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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.15/2017 
    
 
Z řádného zasedání -  
Závodního výboru ZO OS DOSIA při DPO a.s., konaného dne 07. 09. 2017. 
 
ZV jednal ve složení: Protivínský Ivo, Řezníčková Jarmila, Pokorný Ivan, 
Soukalová Blanka, Bambušek Jan, Eugel Tomáš,Smital Petr, Maloušová Jana, 
Vozničková Vladislava (zastupuje Zdeňka Štěpánka), Mezihorák Ivo, Bartečková 
Ivana, Kacíř Miroslav, Kadlec Vladimír, Ondřej Radim (zastupuje Zbyňka Hříbka), 
Ing. Pokojský Čestmír. 
 
Omluveni: - Borisová Marie, Veselý Martin, Štěpánek Zdeněk, Brachtl Jan, Mutl Ivo, 
Dvořáková Jana, Hříbek Zbyněk. 
 
 
 
ZV byl seznámen: 
 

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

 s vývojem průměrné mzdy za období leden – červenec 2017 ve srovnání se 
stejným obdobím roku 2016 v EKOVĚ ELECTRIC a.s. 

 
 

 
 

 
 

 s nástupy a výstupy DPO a.s. a Ekova electric a.s. 
 se stavem zaměstnanců ve srovnání s rokem 2016  DPO a.s. 

 s přepočteným stavem zaměstnanců DPO a.s. 
 
 
 
 

Prům. měs. mzda      2017      2016   rozdíl     % index 

řidiči MHD celk. 25 681 24 487 1 194 104,9% 
ř. tramvají 24 611 23 546 1 065 104,5% 
ř. trolejbusů 25 588 24 489 1 099 104,5% 
ř. autobusů 26 458 25 136 1 322 105,3% 
dělníci 21 873 21 741 132 100,6% 
THP 31 149 31 612 -463 98,5% 
Společnost celk. 25 734 25 126 608 102,4% 

Prům. měs. mzda     2017     2016    rozdíl % index 

dělníci      20 345    21 363    -1 017     95,2% 
THP      32 208   34 020    -1 813     94,7% 
Společnost celk.     23 399   24 462    -1 063     95,7% 
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Informace: 

 Rada města v působnosti Valné hromady akcionáře odvolala z funkce 
místopředsedy Představenstva Ing. David Mlčák, který byl současně odvolán 
i z funkce ředitele dopravního úseku. V obou funkcích jej nahradil Ing. Aleš 
Hladký. 

 Byl nám doručen dopis od p. Tomáše Frejkovského, kterým oznamuje 
rezignaci na funkci předsedy DV z rodinných důvodů. Rezignaci podal k 1. 9. 
2017. Panu Frejkovskému patří velký dík za jeho dosavadní obětavou práci 
pro odborovou organizaci.  

 V úterý 12.9.2017 máme pravidelnou schůzku s generálním ředitelem Ing. 
Danielem Morysem ,MBA . 

 Všichni členové, kteří se v loňském roce pojistili proti ztrátě zdravotní 
způsobilosti k výkonu povolání řidiče MHD, které máme sjednáno s 
pojišťovnou UNIQUA a chtějí v pojištění pokračovat, musí nejpozději do 
13.10.2017 uhradit v kanceláři ZV roční pojistné na další rok a to ve výši 
2.500,-Kč. V opačném případě dnem 31.10.2017 jeho pojištění skončí. 
Připomínáme, že v případě skončení pracovního poměru pro ztrátu 
zdravotní způsobilosti činí pojistné plnění 18.000,-Kč, které je vypláceno po 
dobu šesti měsíců (celkem tedy 108.000,-Kč). Do pojištění mohou samozřejmě 
vstoupit i další zájemci z řad řidičů MHD, avšak max. do věku 59 let. 

 
 
ZV projednal: 

 
 návrh na zvolení Miroslava Kacíře za člena pracovní skupiny místo Tomáše 

Frejkovského. 
Hlasování: pro - 13,   proti - 0, zdržel se – 2. Návrh byl přijat. 
 
 
 

Připomínky DV: 
 
 
Bartečková Ivana: 
- Kdy bude další jednání s ředitelem?  
Ivo Protivínský: Schůzka s předsedou Představenstva a předsedou Dozorčí rady 
se bude konat 19. 9. 2017. 
 
Pokorný Ivan: 
- Chtěl jsem po vedoucím k projednání rozvrh pracovní doby, protože se u nás tak 
neděje. 
 
Bambušek Jan: 
- U nás na středisku máme stejný problém s projednáním rozvrhu pracovní doby. 
- Na trolejbusech je vyvíjen veliký tlak na zaměstnance a jsou neúměrně přetěžováni. 
Ivo Protivínský: Požádám generálního ředitele o schůzku na tato žhavá témata, 
na kterou budou přizváni i zástupci DV působících v dopravě. 
 
Kacíř Miroslav: 
- DV Vrchní stavby děkuje Tomáši Frejkovskému za obětavou práci pro své členy a za 
ochotu řešit s vedením střediska a vzniklé problémy. V DV jsme se dohodli, že funkci 
předsedy převezmu já. 
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Soukalová Blanka: 
- Máme novou doktorku, která je velmi pečlivá a posílá zaměstnance nad 40 let na 
Železniční polikliniku na EKG. Proplacenou dostaneme jen 1 hodinu, ale na vyšetření 
strávíme určitě více času.  
Ivo Protivínský: Dle NV č. 590/2006 Sb., kterým se stanoví okruh a rozsah jiných 
důležitých osobních překážek v práci, je zaměstnavatel povinen poskytnout 
pracovní volno na nezbytně nutnou dobu zaměstnanci, který se podrobil 
pracovnělékařské prohlídce, vyšetření nebo očkování souvisejícím s výkonem práce 
v rozsahu stanoveném zvláštními právními předpisy nebo rozhodnutím příslušného 
orgánu ochrany veřejného zdraví. Do nezbytně nutné doby je zapotřebí také 
připočíst přiměřenou dobu na cestu do místa takové prohlídky a zpět a dále 
přiměřenou dobu strávenou v čekárně není-li zaměstnanec objednán na určitý čas. 
Záležitost projednám s vedoucí odboru lidské zdroje Mgr. Seidlerovou. 
 
 

Příští schůze ZV, se koná dne 20. 09. 2017 v 13:00 hodin, 

v banketce v Martinově. 
 

 

Náš web: 
www.odborydpo.cz 

 
V Ostravě dne: 18. 09. 2017   
Zapsala :          Jarmila Řezníčková 
                   místopředsedkyně ZV ZO OS DOSIA 

http://www.odborydpo.cz/

