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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.05/2018 
    
 
 
Z řádného zasedání -  
Výboru ZO OS DOSIA při DPO a.s., konaného dne 01. 03. 2018. 
 
Výbor ZO jednal ve složení: Protivínský Ivo, Řezníčková Jarmila, Pokorný Ivan, 
Soukalová Blanka, Smital Petr, Bortolotti Daniel (zastupuje Janu Maloušovou), 
Borisová Marie, Veselý Martin, Mezihorák Ivo, Bartečková Ivana, Mutl Ivo, Kacíř 
Miroslav, Kadlec Vladimír, Hříbek Zbyněk, Ing. Pokojský Čestmír.  
 
Omluveni: - Eugel Tomáš, Maloušová Jana, Štěpánek Zdeněk, Brachtl Jan, 
Dvořáková Jana.  
 
Nemluven: - Bambušek Jan. 
 
Hosté: - vedoucí oddělení personalistika – Lenka Tučná 
      vedoucí oddělení prodej jízdenek – Jaromír Chyla 
       

     
 
Výbor ZO  dále projednal: 
 

 rozvázání pracovního poměru podle §52, písm. c), ZP – zrušení pracovního místa 
z organizačních důvodů: - Kateřina Čalová – prodavačka jízdenek -  oddělení 
prodej jízdenek. Bez účasti jmenované. (Ke zrušení pracovního místa došlo již 
k 1. 6. 2016). Zaměstnavatel paní Čalové nabídne k výběru z několika volných 
pracovních míst. 
 

 a schválil odměnu pro pořadatele, kteří se zasloužili o zdárný průběh plesu a 
Mikulášské nadílky, kde pracovali ve svém volném čase. 
Hlasování: Pro - 15, proti - 0, zdržel se - 0. Návrh byl přijat. 

 
Informace: 
 
Ivo Protivínský: 
 

 Dostali jsme oznámení od Dr. Lenky Pavelkové-Šnyrch, která je novou 
personální ředitelkou v Ekově Electric, že s platností od 1. 2. 2018 došlo 
k odvolání Stanislava Gelnara z pozice vedoucího střediska správy majetku a 
investic, ke jmenování Zdeňka Kavaly do pozice vedoucího střediska správy 
majetku a investic, ke jmenování Martina Mižďocha do pozice vedoucího 
oddělení vývoje, ke jmenování Zdeňka Dumka mistrem ve výrobě a jmenování 
Dr. Lenky Šnyrch Pavelkové personální ředitelkou 
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 V Ekově Electric byl vydán nový katalog dělnických profesí, který můžeme 
připomínkovat do 7. 3. 2018. I z tohoto důvodu je na 5. 3.2018 svolán pracovní 
skupina z Ekovy.  

 Proběhlo jednání s TŘ Chovancem a DŘ Hladkým ohledně vybavení dopravních 
prostředků MHD chladničkami a 12 V autozásuvkami (příp. USB zásuvkami), do 
všech dopravních prostředků. Požadavek byl z naší strany zaměstnavateli 
v minulosti předložen již několikrát, nebyl však vyslyšen. Tentokrát našemu 
požadavku předcházela intervence předsedy ZO přímo v Dozorčí radě, jíž je 
členem. Dozorčí rada náš požadavek podpořila a GŘ Morys nás ujistil, že bude 
vypracován samostatný projekt.  
Na jednání s TŘ a DŘ bylo dohodnuto, že proběhne adresná anketa zájmu řidičů 
o tyto chladničky. Teprve na základě zájmu řidičů o tyto chladničky, proběhne 
během léta zkušební provoz pro 20 autobusů a 10 Trolejbusů. Pokud bude i 
zkušební provoz vyhodnocen pozitivně, dojde k nákupu a instalaci dalších 
chladniček.  
Co se týče 12 V autozásuvek, ty se začnou v dohledné době montovat do těch 
vozidel, které zásuvkami od výroby nejsou vybaveny, a vozidla nečeká 
v dohledné době vyřazení z provozu.  
Současně byl podán návrh na možnost fasování textilního potahu na sedadlo 
řidiče, který by si každý řidič opatřil v oděvním skladu. 

 Dne 8. 3. 2018 od 11:00 hod se v kanceláři ZO sejde pracovní skupina Výboru 
ZO. 

 Dne 9. 3. 2018 proběhne u DŘ Hladkého další kolo jednání o rozvržení pracovní 
doby se zástupci DV působících na jednotlivých dopravních provozovnách. 

 V tuto chvíli je vyčerpaný limit SIM karet pro volání u obou operátorů. Máme 
přes 250 SIM karet, další lze připojit, pouze pokud se uvolní kapacita. Nicméně 
zaměstnavatel nabízí výhodné volání prostřednictvím operátora O2 pro 
zaměstnance DPO, v produktu O2 Family s neomezeným voláním, SMS a 500 
MB dat za 399,-Kč. 

 

 
 
Různé: 
 
Marie Borisová: 
- Na hale 2 těžká údržba je špatné osvětlení a nedostatečné vytápění. S vedoucím jsme 
to řešili, ale bezvýsledně. Chlapi na myčce se rozčilují, že řidiči tam vyhází nepořádek 
z vozu a odjede. V těch mrazech si umývají čelní skla, takže tam zůstávají vodopády 
ledu. 
Odpověď Ivo Protivínský: 
Předáno vedoucímu oddělení BOZP p. Pechancovi. Stížnosti na nedostatečnou 
teplotu na pracovišti by ale měl operativně řešit vedoucí střediska a nečekat až na 
jednání Výboru ZO.  
 
Miroslav Kacíř: 
- Zaměstnanci se ptají, jestli by nešlo prosadit zdravotní volno jako je v Ekově a jestli 
bude vyplacený podíl na úsporách.  
Odpověď Ivo Protivínský: 
Pracovní volno tzv. Sickday, jsme při kolektivním vyjednávání navrhovali již 2 x. 
Doposud nebyla ze strany zaměstnavatele vůle zdravotní volno zavést. Při dalším 
kolektivním vyjednávání toto téma opět otevřeme. 
Kolektivní odměna „Podíl na úsporách“ byla zrušena, neboť jsme se již v roce 2016 
„prospořili“ do pomyslné nuly. Takže podíl na úsporách za rok 2016, který měl být 
vyplacen v 1. Q 2017 by činil cca 17,-Kč/zaměstnanec.  
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Ivan Pokorný: 
- Kdy budou nové uniformy. Mám nárok na fasování, když nafasuji starou uniformu a 
v zápětí bude nová, starou nebudu moci nosit, není to plýtvání penězi.  
Odpověď Ivo Protivínský: 
Nejprve musí skončit výběrové řízení, protože původní bylo zrušeno, o čemž jsme 
vás již dříve informovali (i o důvodech) a informoval o tom i GŘ Morys jak na naší 
Konferenci  7.12. 2017, tak i na setkání se zaměstnanci 14.2.2018. 
 
 

Příští schůze výboru ZO se koná dne 15. 03. 2018 v 14:00 hodin, 
v kulturní místnosti vozovna Moravská Ostrava. 

 
 

Náš web:                       www.odborydpo.cz 

 
 

V Ostravě dne: 07.03 2018  
Zapsala :          Jarmila Řezníčková 

                                     místopředsedkyně Výboru ZO OS DOSIA 

http://www.odborydpo.cz/

