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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.15/2013 
    
Z řádného zasedání -  
Závodního výboru ZO OS DOSIA při DPO a.s., konaného dne 21. 08. 2013. 
 
ZV jednal ve složení: Protivínský Ivo, Řezníčková Jarmila, Pokorný Ivan, 
Soukalová Blanka, Matějka Jaroslav, Eugel Tomáš, Slíva Zdeněk (zastupuje Smitala 
Petra), Maloušová Jana, Veselý Martin, Štěpánek Zdeněk, Mezihorák Ivo, Kamlerová 
Eva, Večeřa Jaroslav, Frejkovský Tomáš, Hříbek Zbyněk, Ing. Pokojský Čestmír. 
  
 Omluveni: - Smital Petr, Borisová Marie, Halíř Jan, Dvořáková Jana,   
 
 
ZV byl seznámen: 
 

 s vývojem průměrné mzdy za období leden – červenec 2013 ve srovnání se 
stejným obdobím roku 2012 v DPO a.s. 

 
 s vývojem průměrné mzdy za období leden – červenec 2013 ve srovnání se 

stejným obdobím roku 2012 v EKOVĚ ELECTRIC a.s. 
 

 s nástupy a výstupy DPO a.s. 
 

 se stavem zaměstnanců ve srovnání s rokem 2012  DPO a.s., Ekova – electric 
 

 s přepočteným stavem zaměstnanců DPO a.s., Ekova – electric 
 

 s náhradami škod z dopravních nehod 
 

 s odškodněním pracovních úrazů 
 
 
 
Informace: 
 
Ivo Protivínský: 
- Dávali jsme připomínky k „Směrnice postupu při hlášení pracovních úrazů“. Pan 
Šusta nám napsal, že některé připomínky byly akceptovány, některé ne. Poslali jsme 
odpověď, že na připomínkách trváme. Žádali jsme, aby již při prvotním šetření 
pracovního úrazu byla umožněna přítomnost zástupce odborů. Zatím nám nikdo 
neodpověděl a směrnice byla přesto vydána.  
- K úrazu pana Srnce:  Bc. Pilch Radim byl pověřen panem ředitelem, aby prošetřil 
správnost postupu při šetření pracovního úrazu pana Srnce a vyzval nás 
k součinnosti. Se součinností jsme souhlasili. Pan Srnec žádal při jednání s Bc. 
Pilchem přítomnost svého právního zástupce a členů DV Trolejbusy. Odmítl 
přítomnost zástupce Odborů zaměstnanců, což je zcela legitimní.  
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- Proběhlo vyhodnocení motivačních ukazatelů. Prozatím jsme několik ukazatelů 
nesplnili. Zaměstnavatel žádá, abychom dělali mezi řidiči osvětu ke splnění 
motivačních ukazatelů, které jsou podmínkou pro vyplacení motivační odměny. Již 
v květnu jsme se shodli, se zaměstnavatelem, na podmínkách vyplacení roční 
motivační odměny pro zaměstnance ve výši 800,- Kč měsíčně (9600,-Kč za rok, 
/částka před zdaněním-tzv. superhrubá mzda/). Zaměstnavatel poslal požadavek 
v červnu na město, aby takto ušetřené peníze mohly být rozpuštěny do mezd. Zatím 
nepřišla z města žádná odezva. Takže dost těžko můžeme motivovat zaměstnance 
k těmto úsporám, když doposud není jisté, že takto uspořené finance město vrátí 
DPO. 
- Dne 7. 9. 2013 proběhne v areálu Martinovských dílen jízda zručnosti tramvají.  
- Dne 21. 9. 2013 proběhne tamtéž jízda zručnosti autobusů s účasti ČSAD Havířov. 
Tak jako vloni byli jsme i letos požádáni, abychom dodali traťové rozhodčí. 
- Dostali jsme dopis od pana Srnce, ve kterém nás žádá, abychom projednali 
zavedení plnohodnotné klimatizace do všech dopravních prostředků DPO a 
k hledání cest k financování jejich nákupu. Dále žádá výměnu sedaček pro řidiče, 
které mají dle něj negativní vliv na zdraví řidičů.  
- Na trolejbusech je požadavek, aby byla do služební místnosti řidičů zabudovaná 
klimatizace. Je třeba zvážit, jestli by nebylo lepší řešení využít volné prostory, které 
zůstaly po Ekově. 
 
 
Připomínky DV: 
 
Pokorný Ivan : 
- První den výluky č.53/2013 byly špatně nahrané jízdní řády. Dvě noční jezdili bez 
hlášení ve voze. Na jednokolejce byly dopoledne 3 výpadky. Stojí tam 2 boudy, které 
nejsou obsazené. 
 Odpověď I. Protivínského: Bylo to nahlášené? Připomínky je třeba přednést na 
DPK.  
Pokorný Ivan : 
- Konference středisko tramvaje Moravská Ostrava – doprava se bude konat 8. 11. 
2013 od 18:00 hod. Místo konání ještě upřesním. 
 
