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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.09/2016 
    
Z řádného zasedání -  
Závodního výboru ZO OS DOSIA při DPO a.s., konaného dne 04. 05. 2016 
 
ZV jednal ve složení: Protivínský Ivo, Řezníčková Jarmila, Ivan Pokorný, 
Soukalová Blanka, Bambušek Jan, Eugel Tomáš,  Smital Petr, Jana Maloušová, 
Borisová Marie, Vozničková Vladislava (zastupuje Zdeňka Štěpánka), Mezihorák Ivo, 
Měšťánek Jakub (zastupuje Jana Brachtla), Bartečková Ivana, Mutl Ivo (zastupuje 
Jaroslava Večeřu), Frejkovský Tomáš, Dvořáková Jana, Kadlec Vladimír, Ondřej 
Radim (zastupuje Zbyňka Hříbka), Ing. Pokojský Čestmír. 
 
  
Omluveni: - Veselý Martin, Štěpánek Zdeněk, Brachtl Jan, Večeřa Jaroslav, Hříbek 
Zbyněk.  
 
ZV byl seznámen: 

 
 s vývojem průměrné mzdy za období leden – březen 2016 ve srovnání se 

stejným obdobím roku 2015 v EKOVĚ ELECTRIC a.s.: 

 
 s výstupy Ekova – electric. 

 
 s náhradou škod s dopravních nehod 

 
 náhradu škody Josefa Fišera, který způsobil škodu tím, že jel na defektu do 

garáže a tím vzniklou škodu zvětšil. 
 

 Paní Kuglerová seznámila ZV s tím, že dostala od zaměstnavatele v jednom dni 
3 porušení pracovní kázně kdy první porušení, s kterým nesouhlasila, jí bylo 
sděleno a dáno k podpisu před půl rokem.  

 
ZV projednal: 
 

 a schválil zakoupení a předání cen na jízdách zručnosti trolejbusů, konaných 
dne 21. 5. 2016 v areálu ústředních dílen DPO v Ostravě – Martinově. 
Hlasování: pro - 18,   proti - 1, zdržel se – 0. Návrh byl přijat. 
 

 a schválil zakoupení a předání cen pro nejlepšího hráče, střelce a brankáře 
turnaje o pohár ředitele společnosti, konaného dne 3. 6. 2016  
Hlasování: pro - 17,   proti - 2, zdržel se – 0. Návrh byl přijat. 

 

Prům. měs. mzda     2016     2015    rozdíl % index 

dělníci      23 384     22 448       936   104,2% 
THP      36 382     31 475    4 907    115,6% 
Společnost celk.     26 476     24 518     1957    108% 
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  a schválil pořádání dětského dne na bývalém hřišti DPO v Martinově, 
souběžně s fotbalovým turnajem o pohár ředitele společnosti. 
Hlasování: pro - 19,   proti - 0, zdržel se – 0. Návrh byl přijat. 

 
 a schválil delegáty plenárního zasedání sekce MHD OS DOSIA konaného ve 

dnech 13. - 15. 06. 2016 v Kožlanech: Ivo Protivínský, Ivo Mezihorák, Petr 
Smital, Ivan Pokorný, Tomáš Frejkovský, Jan Bambušek. 
náhradník: Blanka Soukalová 

     Hlasování: Pro - 19, proti - 0, zdržel se - 0. Návrh byl přijat 
 
Informace: 
 
Ivo Protivínský: 
- 21. 5. 2016 budou jízdy zručnosti trolejbusů, kterých se zúčastní i řidiči DP Opava, 
DP Brno a DP České Budějovice. Byli jsme osloveni vedením, abychom se účastnili 
předání cen. 
- Dnes 4. 5. 2016 jsme měli pravidelnou schůzku u ředitele, kde jsme mimo jiné 
upozorňovali na problémy s obuví, která je zařazena v OOPP a zaměstnavatel není 
schopen zaměstnance touto obuví vybavit. Navrhovali jsme, aby byla obuv z OOPP 
vyjmuta.  
- Poukázali jsme na elitářství u DP, kdy vznikla funkce řidič tramvaje -  instruktor a 
řidiči, kteří byli do této funkce zařazeni, mají navýšenou základní mzdu o 10,- Kč 
/hod. a to i v době, kdy se práci instruktora nevěnují a jezdí jako řidiči tramvají. 
 
 
Připomínky DV: 
 
Mezihorák Ivo: 
- Před 2 lety byl řešen problém práce na střeše trolejbusu. Bylo zahájeno výběrové 
řízení, které je v současné době zrušeno. 
Odpověď: Je to třeba řešit na komisi BOZP.  
 
Bambušek Jan: 
- Noví zaměstnanci jsou nuceni jezdit v civilu, kdo jim uhradí zničení civilního 
oblečení? 
Odpověď: Zaměstnavatel odpovídá za škodu, která zaměstnanci vznikne při plnění 
pracovních úkolů.  
 
 Soukalová Blanka: 
- Fasovat chodíme ve svém volnu a to i několikrát, většinou bezvýsledně. Žádám, 
abychom chodili fasovat v pracovní době.  
 
Smital Petr: 
- Na Hranečníku je nový terminál, ale ve zdržovně pro řidiče není kromě koberce a 
sodobaru vůbec nic. Chybí židle, stůl, varná konvice a mikrovlnka. Jediné co mně 
napadlo, že zaměstnavatel konvertuje k islámu a čeká, že místo chybějících řidičů 
bude přijímat Turky.  
 
Pokorný Ivan: 
- V jídelním automatu v Porubě mají u zboží nižší ceny než na Křivé. 
 

Příští schůze ZV, se koná dne 18. 05. 2016 v 14:00 hodin, 

v banketce v Martinově. 
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Náš web: 

www.odborydpo.cz 

 
V Ostravě dne: 13. 5. 2016   
Zapsala:               Jarmila Řezníčková 
                    místopředsedkyně ZV ZO OS DOSIA 

http://www.odborydpo.cz/

