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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.17/2014 
    
Z řádného zasedání -  
Závodního výboru ZO OS DOSIA při DPO a.s., konaného dne 27. 08. 2014. 
 
ZV jednal ve složení: Protivínský Ivo, Řezníčková Jarmila, Pokorný Ivan, 
Soukalová Blanka, Bortlíček Petr, Eugel Tomáš, Smital Petr, Maloušová Jana, 
Borisová Marie, Veselý Martin, Štěpánek Zdeněk, Mezihorák Ivo, Kamlerová Eva, 
Kacíř Miroslav (zastupuje Tomáše Frejkovského), Hříbek Zbyněk, Ing. Pokojský 
Čestmír. 
  
Omluveni: - Halíř Jan, Večeřa Jaroslav, Frejkovský Tomáš, 
 
Hosté: - Bortolloti Daniel 
 
ZV byl seznámen: 
 

 s vývojem průměrné mzdy za období leden – červenec 2014 ve srovnání se 
stejným obdobím roku 2013 v DPO a.s. 

 s nástupy a výstupy DPO a.s. a Ekova - electric 
 se stavem zaměstnanců ve srovnání s rokem 2013  DPO a.s. 
 s přepočteným stavem zaměstnanců DPO a.s. 
 s náhradami škod z dopravních nehod 
 s pracovními úrazy a jejich odškodněním  

 
ZV projednal: 

 
 a schválil podporu v nezaviněné tíživé situaci - dlouhodobá nemoc: 
      - Zdeněk Chvostek – Doprava autobusy Poruba – řidič – 4 000,-Kč. 

            Hlasování: Pro - 13, proti - 2, zdržel se - 1. Návrh byl přijat. 
 
 a schválil podporu v nezaviněné tíživé situaci - dlouhodobá nemoc: 
      - Jaromír Kubečka – Doprava tramvaje Mor. Ostrava – řidič – 2 000,-Kč. 

            Hlasování: Pro - 9, proti - 0, zdržel se - 7. Návrh byl přijat. 
 
 a schválil podporu v nezaviněné tíživé situaci - dlouhodobá nemoc: 
      - Tomáš Vijačka – Doprava tramvaje Poruba – řidič – 3 000,-Kč. 

            Hlasování: Pro - 14, proti - 0, zdržel se - 2. Návrh byl přijat. 
 

 žádost Jana Mináče o finanční příspěvek na zajištění tenisového turnaje pro 
DPO dne 20. 9. 2014. ZV schválil zaplacení startovného pro členy ZO OS 
DOSIA ve výši 200,- Kč/člen 
Hlasování: Pro - 15, proti - 1, zdržel se - 0. Návrh byl přijat. 
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Informace: 
 
Ivo Protivínský: 
- K vyhodnocení Kolektivní smlouvy za první pololetí jsem od jednotlivých DV 
nedostal žádné připomínky, napsal jsem tedy, že jsme bez připomínek.  
- Obrátili se na mně řidiči z linky 41. Tato linka není ani na jedné konečné vybavená 
soc. zařízením. Přitom v lednu 2014 proběhla již 2. schůzka mezi Ostravskými 
komunikacemi, ÚMO – Jih, PČR, DPO, KODIS. Teprve teď je snad vypracovaná 
projektová dokumentace na výstavbu soc. zařízení, které by mohlo být hotové někdy 
v průběhu příštího roku. Protože celá věc vykazuje známky značné liknavosti 
zodpovědných pracovníků, napsal jsem dopis panu řediteli dopis (v příloze zápisu), 
zatím jsem odpověď však nedostal. 
- Vzhledem k připomínkám k malému prostoru na zkoušení v Oděvním skladu, jsme 
Oděvní sklad navštívili. Podmínky na zkoušení oděvů by se měly zlepšit 
zabudováním držáku se závěsem a na chodbu před sklad bude umístěna lavice na 
sezení, protože do prostoru skladu může vstoupit jen 1 osoba. Zápach z kotelny, jak 
připomínal na diskusním fóru pan Hütter, jsme nezjistili. 
- V iDNES vyšel článek ohledně napadání revizorů a řidičů cestujícími. Tiskový 
mluvčí DPO řekl, že budou řidiči vybavování obranným pepřovým sprejem. Vyjde 
k tomu směrnice, ke které jsme vznesli řadu připomínek. 
- Napsal jsem dopis orgánům města stran zástupců zaměstnanců v Dozorčí radě 
DPO a.s.. (Dopis je přílohou zápisu).  
 
