
 

 

 

1 

Základní organizace 
Odborového svazu pracovníků dopravy, 
silničního hospodářství a autoopravárenství Čech a Moravy 
DOSIA 
při DP Ostrava a.s. 

 
 

                      Zápis č.20/2017 
    
 
Z řádného zasedání -  
Závodního výboru ZO OS DOSIA při DPO a.s., konaného dne 31. 10. 2017. 
 
Výbor ZO jednal ve složení: Protivínský Ivo, Řezníčková Jarmila, Pokorný Ivan, 
Smital Petr, Maloušová Jana, Borisová Marie, Orlík Jakub (zastupuje Martina 
Veselého), Štěpánek Zdeněk, Mezihorák Ivo, Brachtl Jan, Vilášková Věra (zastupuje 
Ivanu Bartečkovou), Mutl Ivo, Kacíř Miroslav, Grendysová Hana (zastupuje Janu 
Dvořákovou), Kadlec Vladimír, Hříbek Zbyněk, Ing. Pokojský Čestmír. 
 
Omluveni: - Soukalová Blanka, Eugel Tomáš, Veselý Martin, Bartečková Ivana, 
Dvořáková Jana. 
 
Neomluven: - Bambušek Jan.  
 
Hosté   - Vedoucí odboru lidské zdroje Mgr. Seidlerová Veronika  
 
 
 
Výbor ZO  byl seznámen: 
 
Mgr. Veronika Seidlerová 
 
- seznámila členy Výboru ZO s organizačními změnami, které ve firmě nastanou od 
1. ledna příštího roku. Jde o změny, které navazují na nedávné úpravy ve struktuře 
jednotlivých úseků společnosti s cílem dotvořit novou koncepci organizačního 
uspořádání firmy přímo v jednotlivých úsecích. Tyto změny budou realizovány na 
základě nové strategie řízení dopravního podniku. 

- seznámila výbor ZO s návrhem zaměstnavatele na změny v Kolektivní smlouvě na 
roky 2014 – 2018 v souvislosti se změnou odměňování TH zaměstnanců s účinnosti 
od 1. 11. 2017. 
Reakce Iva Protivínského: 
- Dne 30. 10. 2017 nám byl e-mailem doručen návrh v písemné podobě. Doručením 
tohoto návrhu bylo zahájeno kolektivní vyjednávání dle zákona č. 2/1991 Sb., O 
kolektivním vyjednávání. V návrhu dodatku je uvedeno, že má vstoupit v platnost 
dnem 1. 11. 2017. 
Dle KS na roky 2014-2018 v platném znění, je zaměstnavatel povinen zajistit 
projednání v dostatečném předstihu a vhodným způsobem, aby odborové 
organizace mohly na základě poskytnutých informací vyjádřit svá stanoviska před 
uskutečněním opatření. Takže se k návrhu budeme moci vyjádřit až po odborné 
konzultaci s právním oddělením Odborového Svazu DOSIA, kdy zašleme 
zaměstnavateli seznam členů vyjednávací skupiny za naší ZO, společně s výzvou 
k určení termínu společného jednání. Na této schůzce pak projednáme naše 
připomínky, či případné návrhy na úpravu a doplnění. Dříve tak nebude možno 
uzavřít předmětný dodatek ke KS. 
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 s vývojem průměrné mzdy za období leden – září 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: 

 V Ekově Electric proběhlo 3. kolo vyjednávání o MD na rok 2018, zatím 
bezúspěšné.  

 06. 11. 2017 je v 10:30 hod. pravidelná schůzka s GŘ.  

 Předseda OS DOSIA pozval na plenární zasedání zástupce pojišťovny právní 
ochrany DAS, pana Marka Dobiáše.  

 Rámcovou smlouvu na Skupinové úrazové pojištění uzavře OS DOSIA a 
veškeré organizace, které budou mít o tuto smlouvu zájem, se k ní připojí. 
Pan Homolka se zúčastní plenárního zasedání, aby vysvětlil podmínky 
pojištění. 

 
 
Výbor ZO  dále projednal: 
 
 rozvázání pracovního poměru dle § 61, odst. 2.  ZP – organizační změny: -  Eva 

Teličková – referent – údržba autobusy Hranečník - bez účasti jmenované s 
nesouhlasným stanoviskem. 
 
ZO OS DOSIA při DPO a.s. neuděluje zaměstnavateli předchozí 
souhlas s výpovědí z pracovního poměru zaměstnankyně paní Evy 
Teličkové nar. 04. 04. 1968. 
 
Paní Eva Teličková se stala volenou zástupkyní zaměstnanců ve volbách 
konaných ve dnech 14. - 15. 10. 2014, a je členem Dílenského výboru Autobusy 
Hranečník-garáže naší ZO OS DOSIA při DPO a.s., který působí na středisku 
Údržba Autobusy Hranečník. V Dílenském výboru vykonává funkci členky 
Stravovací komise při Výboru ZO. 

 
 a schválil přečíslování KS.  
 Hlasování: Pro - 15, proti - 1, zdržel se - 1. Návrh byl přijat 

 
  a schválil likvidaci vadné tiskárny a darování zájemci zdarma.  

Prům. měs. mzda      2017      2016   rozdíl     % index 

řidiči MHD celk. 26 276 24 528 1 748 107,1% 
ř. tramvají 25 994 23 626 1 725 107,3% 
ř. trolejbusů 25 774 24 459 1 535 106,3% 
ř. autobusů 27 002 25 168 1 834 107,3% 
dělníci 22 076 21 895    181 100,8% 
THP 31 071 31 332   -261    99,2% 
Společnost celk. 26 085 25 140   945 103,8% 
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 Hlasování: Pro - 16, proti - 0, zdržel se - 1. Návrh byl přijat 
 
 a schválil účast a zaplacení nákladů na dopravu pro hráče reprezentující naši 

odborovou organizaci na turnaji OS DOSIA v halové kopané, který se bude konat 
25. 11. 2017 v Havířově.  
Hlasování: Pro - 17, proti - 0, zdržel se - 0. Návrh byl přijat. 
 

 a schválil odměnu ve výši 500,- Kč pro řidiče, který  poveze hráče do Havířova 
bez nároku na mzdu.  
Hlasování: Pro - 17, proti - 0, zdržel se - 0. Návrh byl přijat. 
 

 nabídku společnosti SPHERE na zakoupení benefitní věrnostní karty  Sphere 
pro členy. 
Hlasování: Pro - 0, proti - 17, zdržel se - 0. Nabídka nebyla přijata. 
 
 
 

Různé: 
 
Jana Maloušová: 
- Na listopadové PK znovu otevřeme otázku svozů zaměstnanců, resp. obnovení 
některých, dříve zrušených svozů (hlavně vzhledem k přemístění celodenních kurzů 
do Martinova). 
 
    
 

Příští schůze ZV, se koná dne 23. 11. 2017 v 14:00 hodin, 
v banketce v Martinově. 

 
 

 

Náš web: 
www.odborydpo.cz 

 
V Ostravě dne: 07. 11. 2017   
Zapsala :          Jarmila Řezníčková 
                                     místopředsedkyně Výboru ZO OS DOSIA 

http://www.odborydpo.cz/

