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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.05/2017 
    
Z řádného zasedání -  
Závodního výboru ZO OS DOSIA při DPO a.s., konaného dne 02. 03. 2017. 
 
ZV jednal ve složení: Protivínský Ivo, Řezníčková Jarmila, Pokorný Ivan, 
Bambušek Jan, Smital Petr,  Maloušová Jana, Borisová Marie, Pončová Eva (zastupuje 
Martina Veselého), Štěpánek Zdeněk, Mezihorák Ivo, Koral Michal (zastupuje Jana 
Brachtla), Bartečková Ivana, Kadlec Vladimír, Hříbek Zbyněk,  
  
 
Omluveni: - Soukalová Blanka, Eugel Tomáš, Veselý Martin, Brachtl Jan, Mutl Ivo, 
Frejkovský Tomáš, Dvořáková Jana, Ing. Pokojský Čestmír. 
 
 
ZV byl seznámen: 
 

 s vývojem průměrné mzdy za období leden – prosinec 2017 ve srovnání se 
stejným obdobím roku 2016: DPO a.s. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 s vývojem průměrné mzdy za období leden – prosinec 2017 ve srovnání se 
stejným obdobím roku 2016 v EKOVĚ ELECTRIC a.s.: 
 
 
 
 
 
 
 

 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. 

Prům. měs. mzda     2017   2016    rozdíl % index 

řidiči MHD celk.      23 993     23 437       556      102,4% 
ř. tramvají      22 877     22 615       262      101,2% 
ř. trolejbusů      24 290     22 460     1 830      108,1% 
ř. autobusů      24 678     24 231        447      101,8% 
dělníci      20 979     20 239       740      103,7% 
THP      28 370     28 886      -516        98,2% 
Společnost celk.     24 054    23 593      461    102,0% 

Prům. měs. mzda     2017     2016  rozdíl % index 

dělníci   18 581    20 590 -2009       90,2% 
THP   29 728    35 839 -6112       82,9% 
Společnost celk.   21 474   24 225 -2 752      88,6% 
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 s přepočteným stavem zaměstnanců DPO a.s. 
 

 s rozborem pracovní úrazovosti 
 

 s výši škod z dopravních nehod 
 
 
 

ZV projednal: 
 

 a schválil podporu v nezaviněné tíživé situaci-péče o vážně nemocné dítě: 
    - Hanzel Tomáš – řidič autobusy Hranečník – 1 000,-Kč. 

            Hlasování: Pro - 11, proti - 2, zdržel se - 1. Návrh byl přijat. 
 

 
Informace: 
 
Ivo Protivínský: 
 
- Poděkování všem, kteří se zasloužili o přípravu a zdárný průběh plesu naší ZO. 
- Informace z mimořádného jednání předsednictva sekce MHD. 
- V emailu zaslaném řediteli jsme se snažili vysvětlit proč je pro nás důležité, aby se 
4x do roka účastnil se svými náměstky jednání našeho ZV. 
- Pan ředitel nám sdělil, že se bude účastnit pouze konferencí, kde je ochoten 
odpovědět na všechny dotazy. Co se týče jeho náměstků, nemá nic proti tomu, aby se 
jednání se ZV účastnili. 
- Pan Martin Kišš napsal stížnost adresovanou Odborovému svazu DOSIA, jehož 
jsme členskou organizací, ve které si stěžuje na to, že jsme mu místo navrácení peněz 
za vstupenky na ples, které si neoprávněně zakoupil, vypsali příjmový doklad na 
snížení dluhu na nezaplacených členských příspěvcích. S odkazem na základní 
členskou povinnost platit členské příspěvky řádně a včas, považuje OS DOSIA jeho 
stížnost za neoprávněnou. 
- Opět jsme na ZV dostali k podpisu plán dovolených, ze střediska Autobusy Poruba. 
Stále platí, že je to přenesená pravomoc na DV, kdy vedení střediska plán dovolených 
s DV projedná a po odsouhlasení jej mohou společně podepsat a vydat.  
 
 
Připomínky DV: 
 
Pokorný Ivan: 
- Vozy 1039 – 988 vyjížděly umyté z 11 koleje, ale venku nebylo vidět přes čelní sklo. - 
- Při nástupu na směnu jsem hlásil, že nejsem odpočatý, také jsem to napsal do 
vlakopisu.  
 
Koral Michal: 
- Na Hranečníku byla zrušena kantýna. Bude se hledat nový provozovatel?  
Odp. Ivo Protivínský: 
Vzneseme dotaz na kompetentní osobu.  
 
 
Bambušek Jan: 
- Na středisku Trolejbusy bylo provedeno navýšení OH pouze u těch řidičů, kteří 
podepsali změnu pracovní smlouvy, na základě které je může zaměstnavatel využívat 
jako řidiče trolejbusu i autobusu současně.   
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Odp. Ivo Protivínský: 
Toto je ze strany zaměstnavatele nerovný přístup, proto jsme o této situaci již 
informovali ředitele. Současně jsme jej požádali o schůzku, která proběhne v druhé 
polovině měsíce za účasti předsedy DV Trolejbusy. 
 

 

Příští schůze ZV + místopředsedů DV, se koná 16. 03. 2017  
ve 14:00, v banketce  v Martinově. 

 
 
 

Náš web: 

www.odborydpo.cz 
 
 

V Ostravě dne: 10. 03. 2017   
 Zapsala :          Jarmila Řezníčková 
                   místopředsedkyně ZV ZO OS DOSIA 

 

http://www.odborydpo.cz/