 
 
Připomínky DV: 
 
Jana Maloušová: 
- Služba oděvního skladu se oproti minulosti razantně zhoršila - vymezené dny, 
zkrácená pracovní doba (pouze do 12.00), tak aby řidič šel ve svém volnu, nedostatek 
sortimentu, dlouhé objednací termíny - fasování stejnokroje a ostatních věcí je po 
"reorganizaci"za_trest!                                                                          
Odpověď Bortolloti: Paní Šidíková říkala, že pokud bude mít požadavek, je 
ochotná přivézt věci z oděvního skladu na provozovnu. 
 
Čestmír Pokojský Ing.: 
- Příští týden proběhne výběrové řízení na nový odbavovací systém. 
  
Eva Kamlerová: 
- Je vypsané výběrové řízení na vedoucího kanceláře ředitele. 
- Co se týká zdravotního volna, které máme dohodnuté v kolektivní smlouvě, je 
výhodné pro obě strany. Za 1 pololetí ho využilo 23 zaměstnanců tj. 39 dnů, tedy 
celkově 292,5 hod.  
 
 
 
 
Blanka Soukalová: 
- Ve dnech 6. – 7. 8. 2014 proběhla na tramvajích kontrola rychlostí a dodržování BP. 
Všichni řidiči za to byli trestáni. BP fungují jako bič na řidiče, protože jízdní řády jsou 
udělané tak, že kolikrát lze BP dodržet jen za cenu vystřídání. 
Odpověď I. Protivínský: Tuto problematiku jsme zde již řešili v minulosti 
několikrát. Takže připomínám: Povinnost čerpat BP ukládá zaměstnanci zákon. 
Tedy řidič je zodpovědný za čerpání BP a nikdo jiný. Zaměstnavatel je povinen 
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čerpání BP umožnit. Pokud jsou jízdní řády zkonstruovány tak, že na konečné 
stanici není dostatečný prostor pro čerpání BP, je řidič povinen tuto situaci nahlásit 
nadřízenému (dispečink) a oznámit, že BP bude čerpat a teprve po vyčerpání 
zákonem předepsané BP bude řidič pokračovat v jízdě. Chrání si tak svou vlastní 
kůži! Pokud jsou nově vydané VJŘ paskvil, je zapotřebí, aby všichni řidiči 
dodržovali výše popsané, jen tak bude zaměstnavatel donucen VJŘ změnit.  
Blanka Soukalová: 
- Nemohli bychom fasovat do deště šusťákové bundy s kapucí? S deštníkem se špatně 
přehazuje výhybka, anebo při poruše manipuluje s vadnou soupravou. 
Odpověď I. Protivínského: Vzneseme požadavek na DPK. 
 
Ivan Pokorný: 
- Před dvěma měsíci jsem vznesl připomínku kvůli přepravě kočárků.  
Odpověď I. Protivínského: Budeme to řešit na schůzce s ředitelem 3. 9. 2014, 
poslední schůzka byla v květnu. 
 
 
 

Příští schůze ZV, se koná dne 03. 09. 2014 v 14:00 hodin, 

v zasedací místnosti na ředitelství. 
 
 

Náš web: 

www.odborydpo.cz 

 
 

V Ostravě dne: 01. 09. 2014 
Zapsala:               Jarmila Řezníčková 
                    místopředsedkyně ZV ZO OS DOSIA 

http://www.odborydpo.cz/

