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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.22/2016 
    
Z řádného zasedání -  
Závodního výboru ZO OS DOSIA při DPO a.s., konaného dne 23. 11. 2016. 
 
ZV jednal ve složení: Protivínský Ivo, Řezníčková Jarmila, Pokorný Ivan, 
Soukalová Blanka, Bambušek Jan, Smital Petr, Maloušová Jana, Kosňovská Zdeňka 
(zastupuje Martina Veselého), Štěpánek Zdeněk, Mezihorák Ivo, Bartečková Ivana, 
Mutl Ivo, Kacíř Miroslav (zastupuje Tomáše Frejkovského), Dvořáková Jana, Hříbek 
Zbyněk, Kadlec Vladimír, Ing. Pokojský Čestmír. 
 
Místopředsedové: - Muntág Michal, Bortlíček Petr, Slíva Zdeněk,  Bortolotti Daniel, 
Vozničková Vladislava, Grendysová Hana, Ondřej Radim, Chotová Drahomíra. 
 
 Neomluven: - Brachtl Jan, Koral Michal, Lubeník Radko, 
 
Omluven: - Hisem Lubomír, Eugel Tomáš, Borisová Marie, Veselý Martin, Seberová 
Jana, Vilášková Věra, Frejkovský Tomáš.  
  
 
ZV byl seznámen: 
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 s nástupy a výstupy DPO a.s. 
 se stavem zaměstnanců ve srovnání s rokem 2015  DPO a.s. 
 s přepočteným stavem zaměstnanců DPO a.s. 
 náhrady škod z dopravních nehod. 

 
 
ZV projednal: 
 

 nabídku pojišťovny Kooperativa prezentovanou panem Fidlerem. Pan Fidler 
pojištění nabídl vedení společnosti, které by ji zprostředkovalo pro zaměstnance 
místo benefitních poukázek. 

            Hlasování: Pro - 0, proti - 17, zdržel se - 0. Návrh nebyl přijat. 

Prům. měs. mzda     2016   2015    rozdíl % index 

řidiči MHD celk.      24 461     24 577      -116       99,5% 
ř. tramvají      23 582     23 942      -360       98,5% 
ř. trolejbusů      24 440     24 618      -178       99,3% 
ř. autobusů      25 072     24 987         85     100,3% 
dělníci      21 796     21 572       224     101,0% 
THP      31 125     30 382       743     102,4% 
Společnost celk.     25 038    24 887       151    100,6% 



 

 

 

2 

 
 
 a schválil zaplacení nákladů na dopravu našich fotbalistů na turnaj v halové 

kopané ve Frýdku – Místku a také odměnu-věcný dar  pro řidiče autobusu 
Martina Veselého ve výši 500,- Kč. 
Hlasování: Pro - 17, proti - 0, zdržel se - 0. Návrh byl přijat  

 
 a schválil účast na plenárním zasedání člena pracovní skupiny Tomáše 

Frejkovského místo Jana Bambuška. 
          Hlasování: Pro - 16, proti - 0, zdržel se - 1. Návrh byl přijat  
 
 schválil zaplacení pojištění za Kubíčka, který se zúčastní plenárního zasedání. 

          Hlasování: Pro - 17, proti - 0, zdržel se - 0. Návrh byl přijat  
 
 schválil zaplacení programu na Mikulášskou ve výši 10 000,- Kč z rozpočtu ZV. 

          Hlasování: Pro - 17, proti - 0, zdržel se - 0. Návrh byl přijat  
 
 
 

   Informace: 
 
Ivo Protivínský: 
- Přišel email od Radního pro dopravu JUDr. Lukáše Semeráka, ve kterém sděluje, 
že přestože se 14. 12. 2016 koná  zasedání zastupitelstva města Ostrava, tak věří, že 
se bude moci naší konference zúčastnit. 
 
- Pan Fidler zástupce pojišťovny Kooperativa nám poslal oceňovací tabulky a 
upřesnění podmínek pojištění, jehož nabídku nám prezentoval na minulém ZV.   
 
- Je třeba upozornit členy na pojištění UNIQA - pojištění  ztráty způsobilosti 
k výkonu práce ze zdravotních důvodů, kterou lze do 10. 03. 2017 sjednat 
bez nutnosti dodání zdravotní dokumentace. Po tomto termínu budou muset 
noví zájemci o toto pojištění doložit lékařský posudek, což v některých případech 
může i znamenat, že zájemce nebude pojištěn, anebo si pojišťovna stanoví výluky 
z pojištění.  
Proto důrazně doporučujeme všem našim členům, aby včas zvážili 
možnost se pojistit.  
Podmínky pojištění jsou vyvěšeny na nástěnkách. 
 
- Pojištění Kooperativa pro nemoc a úraz se pro rok 2017 zvýšilo o 50%. Důvodem je 
pojistného plnění ve výši 146 %. Tedy že pojišťovna vyplatila na plnění o 41 % více, 
než vybrala na pojistném-což je neklamný důkaz toho, že pojistný produkt plní svůj 
účel. 
 
- Pojištění Kooperativa pro odpovědnost za škodu způsobenou zaměstnavateli je pro 
rok 2017 ve stejné výši jako pro letošní rok. 
 
- V sobotu 26. 11. 2016 pořádá ZO OS DOSIA ČSAD Frýdek-Místek turnaj v halové 
kopané. Za naší ZO se turnaje zúčastní 2 týmy (starší a mladší).   
 
- Na schůzce s Ing. Mlčákem jsme byli seznámeni s pilotním projektem „Nástup 
předními dveřmi“. Zatím byly vybrány 2 linky (21 a 81). Do jízdní doby jim bude 
přidáno 8 minut. Budou zachovány přípoje v Řepišti a Vratimov náměstí. Ostatní 
přípoje budou zrušeny.  
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 Pro výběr obou pojistek Kooperativa bude kancelář otevřena 
naposledy 22. 12. 2016 a pak až 2. 1. 2017. 
 
 
 
Ing. Čestmír Pokojský: DP provedl elektronickou aukci na 40 tramvají, kterou 
vyhrála firma Stadler.  
  
Dvořáková Jana:  Měli jsme šetření pracovního úrazu, na které byla pozvaná i Liba 
Tořová. Nedostavila se, přestože trvala na účasti.  
 
Drahomíra Chotová:  Už se ví, kolik bude pololetní odměna?  
Odp. Ivo Protivínský: 
- Zatím nemáme oficiální informace. Jakmile je od Mgr. Seidlerové obdržíme, budeme 
vás informovat.  
 
Vladimír Kadlec: Naši zaměstnanci, kteří si dělají v podnikové Autoškole řidičské 
oprávnění skupiny D, absolvují kurz ve svém volnu, což nám značně komplikuje 
výuku, protože každý má volno v jiný den.  
 
Vladislava Vozničková:  U nás dílenský dělá také řidičák a musí ho dělat ve svém 
volnu. 
 
Ivan Pokorný:  Na smyčce Hranečník soustavně chybí toaletní papír. Vedoucímu 
jsem to říkal, ale situace je pořád stejná. 
 

Vedení společnosti se jednání ZV nezúčastnilo z pracovních 
důvodů. 
 

 
 
 

Příští schůze ZV + místopředsedů DV, se koná před konferencí 
dne 14.12.2016 ve 13:00 hodin, v sále ÚD Martinov. 

  

Náš web: 

www.odborydpo.cz 

 
V Ostravě dne: 29.11.2016 
Zapsala:               Jarmila Řezníčková 
                    místopředsedkyně ZV ZO OS DOSIA 

http://www.odborydpo.cz/

