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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.22/2018 
 
  
Z řádného zasedání -  
Výboru ZO OS DOSIA při DPO a.s., konaného dne 15. 11. 2018. 
 
 
Výbor ZO jednal ve složení: Protivínský Ivo, Řezníčková Jarmila, Pokorný Ivan, 
Soukalová Blanka, Smital Petr, Maloušová Jana, Borisová Marie, Mezihorák Ivo, 
Bartečková Ivana, Kacíř Miroslav, Kadlec Vladimír, Hříbek Zbyněk, Ing. Pokojský 
Čestmír. 
 
Místopředsedové: - Slíva Zdeněk, Bortolotti Daniel, Chotová Drahomíra. 
 
Předsedkyně BOZP: 
  
Omluveni: - Muntág Michal,  Hisem Lubomír, Veselý Martin, Štěpánek Zdeněk, 
Seberová Jana, Koral Michal, Brachtl Jan, Vilášková Věra, Dočkal Karel, Dvořáková 
Jana, Grendysová Hana, Ondřej Radim, Habrnálová Magdalena. 
 
Neomluveni: - Bortlíček Petr, Bambušek Jan, Eugel Tomáš, Mutl Ivo.     
 
 
 
Výbor ZO  byl seznámen: 
 
 

 s vývojem průměrné mzdy za období leden – říjen 2018 ve srovnání se stejným 
obdobím roku 2017 v EKOVĚ ELECTRIC a.s.: 

 
 
 
 
 
 
 

Výbor ZO  dále projednal: 
 

 rozvázání pracovního poměru podle §55, odst. 1 písm. b), ZP – okamžité zrušení 
pracovního poměru -  pozitivní dechová zkouška:  

 - Marcel Dobeš – řidič trolejbusu a autobusu za účasti jmenovaného.  
     Výbor ZO se po seznámení s novými skutečnostmi rozhodnul doporučit 

zaměstnavateli, aby znova záležitost přešetřil a s ohledem na nové skutečnosti 
zvážil, zda je bezpodmínečně nutné trvat na rozvázání pracovního poměru 
s panem Dobešem. 

 

 a schválil pojištění odpovědnosti Základní organizace vůči funkcionářům ZO 
(odpovědnost za úraz a majetkovou odpovědnost při výkonu funkce), kteří se 
účastní pravidelně jednání mimo Ostravu:  Čajanová Lea, Mezihorák Ivo, 

Prům. měs. mzda     2018     2017    rozdíl       % index  

dělníci      24 728     21 003     3 725          117,7% 
THP      36 938     32 368     4 569          114,1% 
Společnost celk.     28 045    23 950     4 095          117,1% 
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Pokorný Ivan, Protivínský Ivo, Řezníčková Jarmila, Habrnálová Magdalena, 
Smital Petr. 

     Hlasování: Pro - 13, proti - 0, zdržel se - 0. Návrh byl přijat. 
 

 schválil zaplacení programu na Mikulášskou nadílku ve výši 10 000,- Kč 
z rozpočtu Výboru ZO. 

          Hlasování: Pro - 13, proti - 0, zdržel se - 0. Návrh byl přijat  
 
 
Informace: 
 
Ivo Protivínský: 

 Informace z jednání plenárního zasedání sekce MHD OS DOSIA, konaného ve 
dnech 7. 11. – 8. 11. 2018 ve Starých splavech u Doksů. 

 Z důvodu změn v Radě Města Ostrava, jsme pozvali na konferenci naší ZO 
Primátora Ing. Tomáše Macuru. Primátor poděkoval za pozvání, ale vzhledem 
k jeho naplánované pracovní cestě mimo ČR se konference nemůže zúčastnit.  

 Dne 19. 11. 2018 proběhne v Ekově Electric další kolo kolektivního vyjednávání. 

