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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.17/2017 
    
 
Z řádného zasedání -  
Výboru ZO OS DOSIA při DPO a.s., konaného dne 04. 10. 2017. 
 
Výbor ZO jednal ve složení: Protivínský Ivo, Řezníčková Jarmila, Pokorný Ivan, 
Soukalová Blanka, Eugel Tomáš, Smital Petr, Maloušová Jana, Borisová Marie, 
Štěpánek Zdeněk, Mezihorák Ivo, Bartečková Ivana, Kacíř Miroslav, Dvořáková Jana, 
Kadlec Vladimír, Hříbek Zbyněk,  Ing. Pokojský Čestmír. 
 
Omluveni: - Bambušek Jan, Veselý Martin, Brachtl Jan, Mutl Ivo, 
 
Hosté: - vedoucí střediska autobusy Hranečník - Martin Chleboun. 
      referent oddělení personalistika - Mgr. Soňa Subiková. 
 
 
 
Výbor ZO  byl seznámen: 
 

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

 
 

 s nástupy a výstupy DPO a.s.  
 se stavem zaměstnanců ve srovnání s rokem 2016  DPO a.s. 
 s přepočteným počtem zaměstnanců DPO a.s. 
 náhrady škod z dopravních nehod. 

 
      

Informace: 

 27.09.2017 jsme se zúčastnili schůzky v kanceláři DŘ Ing. Hladkého. Jednalo 
se o úpravě osnov druhého dne školení, které bude pro řidiče tramvají 
probíhat ve vozovně v Porubě a bude trvat 9 hodin.  

 Obrátil se na nás DŘ Ing. Hladký s tím, že od poloviny října dojde k navýšení 
počtu asistentů MHD, které umožní rozšíření úseků stávajících linek, 

Prům. měs. mzda      2017      2016   rozdíl     % index 

řidiči MHD celk. 25 990 24 473 1 517 106,2% 
ř. tramvají 25 024 23 510 1 514 106,4% 
ř. trolejbusů 25 774 24 494 1 280 105,2% 
ř. autobusů 26 727 25 131 1 596 106,4% 
dělníci 22 076 21 853 223 101,0% 
THP 31 083 31 433 -350 98,9% 
Společnost celk. 25 937 25 117 820 103,3% 
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spadajících pod jejich dohled. Vyzývá nás, máme li nějaké návrhy, které další 
úseky nově zařadit mezi dozorované, abychom dali vědět do pátku.  

 Je třeba nechat podepsat dopisy členům, kteří z důvodu nepostižitelné části 
mzdy neplatí příspěvky, takže jim narůstají vůči ZO dluhy. Upozorňujeme je, 
že ve vlastním zájmu se s námi musí do 27. 10. spojit a dohodnout se na 
splátkách dlužné částky. Pokud tak neučiní, budou dle Stanov vyloučeni. 

 V novém zpravodaji je zavádějící článek pana Pechance o pracovním úrazu. 
Budu na to samozřejmě reagovat článkem ve zpravodaji a na našich 

webových stránkách www.odborydpo.cz  
 31. 7. 2017 jsme předali vedení Ekovy Electric návrh nové Mzdové dohody. 

Včera 3. 10. 2017 proběhlo první vyjednávání. 
 
Výbor ZO  projednal: 
 
 rozvázání pracovního poměru podle §55, odst. 1 písm. b), ZP – okamžité zrušení 

pracovního poměru: - Ing. Rostislav Mrázek – řidič – autobusy Hranečník - 
bez účasti jmenovaného se souhlasným stanoviskem. 

 
 a schválil delegáty plenárního zasedání sekce MHD OS DOSIA, konaného ve 

dnech 08. - 09. 11. 2017 v Praze: Ivo Protivínský, Ivo Mezihorák, Petr Smital, 
Ivan Pokorný, Magdalena Habrnálová, Vladimír Kadlec. 

     Hlasování: Pro - 16, proti - 0, zdržel se - 0. Návrh byl přijat 
 

 
Připomínky DV: 
 
Petr Smital: 
- Je třeba znovu připomenout lidem, jak se mají chovat při přidělování směn z volna. 
 
Ivan Pokorný: 
- Chtěli bychom, aby byly turnusy dané tak, jak to bylo v minulosti, kdy jsem celý rok 
dopředu věděl, kdy mám směnu a kdy volno. V pátek 29. 9. 2017 nebyl vypravený ani 
výpravčí. Na Výstavišti se rozčiloval řidič, že na školení říkal vedoucí, že od 3.11. do 
31.11.2017 se musí naplánovat dovolená a kdo si ji nenaplánuje bude mít příští rok 
smůlu pokud se bude jeho požadavek překrývat s dovolenou naplánovanou. 
Ivo Protivínský: Téma otevřeme na jednání s Ing. Hladkým, která proběhne 
v druhé polovině října.  
 
Zbyněk Hříbek: 
- Revizoři budou o svátcích dělat na 4 směny, přitom doprava se má omezit.  
 

Příští schůze Výboru ZO se koná dne 19. 10. 2017 v 14:00 hodin, 
v kulturní místnosti Střediska Tramvaje Moravská Ostrava. 

 
 

Náš web: 
www.odborydpo.cz 

 
V Ostravě dne: 18. 10. 2017   
Zapsala :          Jarmila Řezníčková 
                                     místopředsedkyně Výboru ZO OS DOSIA 

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

