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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.06/2016 
      
Z řádného zasedání -  
Závodního výboru ZO OS DOSIA při DPO a.s., konaného dne 23. 03. 2016. 
 
ZV jednal ve složení: Protivínský Ivo, Řezníčková Jarmila, Hisem Lubomír 
(zastupuje Ivana Pokorného), Soukalová Blanka, Bambušek Jan, Smital Petr, 
Maloušová Jana, Borisová Marie, Veselý Martin, Štěpánek Zdeněk, Mezihorák Ivo, 
Bartečková Ivana, Večeřa Jaroslav, Kacíř Miroslav (zastupuje Tomáše Frejkovského), 
Hříbek Zbyněk, Ing. Pokojský Čestmír.  
 
Místopředsedové: - Bortlíček Petr, Kosňovská Zdeňka, Vozničková Vladislava, 
Ondřej Radim. 
 
Omluveni: - Pokorný Ivan,  Eugel Tomáš, Brachtl Jan, Frejkovský Tomáš, 
Dvořáková Jana, Kadlec Vladimír, Muntág Michal, Slíva Zdeněk, Bortolotti Daniel, 
Seberová Jana, Koral Michal, Vilášková Věra, Grendysová Hana, Chotová Drahomíra. 
 
Neomluveni: - Lubeník Radko. 
 
Hosté: Vaverka Roman Ing. – vedoucí oddělení příprava provozu. 
 
 
ZV byl seznámen: 
 

 vývoj průměrné mzdy za období únor 2016 ve srovnání se stejným obdobím 
roku 2015: DPO a.s.: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 s nástupy a výstupy DPO a.s. a Ekova - electric 
 se stavem zaměstnanců ve srovnání s rokem 2015  DPO a.s. 
 s přepočteným stavem zaměstnanců DPO a.s. 
 náhrady škod z dopravních nehod. 

 
 
 

Prům. měs. mzda     2016      2015   rozdíl  % index 

řidiči MHD celk.     24 277      24 635     -358      98,5% 
ř. tramvají    23 304      24 164     -860      96,4% 
ř. trolejbusů    23 746      25 072   -1 326      94,7% 
ř. autobusů    25 070      24 839      231   100,9% 
dělníci    21 374      21 540      -166     99,2% 
THP    30 472      30 099       373   101,2% 
Společnost celk.    24 671      24 869      -198    99,2% 
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Ing. Roman Vaverka: 
- Vyslovil nespokojenost a nesouhlas s tím, jak jsme na jednání ZV okomentovali před Ing. 
Kadlučkou funkčnost, nebo spíš nefunkčnost sčítacích zařízení. Ohradil se, že ze strany 
řidičů nebyla vznesena žádná stížnost, a že jsme si stěžovali u pana ředitele.  
Maloušová Jana: 
- Na jednání DPK 8. 10. 2015 jsme si na tento problém stěžovali a náprava do dnešního 
dne není žádná. Při příjezdu vozu na Hrabovou ukazovalo sčítací zařízení -17 osob. Po 
stížnosti u pana ředitele, byla z Vaši strany reakce taková, že jste znemožnili řidičům 
náhled.  
Ing. Roman Vaverka: 
- Náhled na displej je záležitost dodavatelské firmy. Pan ředitel se o problému dozvěděl až 
od Vás a žádal, aby se náhled na displej vrátil. Obrátí se to proti řidičům, protože pokud se 
po týdnu jízdy zjistí, že to některý den špatně sčítalo a řidič to nenahlásil, budou s toho 
vyvozeny důsledky. Také se zjistilo, že kromě chyb v palubním systému dělají spoustu 
chyb řidiči nesprávnou obsluhou. Jedná se hlavně o řidiče tramvají, kteří při příjezdu 
např. na Hlavní nádraží ukončí na palubním počítači ukončení jízdy, aniž by před tím 
otevřeli dveře. 
- Dodavatelská firma uvádí při sčítání až 5% odchylku. 
Ivo Protivínský: 
- Pokud bude zaměstnavatel chtít přenést odpovědnost na řidiče a trestat je za to, 
dostaneme se do sporu, který jsme připraveni řešit i právní cestou. 
Maloušová Jana: 
- Jako vždy se neodstraní příčina, místo toho se potrestá řidič. 
- Jaké informace jste předávali panu řediteli, že o problému nevěděl? 
Ing. Roman Vaverka: 
- Předávali jsme informace z vozů, které sčítaly správně. 
 
 
 
ZV projednal: 

 
 a schválil odměnu pro pořadatele plesu formou věcného daru ve výši  

1 000. – Kč  
Hlasování: Pro - 16, proti - 0, zdržel se - 0. Návrh byl přijat. 
 

 a schválil převod finančních prostředků ve prospěch tomboly plesu v poměru 
10,- Kč na 1 člena. 

       Hlasování: Pro - 16, proti - 0, zdržel se - 0. Návrh byl přijat. 
 
 

 
Informace: 
-   17. 3. 2016 jsme měli schůzku ke změnám v zaměstnanecké dopravě. 
-   Informace z Výkonné rady a Sněmu OS.  
-   29.3.2016 proběhne již dvakrát odložená schůzka s Primátorem města Ostrava T. 
Macurou a Radním pro dopravu L. Semerákem.  
- 30. 3. 2016 proběhne schůzka volební komise pro volbu člena DR z řad 
zaměstnanců. 
-   Seznámení s Volebním řádem. 
- V kanceláři u Ing. Mlčáka byl Honzovi Bambuškovi přehrán videozáznam 
z přestupního terminálu na Hranečníku, na kterém je vidět jak někteří řidiči tzv. 
„před nosem“ ujíždějí cestujícím, kteří vybíhají z dopravního prostředku, který 
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zastavil souběžně, prakticky vedle něj. Žádal o zhlednutí videozáznamu, protože 
řidiči trolejbusů si stěžovali na nepřiměřený postih. 
 
 
Připomínky DV: 
 
Vozničková Vladislava: 
- Na středisku je velká nevole dávat při vjezdu do objektu za čelní sklo kartičku, na 
které je i datum narození. 
Odp. Ivo Protivínského: 
- K umísťování povolení vjezdu za čelní sklo vozidel odstavených v areálech DPO jsme 
dávali připomínku. Dle sdělení pověřeného zaměstnance správy majetku DPO bude 
v následujícím období docházet k postupné výměně „povolenek vjezdu“ za nové, na 
kterých již nebude uvedeno datum narození (tedy osobní údaj). Výměna není nijak 
časově ohraničena a je možné, že bude trvat dlouho. Proto si každý zaměstnanec 
s povolením vjezdu smí, do doby, než mu bude kartička vyměněna, datum narození 
na kartičce vhodným způsobem přelepit. Povolenky vjezdu s přelepenými daty 
narození budou do výměny za nové považovány strážní službou za platné. 
 
 Smital Petr: 
- Máme nové prostory na terminálu Hranečník a přitom máme k dispozici jen jedno 
sociální zařízení, řidiči si nemají kde nabrat vodu a není tam služební místnost 
s varnou konvicí, mikrovlnou troubou atd. Zítra tuto záležitost přednesu na jednání 
Dopravně provozní komise.  
 
 
 

Příští schůze ZV, se koná dne 06. 04. 2016 v 14:00 hodin, 
v zasedací místnosti. 

 

Náš web: 

www.odborydpo.cz 

 

V Ostravě dne: 1. 4. 2016   
 Zapsala :          Jarmila Řezníčková 
                   místopředsedkyně ZV ZO OS DOSIA 

http://www.odborydpo.cz/

