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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.17/2016 
    
Z řádného zasedání -  
Závodního výboru ZO OS DOSIA při DPO a.s., konaného dne 07. 09. 2016. 
 
 
ZV jednal ve složení: Protivínský Ivo, Řezníčková Jarmila, Pokorný Ivan, 
Bambušek Jan, Smital Petr, Eugel Tomáš, Maloušová Jana, Borisová Marie, Veselý 
Martin, Štěpánek Zdeněk, Mezihorák Ivo, Bartečková Ivana, Dvořáková Jana, Kadlec 
Vladimír.   
 
 
Omluven: - Soukalová Blanka, Brachtl Jan, Mutl Ivo, Frejkovský Tomáš, Hříbek 
Zbyněk, Ing. Pokojský Čestmír.   
 
ZV byl seznámen: 
 

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

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

 s nástupy a výstupy DPO a.s. 
 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.      24 487     24 745      -258       99,0% 
ř. tramvají      23 546     24 222      -676       97,2% 
ř. trolejbusů      24 489     24 988      -499       98,0% 
ř. autobusů      25 136     25 031        105     100,4% 
dělníci      21 741     21 731         10     100,0% 
THP      31 612     30 661       951    103,1% 
Společnost celk.     25 126    25 084        42    100,2% 

Prům. měs. mzda     2016     2015  rozdíl % index 

dělníci   21 363    22 685 -1 322        94,2% 
THP   34 020    34 228    -207        99,4% 
Společnost celk.   24 462   25 361   -899       96,5% 
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Informace: 
 
Ivo Protivínský: 
 
- Předsedovi představenstva Ing. Romanu Kadlučkovi MBA., skončilo volební období. 
Na tuto funkci bylo vypsáno výběrové řízení. 
- Do Ekovy jsme poslali návrh Kolektivní smlouvy a Mzdové dohody a tím jsme 
oficiálně zahájili kolektivní vyjednávání. 
- V Ekově proběhly doplňující volby do DV. Z voleb vzešel desetičlenný DV. 
 
 
ŠKOLENÍ BOZP JE ZMĚNĚNO z 22. 9. 2016 na 23. 9. 2016 
 
 
Připomínky DV: 
 
Pokorný Ivan: 
- Na vybrané letní tábory pro děti našich členů je kladná odezva. 
- Zvyšuje se počet nemocenských, zaměstnavatel by měl přemýšlet jaké udělat 
opatření. 
 
Štěpánek Zdeněk: 
- S rekreací v Jižních Čechách byla veliká spokojenost, jediná připomínka byla 
k nedostatečnému vybavení lednicemi. 
 
 Smital Petr: 
- Je třeba probrat na předsednictvu oběžnou rychlost.  
 
Bartečková Ivana: 
- Na poradě bylo oznámeno, že budou zaměstnancům dávat neplacené volno z důvodu 
nedostatku práce. 
 Odp. Ivo Protivínský: 
- Dle § 38, odst. 1, zákona č. 262/2006 Sb. (ZP) je zaměstnavatel povinen 
přidělovat zaměstnanci práci podle pracovní smlouvy, platit mu za 
vykonanou práci mzdu nebo plat, vytvářet podmínky pro plnění jeho 
pracovních úkolů a dodržovat ostatní pracovní podmínky stanovené 
právními předpisy, smlouvou nebo stanovené vnitřním předpisem. 
 
Dále dle § 208 ZP, nemůže-li zaměstnanec konat práci pro jiné překážky 
na straně zaměstnavatele, přísluší mu náhrada mzdy nebo platu ve výši 
průměrného výdělku.       
 
Z výše uvedeného vyplývá, že někteří vedoucí zaměstnanci Ekovy Electric mají buďto 
hrubé nedostatky ve znalosti Zákoníku práce, anebo zneužívají svého postavení vůči 
podřízeným zaměstnancům. Obrátím se na vedoucího kanceláře ředitele 
Mgr.Ing.Oborného. 
 
 
 Dvořáková Jana: 
- Na popud Libuše Tořové je určena, na Vřesinské výdejna fólií. Zatím je tam jen jedna 
a nevyzvedl si ji nikdo celý týden.   
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Bambušek Jan: 
- Chystají se výluky na trolejbusových linkách a řidičům, kteří nepodepsali novou 
pracovní smlouvu, bylo řečeno, že se jim může stát, že pro ně nebude práce a zůstanou 
doma na 60% mzdy. Paní Piková to vyřešila tak, že řidiči, který nemá podepsanou 
novou pracovní smlouvu, vezme plánovanou směnu, kterou má v rozpisu a dá mu 
náhradní o víkendu.  
Odp. Ivo Protivínský: 
- Pokud službyvedoucí vezme zaměstnanci bez jeho souhlasu již naplánovanou 
směnu, tak má zaměstnanec přijít do práce a dožadovat se přidělení této směny. 
Pokud směnu nedostane, zůstane sedět ve vozovně až do konce plánované směny a 
zaměstnavatel má povinnost směnu zaplatit jako překážku na straně 
zaměstnavatele… 

  
Příští schůze ZV + místopředsedů DV, se koná 21.09.2016  

ve 13:00, v banketce  v Martinově. 
Jednání s vedením společnosti se koná od 15:00 hod. 

 

 
Náš web: 

www.odborydpo.cz 
V Ostravě dne: 24.10.2016   
 Zapsala :          Jarmila Řezníčková 
                   místopředsedkyně ZV ZO OS DOSIA 

http://www.odborydpo.cz/

