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0Základní organizace 
Odborového svazu pracovníků dopravy, 

silničního hospodářství a autoopravárenství Čech a Moravy 
DOSIA 
při DP Ostrava a.s. 

 
 

                      Zápis č.20/2016 
    
Z řádného zasedání -  
Závodního výboru ZO OS DOSIA při DPO a.s., konaného dne 26. 10. 2016. 
 
 
ZV jednal ve složení: Protivínský Ivo, Řezníčková Jarmila, Pokorný Ivan, Muntág 
Michal (zastupuje Blanku Soukalovou), Bambušek Jan, Slíva Zdeněk (zastupuje Petra 
Smitala), Eugel Tomáš, Maloušová Jana, Borisová Marie,  Kosňovská Zdeňka 
(zastupuje Martina Veselého), Štěpánek Zdeněk, Mezihorák Ivo, Bartečková Ivana, 
Mutl Ivo, Dvořáková Jana, Kadlec Vladimír, Hříbek Zbyněk, Ing. Pokojský Čestmír.    
  
Místopředsedové: - Hisem Lubomír, Bortlíček Petr, Bortolotti Daniel, Vozničková 
Vladislava, Ondřej Radim. 
 
Omluven: - Soukalová Blanka, Smital Petr, Veselý Martin, Frejkovský Tomáš, 
Seberová Jana, Vilášková Věra, Kacíř Miroslav, Chotová Drahomíra, Grendysová 
Hana. 
 
Neomluven: - Brachtl Jan, Koral Michal, Lubeník Radko. 
 
ZV byl seznámen: 
 

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

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

 s nástupy a výstupy EKOVA ELECTRIC a DPO a.s. 

Prům. měs. mzda     2016   2015    rozdíl % index 

řidiči MHD celk.      24 528     24 674      -146       99,4% 
ř. tramvají      23 626     24 074      -448       98,1% 
ř. trolejbusů      24 459     24 724      -265       98,9% 
ř. autobusů      25 168     25 056        112     100,4% 
dělníci      21 895     21 609       286     101,3% 
THP      31 332     30 486       846     102,8% 
Společnost celk.     25 140    24 971       169    100,7% 

Prům. měs. mzda     2016     2015  rozdíl % index 

dělníci   21 110    22 109 -1 000        95,5% 
THP   33 154    33 251      -97        99,7% 
Společnost celk.   24 096   24 700   -604       97,6% 
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 se stavem zaměstnanců ve srovnání s rokem 2015  EKOVA ELECTRIC a DPO 
a.s. 

 s přepočteným stavem zaměstnanců EKOVA ELECTRIC a DPO a.s. 
 s rozborem pracovní úrazovosti 
 s výší škod z dopravních nehod 

 
 

Informace: 
 
Ivo Protivínský: 
 
- Napsali jsme výzvy k zaplacení dlužných členských příspěvků, členům, kteří jsou 
v insolvenci nebo v dočasné pracovní neschopnosti. Pokud se s námi nedohodnou na 
splátkách, či na plné úhradě dluhu, budou dle Stanov OS DOSIA vyloučeni. V tuto 
chvíli není již těmto členům placeno pojištění právní ochrany D.A.S., dále jim 
nebude poskytnut příspěvek dílenské organizace na pojištění nemoci a úrazu 
KOOPERATIVA a nebude umožněno uzavřít pojištění odpovědnosti za škody 
způsobené zaměstnavateli, pokud tyto nedoplatky neuhradí. 
 
- 24.-26. 10. 2016 proběhla svazová inspekce BOZP. Výsledek kontroly Svazové 
inspekce je přílohou zápisu.  
 
- Obrátili jsme se dopisem na předsedu Představenstva DPO Ing. Moryse MBA., 
s žádostí na odstranění nerovného přístupu k různým kategoriím zaměstnanců, kdy 
zaměstnancům zařazeným v rovnoměrně rozvržené pracovní době jsou propláceny 
náhrady za směny odpadlé vlivem svátků, zatímco zaměstnancům zařazeným 
v nerovnoměrné rozvržené pracovní době (týká se řidičů MHD), je namísto vyplacené 
náhrady mzdy nařizován náhradní pracovní výkon ve dnech jejich pracovního volna. 

