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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.12/2017 
    
Z řádného zasedání -  
Závodního výboru ZO OS DOSIA při DPO a.s., konaného dne 22. 06. 2017. 
 
ZV jednal ve složení: Protivínský Ivo, Řezníčková Jarmila, Pokorný Ivan, 
Soukalová Blanka, Bambušek Jan, Smital Petr, Maloušová Jana, Borisová Marie, 
Pončová Jana (zastupuje Martina Veselého), Štěpánek Zdeněk, Mezihorák Ivo, Koral 
Michal (zastupuje Jana Brachtla), Bartečková Ivana, Kadlec Vladimír, Hříbek Zbyněk. 
  
Místopředsedové: - Muntág Michal, Bortlíček Petr, Seberová Jana,  Vozničková 
Vladislava, Kubíček Leo (zastupuje Věru Viláškovou), Ondřej Radim, Chotová 
Drahomíra. 
 
Předsedkyně BOZP: - Habrnálová Magdalena. 
 
Omluveni: - Hisem Lubomír, Eugel Tomáš, Slíva Zdeněk, Bortolotti Daniel, 
Kosňovská Zdeňka, Veselý Martin, Brachtl Jan, Mutl Ivo, Frejkovský Tomáš, 
Vilášková Věra, Grendysová Hana,  Dvořáková Jana, Kacíř Miroslav, Ing. Pokojský 
Čestmír. 
Hosté: - Taťána Dyčková, Libor Třetina 
 
ZV byl seznámen: 
 

 s vývojem průměrné mzdy za období leden – květen 2017 ve srovnání se 
stejným obdobím roku 2016: DPO a.s. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 s nástupy a výstupy DPO a.s.  
 se stavem zaměstnanců ve srovnání s rokem 2016  DPO a.s. 
 s náhradou škod s dopravních nehod 
 s přepočteným stavem zaměstnanců DPO a.s. 

  
ZV projednal: 

 rozvázání pracovního poměru podle §52, písm. e), ZP – zdravotní důvody: - 
Božena Suriaková – řidička tramvají Poruba - za účasti jmenované se 
souhlasným stanoviskem. 

 

Prům. měs. mzda     2017   2016    rozdíl % index 

řidiči MHD celk. 24 772 24 591 181 100,7% 
ř. tramvají 23 735 23 709 26 100,1% 
ř. trolejbusů 24 662 24 522 140 100,6% 
ř. autobusů 25 527 25 218 309 101,2% 
dělníci 21 691 21 874 -183 99,2% 
THP 30 177 30 854 -677 97,8% 
Společnost celk. 25 020 25 059 -39 99,8% 
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 a schválil změnu srpnového jednání ZV a to z 10. 8. 2017 na 3. 8. 2017. 
Hlasování: Pro - 13, proti - 1, zdržel se - 1. Návrh byl přijat. 
 

 a schválil pozvat na jednání ZV pana Pavla Homolku, který předvede prezentaci 
o skupinovém úrazovém pojištění pro členy OS DOSIA (Česká pojišťovna)  
Hlasování: Pro - 11, proti - 0, zdržel se - 4. Návrh byl přijat. 
 

Informace: 
- Pan Pechanec nám emailem oznamuje, že se zaměstnavatel obrátil na KHS, 
protože aktualizoval tabulky pro zařazení prací do kategorií a vznikly nové 
pracovní kategorie. 
 
- Ing. Hladký mě informoval, že vedení odboru Doprava je připraveno od 1. 7. 2017 
odměňovat řidiče za nastoupenou nařízenou práci přesčas, tak jak jsme navrhovali 
na jednání ZV 1. 6. 2017 a to následovně: 

 za každý nástup na směnu mimo měsíční rozvrh přidělenou denním rozpisem 
směn (7 dní předem) … jednotná odměna ve výši 200,- Kč. 

 za každý nástup na směnu „na zavolání“ mimo měsíční rozvrh a mimo denní 
rozpis … jednotná odměna ve výši 300,- Kč. 

 
- Na schůzce s vedoucím Odboru bezpečnost a kontrola Bc. Pilchem, jsem dostal 
informaci o změně postupu při sepisování záznamu o úrazu. Zaměstnanec, který 
úraz utrpěl, dostane 2 výtisky Záznamu o úraze. 
 
- Informace z plenárního zasedání: 

 do pojištění Uniqua pro případ dlouhodobého pozbytí zdravotní způsobilosti 
k výkonu práce, bude od 1. 11. 2017 možno vstupovat až do věku 59 let 
(doposud jen do 55 let věku) 

 novela zákoníku práce, nebude s největší pravděpodobností schválena 
současnou PS PČR - z důvodu existence 250 pozměňujících návrhů se to ani 
stihnout nedá. 

 vyšlo nařízení evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 General Data 
Protection Regulation (GDPR), který se týká ochrany osobních údajů a 
vztahuje se i na odborové organizace s účinností od 25. 5. 2018. Po analýze 
tohoto předpisu vydá Odborový svaz pokyny k jeho provádění v Základních 
organizacích.  
 

- Práce přesčas, respektive její nařizování se řídí nejen § 93 ZP, ale i § 100 ZP, 
který umožňuje odchylně upravit pracovní dobu a dobu odpočinku 
zaměstnanců v dopravě. K tomuto účelu je vydáno Nařízení Vlády č. 
589/2006 Sb. 

 

Příští schůze ZV se koná dne 13. 07. 2017 v 14:00 hodin, 
v kulturní místnosti vozovna Moravská Ostrava. 

 

Náš web: 
www.odborydpo.cz 

 
V Ostravě dne: 19. 07. 2017   
Zapsala :          Jarmila Řezníčková 
                   místopředsedkyně ZV ZO OS DOSIA 

http://www.odborydpo.cz/

