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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.10/2017 
    
Z řádného zasedání -  
Závodního výboru ZO OS DOSIA při DPO a.s., konaného dne 18. 05. 2017 
 
ZV jednal ve složení: Protivínský Ivo, Řezníčková Jarmila, Ivan Pokorný, 
Soukalová Blanka, Bambušek Jan, Eugel Tomáš,  Smital Petr, Jana Maloušová, 
Zdeňka Kosňovská (zastupuje martina Veselého), Štěpánek Zdeněk, Mezihorák Ivo, 
Bartečková Ivana, Kacíř Miroslav (zastupuje Tomáše Frejkovského), Dvořáková Jana, 
Kadlec Vladimír, Hříbek Zbyněk, Ing. Pokojský Čestmír.   
 
 Místopředsedové: - Hisem Lubomír, Muntág Michal, Slíva Zdeněk, Vozničková 
Vladislava, Grendysová Hana, Chotová Drahomíra. 
 
Předsedkyně BOZP: - Habrnálová Magdalena. 
 
Omluveni: - Bortlíček Petr, Borisová Marie, Bortolotti Daniel, Seberová Jana, Veselý 
Martin, Brachtl Jan, Koral Michal, Vilášková Věra, Mutl Ivo, Frejkovský Tomáš, 
Ondřej Radim.  
 
 
ZV byl seznámen: 

 
 s vývojem průměrné mzdy za období leden – duben 2017 ve srovnání se 

stejným obdobím roku 2016 v EKOVĚ ELECTRIC a.s.: 
 
 
 
 

 
 

 s náhradou škod s dopravních nehod 
 
 
ZV projednal: 
 
 a schválil zakoupení a předání cen pro nejlepšího hráče, střelce a brankáře 

turnaje o pohár ředitele společnosti, konaného dne 26. 5. 2017  
Hlasování: pro - 17,   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 - 17,   proti - 0, zdržel se – 0. Návrh byl přijat. 
 

Prům. měs. mzda     2017     2016  rozdíl % index 

dělníci   18 888    22 416   -3 529      84,3% 
THP   29 753    35 307   -5 554      84,3% 
Společnost celk.   21 697   25 488  -3 791     85,1% 
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 a schválil delegáty plenárního zasedání sekce MHD OS DOSIA, konaného ve 
dnech 13. - 15. 06. 2017 v Kožlanech: Ivo Protivínský, Jarmila Řezníčková, Ivo 
Mezihorák, Petr Smital, Ivan Pokorný, Magdalena Habrnálová. 

      Hlasování: Pro - 17, proti - 0, zdržel se - 0. Návrh byl přijat 
 

 
Informace: 
 
Ivo Protivínský: 
-  26. 5. 2017 máme v 9:00 pravidelnou schůzku s generálním ředitelem. 
- Na Vrchní stavbě proběhla schůzka s technickým ředitelem, na které byly 
projednávány problémy střediska. 
- Turnaj SPŠD a OS DOSIA v kopané, který se měl konat 24. 6. 2017 v Praze, je pro 
nízký zájem zrušen. 
- Z členů naší ZO jsme postavili tým, který se zúčastní podnikového turnaje o pohár 
ředitele společnosti v malé kopané.  
 
Různé: 
 
Tomáš Eugel: 
- Vedoucího nejvíce trápí, že musí řešit i neoprávněné stížnosti a vedoucí odboru 
doprava mu krátí peníze z fondu vedoucího i za tyto neoprávněné stížnosti. 
 
Petr Smital: 
- Vedoucí mi poslal rozvrhy pracovní doby emailem. Poslal to v den, kdy rozvrhy byly 
dávány u výplatních lístků. Nevím, co mám odsouhlasit, když už zaměstnanci rozvrh 
mají.  
 
Ivan Pokorný: 
- Vedoucí mi naznačil, že se množí hlášenky, které píšou na řidiče dispečeři. 
- Při centrálním plánování není výjimkou, že na plachtách bývá i 6 neobsazených 
směn a všichni spoléhají, že to výpravčí zajistí. Vrchol je, že směny nám plánuje 
autobusák, který nezná specifika tramvajového provozu.   
Odpověď: Ivo Protivínský: 
- Svoláme jednání s Dopravním ředitelem a vedoucím Centrálního plánování. 
 
Jan Bambušek: 
- Měl jsem rozhovor s vedoucí střediska trolejbusy doprava, protože jsem odmítl 
podepsat po směně 3 dokumenty. Paní Mihulová mi dala titul IGNORANT a vedoucí 
mi oznámila, že jsem povinný tyto věci podepsat a pak se s nimi následně seznámit. 
Také je mohu číst před směnou, po směně, nebo v době střídavých přestávek, což 
jsem odmítl. Znovu mi bylo sděleno, že jsem IGNORANT a POTÍŽISTA, protože jsem 
jediný, který odmítá podepisovat dokumenty, s kterými jsem nebyl prokazatelně 
seznámen. Byl bych rád, aby se věc narovnala a bylo jasné, kdy budeme mít vyčleněný 
čas v pracovní době na seznámení s danými dokumenty.  
Odpověď: Ivo Protivínský: 
- S problematikou prokazatelného seznamování s vnitřními směrnicemi jsme se na 
ředitele obrátili již krátce o jeho nástupu. Vzhledem k tomu, že doposud nedošlo 
k žádnému posunu, problém opětovně otevřeme na nejbližším jednání s GŘ.  
 
Zdeněk Slíva: 
- Na nočních směnách máme nízké výkony, takže v červnu od 4. 6. do 23. 6. mám jen 
3 dny volna. Jsou to samé 6 hodinové směny a ve svém volnu pak musím napracovat 
další směny do povinného výkonu.  
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Jana Maloušová: 
- Už 3 roky se řeší platby za skladné při vyčíslení škody po dopravní nehodě.  
Odpověď: Ivo Protivínský: 
- Česká pojišťovna je jediná, která náklady na skladné, manipulaci apod. neplatí. 
Všechny ostatní pojišťovny, včetně Kooperativy u které máme rámcové pojištění pro 
naše členy, tyto náklady platí. 
 

Příští schůze ZV se koná dne 01. 06. 2017 v 14:00 hodin, 
v zasedací místnosti střediska Tramvaje Moravská Ostrava. 

 

Náš web: 
www.odborydpo.cz 

 
V Ostravě dne: 30. 5. 2017   
Zapsala:               Jarmila Řezníčková 
                    místopředsedkyně ZV ZO OS DOSIA 

http://www.odborydpo.cz/

