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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.09/2018 
    
 
Z řádného zasedání -  
Výboru ZO OS DOSIA při DPO a.s., konaného dne 03. 05. 2018. 
 
Výbor ZO jednal ve složení: Protivínský Ivo, Řezníčková Jarmila, Pokorný Ivan, 
Bambušek Jan, Smital Petr, Maloušová Jana, Štěpánek Zdeněk, Mezihorák Ivo, Kacíř 
Miroslav, Kadlec Vladimír, Ing. Pokojský Čestmír.  
 
Omluveni: - Soukalová Blanka, Borisová Marie, Veselý Martin, Bartečková Ivana,  
Mutl Ivo, Dvořáková Jana, Hříbek Zbyněk. 
 
Neomluveni: - Eugel Tomáš, Brachtl Jan.  
 
 
Výbor ZO  dále projednal: 
 

 

 a schválil zakoupení a předání cen pro nejlepšího hráče, střelce a brankáře 
turnaje o pohár ředitele společnosti, konaného dne 25. 5. 2018 
Hlasování: pro - 11,   proti - 0, zdržel se – 0. Návrh byl přijat. 

 

 a schválil pořádání „Sportovního odpoledne“ pro děti zaměstnanců DPO a EE 
na bývalém hřišti DPO v Martinově, souběžně s fotbalovým turnajem o pohár 
ředitele společnosti. 
Hlasování: pro - 11,   proti - 0, zdržel se – 0. Návrh byl přijat. 
 

 a schválil delegáty plenárního zasedání sekce MHD OS DOSIA, konaného ve 
dnech 12. - 14. 06. 2018 v Kožlanech: Ivo Protivínský,  Petr Smital, Ivan 
Pokorný, Magdalena Habrnálová, Jan Bambušek a Vladimír Kadlec. 

 Náhradník: Blanka Soukalová. 
       Hlasování: Pro - 11, proti - 0, zdržel se - 0. Návrh byl přijat 
 

 a schválil zajištění „Sportovního odpoledne“ pro děti, pořadateli mimo naši 
organizaci.  
Hlasování: pro - 11,   proti - 0, zdržel se – 0. Návrh byl přijat. 
 

 a schválil návrh dodatku č. 3 ke kolektivní smlouvě. 
Hlasování: pro - 11,   proti - 0, zdržel se – 0. Návrh byl přijat. 
 

 

 a schválil výzvu pro zaměstnavatele, aby přijal taková opatření, která zajistí 
bezpečnost řidičů proti vzrůstající agresivitě cestujících, hlavně po 20 hodině. 
Hlasování: pro - 11,   proti - 0, zdržel se – 0. Návrh byl přijat 
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Informace: 
 
Ivo Protivínský: 

 Poslal jsem emailem předsedům dopravních středisek, provozní předpisy D1 a 
D2. Protože se v nich nacházejí záležitosti, které nejsou až tak v souladu 
s platnou legislativou, či v rozporu se zdravým rozumem-viz diskuze na 
poslední konferenci, obrátil jsem se na zaměstnavatele. Ten se jednání o PP 
nebrání a vyzval nás, abychom tyto předpisy připomínkovali. 
Termín do kdy můžete posílat připomínky je 9.5.2018 8:00 hodin. 

 29. 4. 2018 došlo k dalšímu napadení řidičů. Proti jednomu řidiči použil 
cestující nůž.  Chtěl bych oslovit zaměstnavatele, aby vydal taková opatření, 
vedoucí k maximální bezpečnosti zaměstnanců, kteří musí provádět kontrolu 
platných jízdních dokladů po 20 hodině. Veškerá prozatímní opatření se míjejí 
účinkem. Do té doby než se to zaměstnavateli podaří, budeme požadovat, aby 
tyto kontroly nevyžadoval. 

 2. 5. 2018 jsme měli jednání u DŘ, které vyvolal Vladislav Klobasa, který byl 
potrestaný vedoucí střediska Trolejbusy doprava, za neuklizený vůz (3 
smažené hranolky za gumovou lištou spodní hrany dveří). 

 18. 4. 2018 proběhla komplexní podniková prověrka na středisku Trolejbusy 
doprava a údržba. 

 
 
Různé: 
 
Jana Maloušová: 
- Provozní komise má malou účast, např. zástupce trolejbusů přijde co 3 měsíce a 
zástupci dělníků se neúčastní vůbec.  
 
Petr Smital: 
- Slyšel jsem, že byly připomínky k mému moderování konference. Údajně jsem se 
choval jako diktátor. 
 
Ing. Čestmír Pokojský: 
- Moderátor je od toho, aby usměrňoval průběh diskuse. V jeho povinnostech je 
udělovat slovo, ale také ho odebírat. Pokud se diskuse zvrhne v provozní komisi a 
moderátor odejme delegátovi slovo, tak to musí delegát respektovat.  
 

Příští schůze výboru ZO se koná dne 17. 05. 2018 v 14:00 hodin, 
v kulturní místnosti vozovna Moravská Ostrava. 

 
 

    
 

Náš web:                       www.odborydpo.cz 

 
V Ostravě dne: 4. 5. 2018  
Zapsala :          Jarmila Řezníčková 
                                     místopředsedkyně Výboru ZO OS DOSIA 

http://www.odborydpo.cz/