 Obrátila se na nás zaměstnankyně Ekovy Electric paní Pavla Kinclová, která se 
po skončení dočasné pracovní neschopnosti podrobila mimořádné preventivní 
prohlídce. Lékařka, s níž má zaměstnavatel smlouvu o pracovně lékařských 
službách, vydala posudek o zdravotní způsobilosti, s podmínkou zkrácení 
pracovního úvazku. Zaměstnavatel ji nabídl zkrácený úvazek na 6 hodin. Paní 
Kinclová s tím ale nesouhlasila, protože zvládne fyzicky pracovat maximálně 4 
hodiny denně. Zaměstnavatel jí tedy sdělil, ať podá výpověď z pracovního 
poměru, proto se na nás obrátila s žádostí o pomoc. S paní Kinclovou jsme 
navštívili personalistku Ekovy Electric paní Mrovcovou. Po jejím arogantním 
chování se paní Kynclová zhroutila a je v dočasné pracovní neschopnosti. 
Celou záležitost jsme předali JUDr. Aleši Nytrovi.  

 
Jarmila Řezníčková: 
 

 U pojištění odpovědnosti za škody způsobené zaměstnavateli KOOPERATIVA 

pro rok 2019 zůstává cena pojištění stejná jako v roce 2018.  

 U pojištění na nemoc a úraz KOOPERATIVA pro rok 2019 dochází k navýšení 
cen-viz tabulka. Důvodem je už v loňském roce avizovaný nárůst pojistných 
událostí. 

 Pojištění lze platit v kanceláři Výboru ZO počínaje 26. 11. 2018. Lze také využít 
možnosti platby přímo na střediscích v těchto termínech: 
 
 Tramvaje Moravská Ostrava + dílna + revizoři:  
     mohou chodit platit průběžně a 19.12.2018 bude kancelář 

otevřena pro výběr pojistek od 7:00 do  15:00. 
 
 Tramvaje Poruba + dílna: 13.12.2018   11:30 - 14:30  
 Autobusy Poruba + dílna: 13.12.2018  08:00 - 11:00 
 Trolejbusy + dílna:  12.12.2018   11:30 - 14:30  
 Autobusy Hranečník + dílna: 19.12.2018   03:00 - 07:00  
 Autobusy Martinov +VS+V+EKOVA: 13.12.2018   03:30 - 07:00 

   

 Pro výběr obou pojistek Kooperativa bude kancelář, na 
středisku Moravská Ostrava, otevřena naposledy v tomto 
roce 20. 12. 2018 do 15:00 hod. a pak až 2. 1. 2019. 
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Nenechávejte zaplacení pojistného na poslední chvíli, 
vyhnete se tak zbytečným frontám. 
 

 Seznamy členů, kteří mají uzavřeno pojištění právní 
ochrany DAS je třeba odevzdat ke zpracování nejpozději 
10.12.2018.  

 

Různé: 
   
Petr Smital: 
- Dostal jsem formulář, v kterém si můžu nechat převést benefity na penzijní 
pojištění a už ho nemusím vypisovat každý rok, jako do teď. Žádost platí do 
odvolání. Žádali jsme o tento způsob Mgr. Seidlerovou. Jsem rád, že naši žádosti 
bylo vyhověno.  
 
Zdeněk Slíva: 
- Byl za mnou řidič a ukazoval mi JŘ 21/203 kde jsou pauzy udělané tak, že při 
zpoždění není možné dodržet BP. 
Odp. Ivo Protivínský: 
Záležitost projednáme s DŘ Ing. Hladkým. 
 
Petr Smital: 
- V každém  JŘ je konec trasy na výstupní zastávce, ale už nikdo nepočítá čas při 
dojezdu na obratiště. BP by se měla počítat až po dojezdu a zastavení vozidla na 
obratišti. 
Odp. Ivo Protivínský: 
Záležitost projednáme s DŘ Ing. Hladkým. 
 
 

   Příští schůze výboru ZO + místopředsedů DV, se koná před konferencí, 
 dne 06. 12. 2018 ve 13:00 hodin, v sále ÚD Martinov. 

 
 

 
Náš web:  www.odborydpo.cz 

 
V Ostravě dne: 19. 11. 2018  
Zapsala :          Jarmila Řezníčková 
                                     místopředsedkyně Výboru ZO OS DOSIA 

http://www.odborydpo.cz/

