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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.21/2014 
    
Z řádného zasedání -  
Závodního výboru ZO OS DOSIA při DPO a.s., konaného dne 01. 10. 2014. 
 
ZV jednal ve složení: Protivínský Ivo, Řezníčková Jarmila, Pokorný Ivan, 
Soukalová Blanka, Bortlíček Petr, Eugel Tomáš, Smital Petr, Maloušová Jana, 
Borisová Marie, Kosňovská Zdeňka (zastupuje Martina Veselého), Štěpánek Zdeněk, 
Mezihorák Ivo, Večeřa Jaroslav, Frejkovský Tomáš, Hříbek Zbyněk, Ing. Pokojský 
Čestmír. 
  
Omluveni: Veselý Martin, Kamlerová Eva, Halíř Jan. 
 
ZV byl seznámen: 
 

 s vývojem průměrné mzdy za období leden – srpen 2014 ve srovnání se 
stejným obdobím roku 2013 v DPO a.s.: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 s vývojem průměrné mzdy za období leden – srpen 2014 ve srovnání se 
stejným obdobím roku 2013 v EKOVĚ ELECTRIC a.s.: 
 
 
 
 

 
 

 s nástupy a výstupy DPO a.s. 
 s nástupy a výstupy Ekova – electric. 
 se stavem zaměstnanců ve srovnání s rokem 2013 Ekova - electric 
 se stavem zaměstnanců ve srovnání s rokem 2013  DPO a.s. 
 s přepočteným stavem zaměstnanců DPO a.s. 
 náhrady škod z dopravních nehod. 

 
 
 
 
 

Prům. měs. mzda     2014   2013    rozdíl % index 

řidiči MHD celk.   23 789 22 525    1 264   105,6 % 
ř. tramvají   23 623   22 165    1 458   106,6 % 
ř. trolejbusů   23 833   22 850      983   104,3 % 
ř. autobusů   23 882   22 671    1 211   105,3 % 
dělníci   21 349   20 559      790   103,8 % 
THP   31 355   30 268    1 087   103,6 % 
Společnost celk.   24 606   23 477    1 129   104,8 % 

Prům. měs. mzda     2014     2013  rozdíl % index 

dělníci       21 663   20 981     683     103,3% 
THP       37 479   34 307  3 172     107,2% 
Společnost celk.     25 278   23 851  1 427    106,0% 
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ZV projednal: 
 

   škodu způsobenou zaměstnavateli ve výši 10 406,- Kč, kterou způsobila Marie 
Rymlová – kuchařka a to tak, že při míchání omáčky utrhla jehlu a tím 
způsobila zaměstnavateli škodu, kterou uznala jako vlastní zavinění. 
Předepsaná náhrada škody je 8 600,- Kč. 
 

Informace: 
 
Ivo Protivínský: 
- Představenstvo společnosti vypracovalo nové stanovy, do kterých zakomponovalo, 
že v Dozorčí radě bude za zaměstnance jen 1 zástupce a za akcionáře bude zástupců 
6. Žádali jsem předsedu Rady města (primátor), Radu města a zastupitelský klub 
ČSSD, který má v Radě města nejvíce členů, aby dali představenstvu podnět ke 
změně stanov, aby měli zaměstnanci opět zastoupení 3 zástupců v dozorčí radě-tedy 
jednu třetinu rady. Dne 3. 10. 2014 jsme měli schůzku s ředitelem, který nám řekl, že 
o naší žádosti ví a důvod proč je jen 1 zástupce v DR za zaměstnance je ten, že se 
podnik rozdělil a vznikla Ekova, která má 3 členy DR a z toho je 1 člen za 
zaměstnance.  
- Přišel nám také návrh volebního řádu do DR a volbu kandidáta na člena DR. Proto 
jsem se informoval na městě, jak se postavili k našemu návrhu. Bylo mi sděleno, že 
jsme návrh podali pozdě a oni nechtějí dělat tak závazné rozhodnutí před volbami 
do zastupitelstva. Přitom dopis na orgány města odešel 28. 07. 2014 a v období 
měsíců srpna a září se konalo celkem 8 jednání Rady města… Po volbách se 
obrátíme na nově zvolené orgány města. 
- Dostali jsme nabídku, na letní tábor Duha – Zelený vítr.  
 
 
 
Připomínky DV: 
 
Pokorný Ivan: 
- Chtěli bychom pro řidiče stejnou zimní obuv, jako mají revizoři. 
 Odpověď Ivo Protivínský: V pátek 3. 10. 2014 máme prezentaci nové obuvi.  
 
Pokorný Ivan: 
- Ve skladu si mohou řidiči koupit revizorskou vestu, ale nesmí ji nosit do práce, tak 
k čemu je taková nabídka?   
 
Smital Petr: 
 - Situace kolem dotahování kol je nedořešena, protože spousta řidičů si stěžuje, že 
dílna není ochotna kola dotahovat. Je to třeba řešit přes DPK. 
 
Smital Petr: 
 - Obrátil se na mě řidič, že na Křivé nafoukal brigádník 0,3 ‰. Je nadále 
zaměstnancem  DPO. Je to nejednotný postup, protože byl potrestaný tím, že ho jen 
poslali domů. 
 
Soukalová Blanka: 
- Obrátili se na mě řidiči kvůli akci dejmiznamku.cz Cestující tam píší vulgarismy a 
přitom vedení, které slíbilo, že tyto vulgarismy budou mazány, tak nečiní. 
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Soukalová Blanka: 
- Obrátila se na mně naše členka, která se účastnila tenisového turnaje v Porubě s tím, 
že ji řekla předsedkyně Odborů zaměstnanců při DPO a.s., aby požádala ZV o 
příspěvek na tento turnaj.  
Odpověď Ivo Protivínský: ZV na svém zasedání 27. 8. 2014 schválil příspěvek 
na startovné ve výši 200,- Kč na tenisový turnaj, který pořádal pan Jan Mináč z 
Hranečníku. Pokud se DV rozhodne, že přispěje nějakou částkou na turnaj, který 
pořádali zaměstnanci střediska Poruba - doprava , tak je to jen věc příslušného DV. 
 
 
  

Příští schůze ZV, se koná dne 22. 10. 2014 v 14:00 hodin, 

v banketce v Martinově. 

 
Náš web: 

www.odborydpo.cz 

 
 

V Ostravě dne: 05. 10. 2014 
Zapsala:               Jarmila Řezníčková 
                    místopředsedkyně ZV ZO OS DOSIA 

http://www.odborydpo.cz/

