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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.15/2016 
    
Z řádného zasedání -  
Závodního výboru ZO OS DOSIA při DPO a.s., konaného dne 20. 07. 2016. 
 
 
ZV jednal ve složení: Protivínský Ivo, Řezníčková Jarmila, Pokorný Ivan, 
Bambušek Jan, Smital Petr, Maloušová Jana, Veselý Martin, Štěpánek Zdeněk, 
Mezihorák Ivo, Vilášková Věra (zastupuje Ivanu Bartečkovou), Ondřej Radim 
(zastupuje Zbyňka Hříbka), Ing. Pokojský Čestmír.  
 
 
Omluveni: - Soukalová Blanka, Eugel Tomáš, Borisová Marie, Brachtl Jan, 
Bartečková Ivana, Mutl Ivo, Frejkovský Tomáš, Dvořáková Jana, Kadlec Vladimír, 
Hříbek Zbyněk.   
 
ZV byl seznámen: 
 

 s vývojem průměrné mzdy za období leden – červen 2016 ve srovnání se 
stejným obdobím roku 2015: DPO a.s. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 s vývojem průměrné mzdy za období leden – červen 2016 ve srovnání se 
stejným obdobím roku 2015 v EKOVĚ ELECTRIC a.s.: 
 
 
 
 
 
 
 

 s nástupy a výstupy DPO a.s. 
 s nástupy a výstupy Ekova – electric. 
 se stavem zaměstnanců ve srovnání s rokem 2015 Ekova - electric 
 se stavem zaměstnanců ve srovnání s rokem 2015  DPO a.s. 
 s přepočteným stavem zaměstnanců DPO a.s. 
 s rozborem pracovní úrazovosti 
 s výši škod z dopravních nehod 

Prům. měs. mzda     2016   2015    rozdíl % index 

řidiči MHD celk.      24 530     24 150       380     101,6% 
ř. tramvají      23 606     23 729      -123       99,5% 
ř. trolejbusů      24 538     24 358       180     100,7% 
ř. autobusů      25 167     24 378       789     103,2% 
dělníci      21 739     21 496       243     101,1% 
THP      31 523     30 714       809    102,6% 
Společnost celk.     25 124    24 723      401    101,6% 

Prům. měs. mzda     2016     2015  rozdíl % index 

dělníci   21 521    22 763 -1242        94,5% 
THP   34 714    33 485   1229      103,7% 
Společnost celk.   24 732   25 246   -515       98,0% 
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Informace: 
 
Ivo Protivínský: 
 
- Limit účastníků ve zvýhodněném volání v síti T-Mobile byl vyčerpán, z tohoto 
důvodu je příjem dalších nových zájemců dočasně pozastaven, výjimka bude jen u 
stávajících klientů, kteří budou chtít přihlásit do skupiny svého příbuzného. Pro 
stávající skupinu se nic nemění a pro všechny ostatní se vyjednává podobně výhodné 
volání prostřednictvím sítě Vodafone, s největší pravděpodobností od října tr.  
Jakmile obdržíme podrobné informace, budou vyvěšeny na nástěnkách a na našich 
webových stránkách www.odborydpo.cz. 
- Odborový svaz vyjednal Pojištění pro případ dlouhodobého pozbytí zdravotní 
způsobilosti k výkonu práce. Pojištění je sjednané u UNIQA pojišťovny a.s. a je určené 
pro řidiče MHD. 
 - Po dnešní pravidelné schůzce s ředitelem jsme měli ještě jednu schůzku, které se 
zúčastnil ekonomický náměstek, technický náměstek, vedoucí odboru personální 
řízení a ředitel. Jednalo se o navýšení pásem na Vrchní stavbě, kdy zaměstnanci 
upozornili na nepřidělování pásem po zaměstnancích, kteří odešli do důchodu atp. 
Z toho důvodu vyhlásili, za podpory ZV, stávkovou pohotovost. Po jednání, kdy jim 
bylo přislíbeno prošetření a posunutí 12 dělníků v pásmech, stávkovou pohotovost 
odvolali. Tímto chci poděkovat všem zaměstnancům Vrchní stavby, kteří podpořili 
svůj Dílenský výbor.   
  
Připomínky DV: 
 
Bambušek Jan: 
- Na středisku dávali řidičům k podpisu nové pracovní smlouvy, na kterých je uvedeno 
řidič trolejbusu a autobusu. Bylo nám řečeno, že je to po dohodě s odbory. 
Odp. Ivo Protivínský: 
- Kontaktoval jsem Mgr. Seidlerovou, seznámil ji se situací a sdělil ji, že to s námi 
projednané nebylo. Mimo to platí, že pokud zaměstnanec se změnou pracovní 
smlouvy nesouhlasí a nepodepíše ji, tak platí původní pracovní smlouva. 

 

Příští schůze ZV, se koná dne 17. 08. 2016 v 14:00 hodin, 

v zasedací místnosti na ředitelství. 
 

 

Náš web: 

www.odborydpo.cz 
 
 

V Ostravě dne: 02. 07. 2016   
 Zapsala :          Jarmila Řezníčková 
                   místopředsedkyně ZV ZO OS DOSIA 

http://www.odborydpo.cz/
http://www.odborydpo.cz/