 
Maloušová Jana: 
- 2. 9. 2013 je na středisku autobusy  Poruba schůzka řidičů s Ing. Hladkým. 
-  Našim řidičům, kteří měli delší nemocenskou než 20 dnů, mají sjednané pojištění 
Kooperativa a žádali pojistné, bylo toto pojistné vyplaceno. Ptají se, jestli se dá 
pojistná částka během roku navýšit.  
Odpověď J. Řezníčková: Tento dotaz jsem už jednou řešila s Prahou a bylo mi 
řečeno, že to zatím není možné. 
Odpověď I. Protivínského: Na únorovém plenárním zasedání našeho svazu 
jsem s těmito připomínkami vystoupil a žádal, aby byly zapracovány do smlouvy 
na rok 2014. Žádali jsme 2 úpravy a to, aby klient mohl i během roku přejít na vyšší 
pojistné a aby se pojistné týkalo i lidí starších 60 let, protože hranice odchodu do 
důchodu se zvyšuje. 
 
Matějka Jaroslav: 
- Na lince 105 v Koblově máme dostat WC ( TOY – TOY), které má stát u sloupu. Je 
tam úzký chodník, takže budeme chodit na WC a kolem nás budou chodit lidé. 
Odpověď I. Protivínského: Budeme řešit prostřednictvím DPK, kde máte svého 
zástupce. 
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Kamlerová Eva: 
- Při letošních povodních jsme se dohodli, že přispějeme finanční částkou nejvíce 
postiženým odborářům. V jakém je to stádiu? 
Odpověď I. Protivínského: Když jsem mluvil začátkem července s předsedou 
svazu Rejským, tak říkal, že jsou jen 3 přihlášení, kteří byli opravdu vytopeni. 9. 9. 
2013 proběhne jednání předsednictva sekce MHD v Praze, takže budou 
nejaktuálnější informace, na základě kterých bude na příštím jednání ZV přijato 
konečné stanovisko. 
Kamlerová Eva: 
- Naše středisková konference se uskuteční dne 2. 12. 2013 v 14:15 hod. v Martinově 
v banketce. 
 
Večeřa Jaroslav: 
- V sobotu mi přišla první SMS  o pracovním úrazu na Vrchním vedení.  
 
Frejkovský Tomáš: 
- Bývalá předsedkyně přišla před 3 roky s návrhem na smlouvu s RPG, tenkrát jsme 
to smetli ze stolu. Zarazilo mě, že teď nabízí podnik zaměstnancům, kteří mají, nebo 
budou mít nájemní smlouvu s RPG, benefit ve formě 15% slevy z nájmu. Myslím si, že 
to není žádný benefit a pokud zaměstnavatel tvrdí pravý opak, tak poskytuje benefit 
jen úzkému kruhu zaměstnanců. Proč tento benefit neposkytují i nájemníkům 
ostatních společností, když tvrdí, že je to benefit pro zaměstnance. 
Odpověď I. Protivínského: Chtěl jsem po Mgr. Dvorské Práškové, aby mi dala 
k nahlédnutí smlouvu mezi RPG - byty a DPO a.s. Její vyjádření bylo negativní. 
Tomáš Frejkovský se kvůli této smlouvy objednal k řediteli. Sekretářka ředitele nám 
sdělila, že má dovolenou. Až bude přítomen, tak si domluvíme schůzku a budu žádat 
o přístup k této smlouvě. 
 
Ing Čestmír Pokojský: 
- Smlouva mezi RPG - byty a DPO a.s. není žádný benefit pro zaměstnance. Má to 
jediný účel a to oslabit velikou skupinu nájemníku s regulovaným nájemným, kteří 
podali žalobu na RPG.  
 
 
Eugel Tomáš: 
- Nesouhlasím s tím, aby se k výplatním lístkům přikládala jakákoliv reklama. Mám 
výplatní lístek, který je jenom můj a k tomu mám dostat rozpis směn na příští měsíc a 
ne nějaké reklamy na RPG, Alianz atd. Nechci, aby se můj výplatní lístek stal nosičem 
reklamy. Tyto reklamy se mohou dát na výpravny nebo zdržovny, ale ne na výplatní 
lístky. 

 

Příští schůze ZV, se koná dne 11. 09. 2013 v 14:00 hodin, 

Mimořádně v banketce v Martinově. 

 
Náš web: 

www.odborydpo.cz 

 
V Ostravě dne: 2. 09. 2013   
Zapsala:               Jarmila Řezníčková 
                    místopředsedkyně ZV ZO OS DOSIA 

http://www.odborydpo.cz/

