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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.11/2018 
  
 
Z řádného zasedání -  
Výboru ZO OS DOSIA při DPO a.s., konaného dne 07. 06. 2018. 
 
Výbor ZO jednal ve složení: Protivínský Ivo, Řezníčková Jarmila, Pokorný Ivan, 
Soukalová Blanka, Bambušek Jan, Eugel Tomáš, Smital Petr, Maloušová Jana, 
Štěpánek Zdeněk, Habrnálová Magdalena (zastupuje Iva Mezihoráka), Bartečková 
Ivana, Kacíř Miroslav, Kadlec Vladimír, Ondřej Radim (zastupuje Zbyňka Hříbka), 
Ing. Pokojský Čestmír. 
  
Omluveni: - Borisová Marie, Veselý Martin, Mezihorák Ivo, Dvořáková Jana, Hříbek 
Zbyněk.   
 
Neomluveni: - Brachtl Jan, Mutl Ivo. 
 
Hosté: - personální oddělení – Dyčková Taťána 
    - vedoucí střediska autobusy Hranečník – Martin Chleboun 
 
Výbor ZO  byl seznámen: 
 

 s vývojem průměrné mzdy za období leden - duben 2018 ve srovnání se 
stejným obdobím roku 2017: DPO a.s. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 s náhradami škod z dopravních nehod, 
 

 s odškodněním pracovních úrazů za únor 2018, 
 

 se stavem zaměstnanců ve srovnání s rokem 2017  DPO a.s., 
 

 s přepočteným počtem zaměstnanců DPO a.s., 
 

 s nástupy a výstupy DPO a.s.  
 
 

Prům. měs. mzda      2018      2017   rozdíl     % index 

řidiči MHD celk. 26 970 23 404 3 566 115,2% 
ř. tramvají 26 214 22 435 3 779 116,8% 
ř. trolejbusů 28 413 23 227 5 186 122,3% 
ř. autobusů 27 100 24 127 2 973 112,3% 
dělníci 22 416 20 672 1 744 108,4% 
THP 32 748 29 268 3 480  111,9% 
Společnost celk. 26 988 23 844 3 144  113,2% 
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Výbor ZO  dále projednal: 
 

 

 rozvázání pracovního poměru podle §55, odst. 1 písm. b), ZP – okamžité 
zrušení pracovního poměru z důvodů neomluvených absencí:  
 - Roman Kalocsai – řidič DAH  
bez účasti jmenovaného se souhlasným stanoviskem. 

      Hlasování: Pro - 15, proti - 0, zdržel se - 0. Návrh byl přijat. 
 

 
 
Informace: 
 
Ivo Protivínský: 
 

 Ve dnech 25. – 28. 6. 2018 proběhne v DPO a v EE kontrola nad stavem a 
ochranou zdraví při práci. Osobami pověřenými za OS DOSIA výkonem 
kontroly, jsou svazový inspektor BOZP Petr Vozáb a předseda sekce MHD-VSD 
OS DOSIA Bc. Oldřich Schneider. 
Zástupci jednotlivých Dílenských výborů mohou zaslat e-mailem konkrétní 
podněty k provedení kontroly, a to nejpozději do 20. 6. 2018. 

 Obrátil se na nás p.Tomáš Frejkovský, že se zaměstnanci Vrchní stavby bouří 
proti zvůli ze strany vedení střediska, kdy ve třech případech mělo dojít ze 
strany zaměstnavatele k špatnému výkladu NV č. 590/2006 sb. o důležitých 
osobních překážkách v práci. Jmenoval konkrétní zaměstnance, kterých se to 
týká. Žádal mě, abych to řešil. Obrátil jsem se na vedoucího střediska Ing. 
Romana Macečka a celou situaci jsme společně probrali. Ve dvou případech 
zaměstnanci nedodrželi povinnost doložit osobní překážku v práci. O třetím 
případu neměl informace, jakmile vše prověří, spojí se s námi a vše společně 
projednáme, případně sjedná nápravu. 

 Minulý týden proběhla krátká konzultačně informativní schůzka s DŘ, na které 
jsme objasnili námi podaný návrh na možné řešení rozvrhů pracovní doby 
řidičů MHD. Pokračování bude v pátek 8. 6. 2018.  

 Poděkování za pomoc při pořádání Dětského dne Zbyňkovi Hříbkovi, 
Radimovi Ondřejovi a Patrikovi Martincovi. 
 
Jarmila Řezníčková: 
 

 Přišlo nám poděkování od ředitelky Dětského domova Bukovanského, za 
pozvání na Dětský den, který se dětem moc líbil. 
 

Různé: 
 
Miroslav Kacíř: 
- Žádám zprostředkování schůzky s Ing. Chovancem a Mgr. Seidlerovou ve věci 
dorovnání mezd zaměstnanců Vrchní stavby, kteří pracují i na DPČ. 
 
Ivan Pokorný: 
 - Byl jsem za vedoucím, aby si stěžoval u vedoucího údržby na špatné 
vypravování tramvají v době horka. (vůz bez ochlazovače, v soupravě klimatizace 
v druhém voze, vypravování vozů bez klimatizace a ochlazovače). 
- Nová tramvaj Stadler nOVA má nevhodnou kabinu pro řidiče, např. zpětné 
zrcátko je ve špatném místě, u kabiny jsou 2 schůdky a jen otázkou času kdy si 
řidič přivodí úraz. 
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          Odp.Ivo Protivínský: 
          Dopoledne se konala Dopravně provozní komise, kam tyto připomínky patří. 

Protože tam nezazněly, předám je kompetentním vedoucím zaměstnancům: 
Stran vypravování tramvají v době horka se obrátím na vedoucího údržby p. 
Riedla. Připomínky k tramvajím Stadler nOVA, předám vedoucímu odboru 
Kolejových vozidel Ing. Tomalovi a Řediteli technického úseku. 

 
 
     
 

Příští schůze výboru ZO se koná dne 21. 06. 2018 v 14:00 hodin, 
v kulturní místnosti vozovna Moravská Ostrava. 

 

 
Náš web:                       www.odborydpo.cz 
 
 
V Ostravě dne: 08. 06. 2018  
Zapsala :          Jarmila Řezníčková 
                                     místopředsedkyně Výboru ZO OS DOSIA 

http://www.odborydpo.cz/

