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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.28/2014 
    
Z řádného zasedání -  
Závodního výboru ZO OS DOSIA při DPO a.s., konaného dne 19. 12. 2014. 
 
ZV jednal ve složení: Protivínský Ivo, Řezníčková Jarmila, Pokorný Ivan, 
Bambušek Jan, Eugel Tomáš, Smital Petr, Maloušová Jana, Veselý Martin, Štěpánek 
Zdeněk, Mezihorák Ivo, Bartečková Ivana, Večeřa Jaroslav, Frejkovský Tomáš, 
Hříbek Zbyněk, Kadlec Vladimír, Ing. Pokojský Čestmír. 
 
Místopředsedové: - Bortlíček Petr, Otruba Jan, Kosňovská Zdeňka,  Hisem 
Lubomír, Kuchař Dušan (zastupuje Dana Bortolottiho), Seberová Jana, Kamlerová 
Eva, Vozničková Vladislava,  Chotová Drahomíra.  
 
Omluven: - Soukalová Blanka, Brachtl Jan, Borisová Marie, Bortolotti Daniel, 
Dvořáková Jana. 
 
 
ZV byl seznámen: 
 

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

 s vývojem průměrné mzdy za období leden – říjen 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.   23 964 22 819    1 145   105,0 % 
ř. tramvají   23 877   22 399    1 478   106,6 % 
ř. trolejbusů   24 089   22 787    1 302   105,7 % 
ř. autobusů   23 990   22 792    1 198   105,3 % 
dělníci   21 361   20 597      764   103,7 % 
THP   30 927   30 155       772   102,6 % 
Společnost celk.   24 612   23 535    1 077   104,6 % 

Prům. měs. mzda     2014     2013  rozdíl % index 

dělníci       21 562   20 803     759     103,6% 
THP       36 414   34 383  2 031     105,9% 
Společnost celk.     24 944   23 745  1 199    105,1% 
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ZV projednal: 
 

 a schválil podporu v nezaviněné tíživé situaci-dlouhodobá nemoc: 
    - Barth Petr – řidič autobusu Hranečník - Sládková – 4 000,-Kč. 

            Hlasování: Pro - 15, proti - 0, zdržel se - 1. Návrh byl přijat. 
 

 
   Informace: 

 
Ivo Protivínský: 
- Žádám členy volební komise, aby opravili zápis z voleb, kde výsledek voleb byl 
správný, ale zápis byl napsaný nesprávně. 
- V novém zpravodaji vyšel článek ohledně alergenů, ptal jsem se v kuchyni, proč ke 
každému jídelnímu lístku je ještě 5 až 7 dalších listů, kde jsou alergeny u každého 
jídla rozepsány jednotlivě, přitom by stačilo mít u každého jídla mezinárodní číselný 
kód alergenů a k tomu na viditelném místě vyvěšený seznam alergenů. 
- Žádali jsme ředitele DPO dopisem o slevu (resp. účtování nižších cen-cen pro 
zaměstnance) na všechny nekomerční akce pořádané pro naše členy ZO, tedy 
zaměstnance DPO a.s. Při schůzce dne 18. 12. 2014 nám bylo sděleno, že toto 
nedoporučují právníci, proto nám byla nabídnuta možnost poskytnutí slevy na 
stávající ceny pro cizí subjekty. 
- Od 1. 1. 2014 přišla nová legislativa, která říká, že zaměstnavatel nemůže 
zaměstnancům, kteří jsou v insolvenci od tohoto data, srážet členské příspěvky. 
Proto jsme uzavřeli dohodu s Odbory zaměstnanců DPO a.s. kde je napsáno: 
Smluvní strany se zavazují, že nepřijmou za člena osobu, která byla členem druhé 
odborové organizace a byla z této organizace vyloučena podle stanov OS DOSIA pro 
neplacení členských příspěvků v případě pro jinou neuhrazenou pohledávku či 
závazek. Taktéž žádná ze stran nepřijme za člena osobu, která z dané odborové 
organizace vystoupila, aniž by měla vyrovnané jakékoliv závazky vůči dané 
organizaci. Obě strany této dohody se zavazují, že se budou navzájem informovat o 
takto vyloučených členech. Dále si za účelem naplnění této dohody obě strany 
vzájemně na vyžádání protistrany předají informace o umožnění členství novému 
členovi. 
 
Připomínky DV: 
 
Večeřa Jaroslav: 
- Upravuje se program, který bude hlídat, co se tiskne z jednotlivých počítačů a pokud 
se zjistí tisk nesouvisející s prací, bude odpovědný zaměstnanec postihován. Na jedné 
straně se tiskne spousta listů ohledně alergenů a na straně druhé se snaží podnik 
radikálně šetřit.  
Odpověď Ivo Protivínský: Ověřím tuto informaci, a pokud je pravdivá, budu se 
dotazovat ekonomického náměstka.  
 
Kamlerová Eva: 
 - Třináctý plat v Ekova – electric bude vyplacen ve výši 22,3%. 
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Bortlíček Petr: 
 - Jak se bude řešit náborový systém? Už delší dobu je nedostatek řidičů.  
 
Bambušek Jan: 
- Proč v posledním zápise, kde jsem měl dotaz na dopravního náměstka, o tom není 
ani zmínka. Ptal jsem se, jestli nový odbavovací systém bude hlídat BP. Dopravní 
náměstek mi odpověděl:  Mohu si z počítače vytáhnout data a kontrolovat co funguje 
a co nefunguje, ale to, že by dispečer seděl a kontroloval ve špičce 600 vozů, jestli plní 
BP, asi není možné.  
Odpověď Ivo Protivínský: V této souvislosti byla za námi Vlaďka Vozníčková, 
která se dotazovala dopravního náměstka, jestli na zrušené místo pana Fistera 
nebude za půl roku přijatý jiný zaměstnanec. Náměstek odpověděl, že pokud bude 
on u DP náměstkem, tak se to nestane.  
Dotazy od p. Bambuška a p. Vozničkové budou doplněny do zápisu č. 25. 
 
Bambušek Jan: 
- Na trolejbusech se situace zhoršuje. Řidiči jezdí běžně 6+1.  
 
Pokorný Ivan: 
- Na Karolině ve střídací místnosti nehřeje topení, je tam zima.  
 
Hisem Lubomír: 
- Je málo řidičů, je třeba vybírat dovolené a mezi svátky jezdíme v plném provozu.  
Odpověď Ing. Čestmír Pokojský: Omezení dopravy souvisí s počtem vkm. 
Pokud bude odježděno méně vkm o to nám město zkrátí dotace.  
 
Frejkovský Tomáš: 
- Obracel jsem se na Ing. Kubíčkovou, aby nám dodali funkční sodobar, ale ta 
nereaguje ani na urgence našeho vedoucího. Při společném jednání řekla Mgr. 
Dvorská, Prášková, že se budou sodobary postupně vyměňovat, ale skutek utek. 
 
 

Příští schůze ZV, se koná dne  14. 01. 2015 v 14:00 hodin, 

v zasedací místnosti na ředitelství. 

 
 
  

 
Náš web: 

www.odborydpo.cz 

 
 

V Ostravě dne: 07. 01. 2015 
Zapsala:               Jarmila Řezníčková 
                    místopředsedkyně ZV ZO OS DOSIA 

http://www.odborydpo.cz/

