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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.19/2016 
    
Z řádného zasedání -  
Závodního výboru ZO OS DOSIA při DPO a.s., konaného dne 05. 10. 2016. 
 
 
ZV jednal ve složení:  Protivínský Ivo, Pokorný Ivan, Soukalová Blanka, Smital 
Petr, Bortolotti Daniel (zastupuje Maloušovou Janu), Štěpánek Zdeněk, Mezihorák 
Ivo, Bartečková Ivana, Hříbek Zbyněk, Ing. Pokojský Čestmír. 
Omluveni: Řezníčková Jarmila, Borisová Marie, Bambušek Jan, Eugel Tomáš, Veselý 
Martin, Mutl Ivo, Frejkovský Tomáš, Dvořáková Jana, Kadlec Vladimír. 
Neomluveni: Brachtl Jan. 
Hosté:  Dyčková Táňa-zástupce oddělení Personalistika, Škuta Miroslav-vedoucí 
střediska Doprava Autobusy Hranečník. 

 
 
ZV projednal: 
 
okamžité zrušení pracovního poměru dle § 55, odst. 1, písm.b): 
 - Martin Valach – řidič autobusu DAH 
ZV bere na vědomí a s okamžitým rozvázáním pracovního poměru souhlasí. 
 
Informace: 
 
Ivo Protivínský: 

 před jednáním ZV proběhlo další kolo jednání na téma rozvržení pracovní 
doby řidičů MHD. Výsledkem byla shoda na napsání dopisu předsedovi 
představenstva DPO s  žádostí o narovnání nerovného přístupu k různým 
kategoriím zaměstnanců, kdy zaměstnanci zařazeni v nerovnoměrně rozvržené 
pracovní době jsou povinni odpracovat náhradní pracovní výkon za směny 
odpadlé vlivem svátku, na rozdíl od zaměstnanců zařazených v rovnoměrně 
rozvržené pracovní době, kteří náhradní výkon odpracovat nemusejí, a je jim 
zaplacena náhrada mzdy za směnu odpadlou vlivem státního svátku. 

 Představenstvo společnosti vydalo tiskovou zprávu, ve které sděluje, že „v reakci 
na aktuální situaci na trhu práce se Představenstvo rozhodlo předložit na nejbližším 
jednání dozorčí rady návrh na mimořádné navýšení mezd zaměstnanců nad rámec 
platné Kolektivní smlouvy. Cílem tohoto opatření je vůle představenstva zvýšit 
konkurenceschopnost společnosti. Návrh opatření představenstva na navýšení 
mezd nebude plošný a je směřován především řadovým zaměstnancům v řidičských 
a dělnických profesích. Objem prostředků je navržen ve výši 2 % mzdových nákladů 
společnosti.“ 

Dozorčí rada, jíž jsem členem, tento návrh projednala a podpořila. Při 
projednávání jsem však oponoval, že navýšení mzdových prostředků jsme měli 
již přislíbeno od primátora Macury a radního pro dopravu Semeráka, kdy jsme 
je navštívili 29. 03. 2016 s požadavkem na navýšení mezd nad rámec platné 
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Kolektivní smlouvy. Tehdy oba uznali oprávněnost našeho požadavku a sdělili, 
že si dovedou představit, že i v roce 2017 poroste tarifní mzda min. o 2%.  

 Dne 11. 10. 2016 proběhne 1. kolo kolektivního vyjednávání v Ekově Electric. 
Vyjednávací skupina je v tomto složení: Bartečková Ivana, Řezníčková Jarmila, 
Andreev Vlastimil, Fišer Karel, Kubíček Leo a Protivínský Ivo. 

 Byli osloveni dodavatelé stejnokrojových součástí k dodání funkčních vzorků 
stejnokrojových součástí, které bude posuzovat výběrová komise. Za naší ZO je 
členkou této komise místopředsedkyně Jarmila Řezníčková. 

 Budou napsány dopisy s výzvami k úhradě dlužných částek za nezaplacené čl. 
příspěvky všem členům, kteří jsou delší dobu v pracovní neschopnosti, či 
v insolvenci. Základní členskou povinností danou Stanovami Odborového 
Svazu DOSIA, jehož je naše Základní organizace členem, konkrétně článku 4.2, 
jenž hovoří o tom, že „člen je povinen řádně platit členské příspěvky ve stanovené 
výši a včas. Pokud tak nečiní déle než 2 měsíce, může mu být, dle článku 3.2.2, písm. 
d), zrušeno členství.“ K tomuto kroku bychom však velice neradi přistupovali. 
Protože však chápeme mnohdy nelehkou životní situaci těchto členů, 
nabídneme jim možnost dohody o způsobu placení příspěvků a dohody na 
splátkovém kalendáři dlužné částky. V této souvislosti připomínáme, že členské 
příspěvky se platí ve výši 1 % z čisté mzdy; v případě pracovní neschopnosti 3,-
Kč/kalendářní den. 

 
ZV byl seznámen: 

 
 se Zápisem z komplexní podnikové prověrky BOZP a požární preventivní 

prohlídky na středisku Správa a údržba ostatního majetku, která proběhla dne 
13. 09. 2016. 
s odškodněním dvou pracovních úrazů za měsíc červenec. 

 s dokončením návrhu nové Kolektivní smlouvy a Mzdové dohody. V této 
souvislosti se připravuje i zahájení Kolektivního vyjednávání v Ekově electric. 

 s nárůstem členské základny v Ekově electric. 
 

 

Příští schůze ZV + místopředsedů, se koná dne 26. 10. 2016 v 14:00 

hodin v Banketce. 
 

 

Náš web: 

www.odborydpo.cz 
 
 

V Ostravě dne: 7. 11. 2016   
Zapsal:          Ivo Protivínský 
                     předseda ZV ZO OS DOSIA 

http://www.odborydpo.cz/

