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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.10/2016 
    
Z řádného zasedání -  
Závodního výboru ZO OS DOSIA při DPO a.s., konaného dne 18. 05. 2016. 
 
ZV jednal ve složení: Protivínský Ivo, Řezníčková Jarmila, Pokorný Ivan, 
Soukalová Blanka, Bortlíček Petr (zastupuje Jana Bambuška), Eugel Tomáš,   Smital 
Petr, Maloušová Jana, Vozničková Vladislava (zastupuje Zdeňka Štěpánka), 
Mezihorák Ivo, Bartečková Ivana, Dvořáková Jana, Hříbek Zbyněk, Chotová 
Drahomíra (zastupuje Vladimíra Kadlece), Ing. Pokojský Čestmír. 
 
Místopředsedové: - Hisem Lubomír, Muntág Michal, Slíva Zdeněk, Bortolloti 
Daniel, Ondřej Radim. 
 
Omluven: - Bambušek Jan, Borisová Marie, Kosňovská Zdeňka, Seberová Jana, 
Štěpánek Zdeněk, Veselý Martin, Brachtl Jan, Vilášková Věra, Večeřa Jaroslav, 
Frejkovský Tomáš, Kacíř Miroslav, Kadlec Vladimír, Hříbek Zbyněk. 
 
Hosté: - vedoucí střediska Trolejbusy – Martin Chleboun, 
                 referent personálního oddělení  -  Mgr. Soňa Subiková  
      právník Ekova – electric – Tomáš Oborný Ing. Mgr. 
      mzdová účetní – Irena Harabišová 
 
 
ZV byl seznámen: 
 

 s náhradou škody z dopravních nehod 
 s nástupy a výstupy Ekova - electric 

 
 
ZV projednal: 

 
 rozvázání pracovního poměru podle §55, odst. 1 písm. b), ZP – okamžité zrušení 

pracovního poměru: - Tomáš Křivda – řidič - trolejbusy doprava - bez účasti 
jmenovaného se souhlasným stanoviskem. 
 

 a v souladu s články 3.2.1. a 3.2.2. platných stanov OS DOSIA schválil 
vyloučení členů  

- Holbík Daniele   
- Baracskai Ladislav  

            pro neplacení členských příspěvků. 
       Hlasování: Pro - 19, proti - 0, zdržel se - 0. Návrh byl přijat. 
 
 návrh člena Tramvají Poruba – dílna na proplacení odměny 300,- Kč za 

získání nového člena formou odpisu z dluhu za členské příspěvky, nad rámec 
zásad hospodaření.  
Hlasování: Pro - 2, proti - 17, zdržel se - 0. Návrh nebyl přijat. 
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Informace: 
 
- Do hodnoty motivačních ukazatelů byla zavedena i spotřeba CNG.  
 
- Vzhledem k tomu, že se množí napadení zaměstnanců agresivními cestujícími, na 
což jsme několikrát zaměstnavatele upozorňovali a žádali vyjednání součinnosti 
s Městskou polici. Zaměstnavatel zajistil ve spolupráci s Městskou policií dobrovolné 
školení s názvem „Zásady bezpečného chování a základy praktické sebeobrany aneb 
přežití ve městě “ Školení se skládá z teoretické části v učebně, kde bude probíráno i 
právní minimum a praktického výcviku přímo ve vozidle, nebo na žíněnce. 
 
- Dostal jsem SMS od řidiče, který si stěžuje, že mu služby vedoucí nechtěla přiznat 
cestovní náhrady za dělenou směnu z volna. Svazová právnička sdělila, že u dělené 
směny se počítá každý díl zvlášť a tudíž cestovní náhrady zaměstnanci nepřísluší, 
protože směna nebyla dlouhá 5 hodin a více. 
 
- Proběhlo jednání u dopravního náměstka, na kterém jsme byli seznámeni s tím, že 
zaměstnavatel chce zavést pozici v katalogu dělnických profesí pod názvem „řidič 
MHD“. Takto zařazeni řidiči budou jezdit při tramvajových výlukách s autobusem, 
ale bude jim zrušena dohoda o pracovní činnosti. Jejich základní mzdový tarif bude 
navýšen o 8,- Kč. 
 
 
V 15:00 hod. se dostavili zástupci Ekovy – electric. 
 
Bartečková Ivana: 
- V Ekově je zaměstnancům zadržovaná část mzdy. 
Odp. Ing. Tomáš Oborný: 
- Týká se to asi 3% až 5% zaměstnanců. Tento stav trvá od ledna, kdy jsme zavedli 
nový informační systém, pokud se tak stane je zaměstnancům mzda doplacena 
příští měsíc. Pokud zaměstnanec žádá, je mu mzda doplacena v daném měsíci na 
pokladně. Všechny chyby se snažíme v maximální míře opravit. 
 
Bartečková Ivana: 
- Po zavedení nového systému jsou výplatní lístky nepřehledné. 
 
 
 
Připomínky DV: 
 
 
Bortlíček Petr: 
- Žádáme, aby do kategorie „řidič MHD“ byli zařazeni i řidiči trolejbusů, kteří také 
jezdí při trolejbusových výlukách autobusem. 
 
 
Vozničková Vladislava: 
- Dotazoval se mně náš člen, jestli by mu částka 300,- Kč za získání nového člena 
nemohla být odepsaná s dluhu na příspěvcích, protože si neplatí žádné pojištění. 
Odp. Ivo Protivínského: 
- V zásadách hospodaření, které byly schváleny konferencí, jsou podmínky, za 
kterých se odměna vyplácí. 
Částka 300,- Kč bude členu (jenž nového člena získal) v následujícím 
roce, nejdříve však po uplynutí 12. měsíců členství nově získaného člena, 
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odečtena z ceny pojistného za škodu způsobenou zaměstnavateli, anebo 
z pojistného na pojištění pracovní neschopnosti v důsledku nemoci a 
úrazu. 
Jiný způsob, než ten který byl konferencí schválen, je nepřípustný.  

 

 

Příští schůze ZV, se koná dne 08. 06. 2016 v 14:00 hodin, 

v zasedací místnosti na ředitelství. 
  

Náš web: 
www.odborydpo.cz 

 
V Ostravě dne: 3. 6. 2016   
 Zapsala :          Jarmila Řezníčková 
                   místopředsedkyně ZV ZO OS DOSIA 

http://www.odborydpo.cz/

