, Mezihorák Ivo, Koral Michal (zastupuje Jana 
Brachtla), Bartečková Ivana, Večeřa Jaroslav, Frejkovský Tomáš, Kadlec Vladimír, 
Hříbek Zbyněk, Ing. Pokojský Čestmír.  
Omluveni: - Veselý Martin, Brachtl Jan, Dvořáková Jana. 
Host: - Ing. Mlčák David. 
 
ZV byl seznámen: 
 

 vývoj průměrné mzdy za období leden 2016 ve srovnání se stejným obdobím 
roku 2015: DPO 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. 
 náhrady škod z dopravních nehod 
 s výběrem ze Sbírky zákonů 

 
ZV projednal: 

 rozvázání pracovního poměru podle §55, odst. 1 písm. b), ZP – okamžité zrušení 
pracovního poměru: - Ing. Milan Husár – dělník v dopravě – kurz řidiče- 
trolejbusy doprava - za účasti jmenovaného se souhlasným stanoviskem. 

 a schválil členy volební komise pro volby člena Dozorčí rady za zaměstnance ve 
složení:  
Vladimír Kadlec, Jaroslav Večeřa a Jana Maloušová. 

       Hlasování: Pro - 18, proti - 0, zdržel se - 0. Návrh byl přijat. 
 
 a schválil převedení vratky nespotřebovaného pojistného z pojištění DAS, která 

bude zaslána svazem na účet naši ZO, do Rezervního fondu. 
       Hlasování: Pro - 19, proti - 0, zdržel se - 0. Návrh byl přijat. 

 

Prům. měs. mzda     2016      2015   rozdíl  % index 

řidiči MHD celk.     23 437      23 771     -334      98,6% 
ř. tramvají    22 615      23 502     -887      96,2% 
ř. trolejbusů    22 460      23 739   -1279      94,6% 
ř. autobusů    24 231      23 951      280   101,2% 
dělníci    20 239      20 969      -730     96,5% 
THP    28 886      28 424       462   101,6% 
Společnost celk.    23 593      23 920      -327    98,6% 
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Informace: 
- 10. 03. 2016 se koná pravidelná schůzka s ředitelem DPO. Zúčastní se jí p. 
Maloušová Jana a p. Ivan Pokorný. 
- 16. 03. 2016 se bude konat jednání Pracovní skupiny. 
- Oddělení jízdních řádů zrušilo režijní jízdu kurzu 925/350 ze Sadu Boženy Němcové 
na Hranečník a znemožnili tak řidičům možnost dopravit se v brzkých ranních 
hodinách včas do práce. Dopisoval jsem si s panem vedoucím Odboru technologie 
dopravy p.Kurtasem, který zavádějícím způsobem odpověděl, že naše odborová 
organizace stála u dohody se zaměstnavatelem o redukci zaměstnaneckých spojů 
v roce 2011. Proti tomu jsme se ohradili-z naší strany nešlo o uzavření dohody se 
zaměstnavatelem, ale o jednostranné rozhodnutí zaměstnavatele o redukci 80 % 
svozů. Označili jsme to tehdy za necitlivý asociální krok vůči zaměstnancům a na 
základě diskusí a mnoha připomínek, byly vypracovány dopravní průzkumy, podle 
kterých byla zajištěna zaměstnanecká doprava alespoň v současném minimálním 
stavu, což pak následně bylo předmětem dohody se zaměstnavatelem. 
- V této souvislosti nám zaměstnavatel předložil aktualizaci zaměstnanecké dopravy 
a dne 17. 3. 2016 proběhne schůzka na téma s Ing. Mlčákem. 
- Dne 29. 3. 2016 proběhne na radnici schůzka s Primátorem města a radním pro 
dopravu Ing. Semerákem.   
 
 
Připomínky DV: 
 
Bambušek Jan: 
- Na přestupním terminálu Hranečník nejsou stanovena jasná pravidla, jak se má 
řidič zachovat v danou chvíli, aby se nedostal do problému, protože ujel autobusu, 
který nemohl v omezeném prostoru vidět. Nesouhlasíme s tím, aby za to byl tak velký 
postih, žádáme, aby na místě stál dispečer, který bude dávat pokyn k odjezdu. 
Odpověď Ing. David Mlčák: Jestliže řidič trolejbusu nebo tramvaje stojící 
v nástupní zastávce do centra města zavře před nosem cestujícím přestupujícím 
z autobusu, který stojí vedle něj a odjede, tak je to vrchol ignorace a pokud se situace 
nezmění, budou řidiči postihováni. Návaznost mezi námi a příměstskou dopravou 
musí fungovat. 
 
Pokorný Ivan: 
- Ve Výškovicích l. č. 6 přijede poslední, ale odjet musí jako první. Na dotaz, kde se 
stala chyba, bylo odpovězeno, že na grafickém se spletli.  
 
 Smital Petr: 
- ČT se mnou natočila asi 15 min. rozhovor, ale v televizi byla použita jen jedna věta.  
 

Příští schůze ZV + místopředsedů DV se koná 23.03.2016 ve 14:00 

v banketce  v Martinově.  
 

Náš web: 

www.odborydpo.cz 

 

V Ostravě dne: 18. 03. 2016   
 Zapsala :          Jarmila Řezníčková 
                   místopředsedkyně ZV ZO OS DOSIA 

http://www.odborydpo.cz/

