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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.23/2016 
    
 
 
Z řádného zasedání -  
Závodního výboru ZO OS DOSIA při DPO a.s., konaného dne 14. 12. 2016. 
 
ZV jednal ve složení: Protivínský Ivo, Řezníčková Jarmila, Pokorný Ivan, Muntág 
Michal (zastupuje Blanku Soukalovou), Bambušek Jan, Eugel Tomáš, Smital Petr, 
Maloušová Jana, Borisová Marie, Otruba Jan (zastupuje Martina Veselého), Štěpánek 
Zdeněk, Mezihorák Ivo, Koral Michal (zastupuje Jana Brachtla), Bartečková Ivana, 
Mutl Ivo, Frejkovský Tomáš, Dvořáková Jana, Hříbek Zbyněk, Kadlec Vladimír, Ing. 
Pokojský Čestmír. 
 
Místopředsedové: - Bortlíček Petr, Kosňovská Zdeňka, Vozničková Vladislava, 
Ondřej Radim. 
 
Omluven: - Blanka Soukalová, Veselý Martin, Brachtl Jan. 
 
Hosté: - místopředseda OS DOSIA  - Jan Čup, Mgr. Pilch Radim, Habrnálová 
Magdalena. 
 
 
 
ZV byl seznámen: 
 

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

 

 
 
 
ZV projednal: 
 

 rozvázání pracovního poměru podle §52, písm. e), ZP – zdravotní důvody: - 
Radka Foberová – řidička tramvají Poruba - za účasti jmenované se 
souhlasným stanoviskem. 

 
 a schválil Zásady hospodaření 2017, které budou předloženy ke schválení 

konferencí. 

Prům. měs. mzda     2016     2015    rozdíl % index 

dělníci       22 844      22 085 - 1 241     - 94,4% 
THP       32 688      33 418     -730     - 97,8% 
Společnost celk.     23 805     24 736     -931     - 96,2% 
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Hlasování: Pro - 20, proti - 0, zdržel se - 0. Návrh byl přijat. 
 
 a schválil předběžný návrh Plánu práce ZV na rok 2017.  

Hlasování: Pro - 20, proti - 0, zdržel se - 0. Návrh byl přijat. 
 

 
   Informace: 

 
Ivo Protivínský: 
- Pozvali jsme Radního pro dopravu JUDr. Lukáše Semeráka na naši konferenci. 
Přišla odpověď, že se konference zúčastní z pracovních důvodů až po skončení 
jednání zastupitelstva města Ostrava. 
- Došlo ke změně ve stanovách našeho svazu a to v sociálně podpůrném fondu, kdy 
maximální výše přiznané podpory je za pracovní neschopnost v délce 365 dní, 
maximální částka tedy bude 7 525,- Kč. Bude se posuzovat, jestli je žadatel pojištěný 
na nemoc a úraz u pojišťovny Kooperativa a také zda ZO odsouhlasila žadateli 
příspěvek a v jaké výši.  
- V Ekově Electric bude vyplacena pololetní odměna ve výši 22,35%.(v pololetí 
nebyla vyplacena vůbec). 
- Dostali jsme nabídku věrnostního programu firmy Sphere. Zástupce firmy nás 
žádal o možnost prezentace. Prezentace bude umožněna jen po souhlasu ZV. 
 
Jarmila Řezníčková: 
- Seznámení s hospodařením za r. 2016 a předběžným rozpočtem na rok 2017, které 
budou předloženy konferenci ke schválení. 
- V pátek 9. 12. 2016 proběhla Mikulášská nadílka, které se zúčastnilo 112 dětí našich 
odborářů. Jako každoročně jsme pozvali i děti z Dětského domova, které jsou vždy 
nadšené, když mohou přijít mezi nás a užít si krásné odpoledne. 
 
 
 
Připomínky DV: 
 
Maloušová Jana: 
- Příspěvek na rekreaci pro naše členy, který máme zakomponován v rozpočtu je 
z mého pohledu přežitek. 
-  Navrhuji, aby se tato položka vypustila z návrhu hospodaření pro rok 2017. 
Hlasování: Pro - 1, proti - 9, zdrželi se - 3. Návrh nebyl přijat. 
 
Frejkovský Tomáš: 
- Montérky pro dělníky jsou nekvalitní, bez reflexních prvků a dodávaných s velkým 
zpožděním. Je třeba tlačit na zaměstnavatele, aby vybavil dělníky thermo prádlem. 
 
Mutl Ivo: 
- Na vrchním vedení máme stejný problém. 
 
Kadlec Vladimír: 
- Dozvěděl jsem se, že máme zavedenou pružnou pracovní dobu, proto učitelé 
v Závodní škole nemají odpolední příplatek. 
Odp. Ivo Protivínský: Skutečně, dle KS zaměstnanci pracující v pružné pracovní 
době nemají nárok na příplatek za odpolední směnu. 
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V 14:30 hod. přišel vedoucí odboru vnitřní kontrola Mgr. Pilch Radim. 
 
Mgr. Pilch Radim: 

- Kamerový systém, který se zavádí do vozů MHD, patří do strategie 
bezpečnosti 2016 až 2025. Do projektu patří nástup předními dveřmi, 
bezpečnostní tlačítko a kamerový systém. Záznamy z kamer nejsou 
nasměrovány na řidiče, ale jen do salónu vozu a jejich smyslem je zvýšit 
bezpečnost v MHD a snížit vandalismus.  
 

  
Závěrečná schůze ZV + místopředsedů DV, se koná dne 16.12.2016 

v 15:00 hodin. 
 

 Náš web: 

www.odborydpo.cz 

 
 

V Ostravě dne: 02. 01. 2017 
Zapsala:               Jarmila Řezníčková 
                    místopředsedkyně ZV ZO OS DOSIA 

http://www.odborydpo.cz/