                      
 
 V 15:00 hod. přišel vedoucí obchodní skupiny Kooperativa pojišťovna, a.s., Ing. Pavel 
Fidler, který odprezentoval nabídku pojišťovny-benefitu pro zaměstnance. 
 
- Ing. David Mlčák nás seznámil s úmyslem společnosti provést zásadní změnu v práci 
služby vedoucích. 
 - V Ekově proběhlo dne 1. 11. 2016 2. kolo kolektivního vyjednávání v oblasti Mzdové 
dohody. 
 
Jarmila Řezníčková: 
 
- Mikulášská besídka pro děti našich členů bude 9. 12. 2016. Přihlásit se a zaplatit 
poplatek je třeba do 25. 11. 2016. 
- Přišel nám email od bývalého člena ZV pana Františka Dostála, ve kterém děkuje 
za uspořádání setkání s jubilanty. Setkání pořádáme každý rok v říjnu pro naše 
dlouholeté členy – důchodce, slavící v daném roce jubileum a půl jubileum. 
 
- Vyúčtování celoroční zálohy pokladníci vyúčtují nejpozději 2. 12. 2016 
  
 ZV projednal: 

 
 a schválil proplacení poukazu do Krkonoš ve výši 2080,- Kč panu Romanu 

Orgoníkovi, který ho vyhrál v tombole na plese, protože poukaz není možné 
uplatnit.  

       Hlasování: Pro - 18, proti - 0, zdržel se - 0. Návrh byl přijat. 
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 a schválil Likvidační komisi k vyřazení vadné tiskárny ve složení Ivo 

Mezihorák, Ivo Protivínský a Ing. Čestmír Pokojský. 
       Hlasování: Pro - 18, proti - 0, zdržel se - 0. Návrh byl přijat. 
 
 a schválil volební klíč 1:20 pro volbu předsedy komise BOZP. Volba se 

uskuteční na konferenci konané dne 6. 12. 2016. 
       Hlasování: Pro - 18, proti - 0, zdržel se - 0. Návrh byl přijat. 

 
 
 
Připomínky DV: 
 
Hisem Lubomír: 
- Noví řidiči nedostanou podle oděvního řádu nafasovat mikinu ani svetr.  
Odp. Ivo Protivínský: 
- Oděvní řád je schválený a výjimku může udělit jen vedoucí. 
 
Bartečková Ivana: 
- DPO a.s., schválil prolongaci jízdenek pro bývalé zaměstnance, kteří jsou zaměstnáni 
v Ekově – electric. 
- Zaměstnavatel nám sdělil, že kamery jsou vypnuté.  
Odp. Ivo Protivínský: 
- Psal jsem vedení Ekovy Electric, aby kamery odstranili, pokud tak neučiní, 
obrátíme se na Úřad pro ochranu osobních údajů a Oblastní inspektorát práce. 
 
Kadlec Vladimír: 
- Kolegyně Matysíková se vrátila z mateřské a místo třídy 9/3 dostala třídu 7.  
- Dle rozhodnutí Ing. Kubíčkové musí učitelé, kteří jezdí se školním autobusem, při 
výcviku jízdy nosit stejnokroj. Dostali jsme body na kompletní vybavení a přitom noví 
řidiči si nemohou, z úsporných důvodů, nafasovat mikinu ani svetr.  
 
Bortlíček Petr: 
- Jak se bude řešit paní Zbořilová.  
Odp. Ivo Protivínský: 
- Obrátíme se na Ing. Mlčáka.  
 
 

 Příští schůze ZV, se koná dne 09. 11. 2016 v 14:00 hodin, 
v zasedací místnosti na ředitelství. 

 
 

 

Náš web: 

www.odborydpo.cz 
 
 

V Ostravě dne: 07. 11. 2016   
 Zapsala :          Jarmila Řezníčková 
                   místopředsedkyně ZV ZO OS DOSIA 

http://www.odborydpo.cz/

