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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.02/2019 
    
 
Z řádného zasedání -  
Výboru ZO OS DOSIA při DPO a.s., konaného dne 16. 01. 2019. 
 
Výbor ZO jednal ve složení: Protivínský Ivo, Řezníčková Jarmila, Soukalová 
Blanka, Bambušek Jan,   Eugel Tomáš,  Maloušová Jana, Borisová Marie, Orlík Jakub 
(zastupuje Martina Veselého), Mezihorák Ivo, Bartečková Ivana, Kacíř Miroslav, 
Dvořáková Jana, Kadlec Vladimír, Hříbek Zbyněk, Ing. Pokojský Čestmír.  
 
Místopředsedové:   Slíva Zdeněk, Bortolotti Daniel, Vilášková Věra, Ondřej Radim. 
  
Předsedkyně BOZP:  Habrnálová Magdalena. 
 
Omluveni: - Pokorný Ivan, Hisem Lubomír, Muntág Michal,  Smital Petr,  Bortlíček 
Petr, Seberová Jana, Veselý Martin, Štěpánek Zdeněk, Koral Michal, Brachtl Jan, 
Mutl Ivo, Dočkal Karel, Grendysová Hana, Chotová Drahomíra. 
 
Neomluven:  Smital Petr. 
 
 
 
Výbor ZO  byl seznámen: 
 

 s rozborem pracovní úrazovosti 
 

 
Informace: 
 
Ivo Protivínský: 
 

 V prosinci jsme založili nový účet 118308/5500 proto všichni 

individuální plátci a ostatní co posílají členské příspěvky na účet, 
budou osloveni, aby si číslo účtu neprodleně změnili. Koncem ledna 
2019 bude původní účet zrušen. 

 Dostali jsme návrh dodatku ke Kolektivní smlouvě, který reflektuje na 
dohodnuté navýšení mezd z roku 2017, kdy bylo dohodnuto, že KS bude o jeden 
rok prodloužena a v roce 2019 poroste průměrná mzda o inflaci předchozího 
roku, tedy roku 2018. Podle sdělení Českého statistického úřadu je průměrná 
roční míra inflace za rok 2018 ve výši 2,1 %.  

 22. 1. 2019 se uskuteční schůzka s DŘ  na které se bude projednávat stížnost pana 
Vlastimila Bernata. 

 23. 1. 2019 SE V 10:30 uskuteční schůzka s DŘ,  kde se bude projednávat náš 
podnět z dopravně provozní komise ve vztahu k neproplaceným odměnám za 
sčítání cestujících. 
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 Obrátil se na nás řidič trolejbusu, kterému během řízení trolejbusu došlo 
k explozi kondenzátoru, následkem čehož se odtrhnul kryt elektroinstalace, 
který pak dopadnul na za ním jedoucí vozidlo. Od té doby má tento řidič 
psychické problémy a je v dočasné pracovní neschopnosti. Odborný lékař mu 
vystavil zprávu, ve které potvrzuje, že psychické problémy vznikly následkem 
této události a doporučil mu, aby se obrátil na zaměstnavatele s požadavkem 
na uznání pracovního úrazu. Dne 20. 12. 2018 proběhlo za tímto účelem 
jednání, na kterém řidič předložil lékařskou zprávu. Zaměstnavatel však 
oznámil, že událost jako pracovní úraz neuznává. Řidič od nás dostal právní 
zastoupení a celou záležitost budeme řešit prostřednictvím advokáta.   
 
 

Výbor ZO  dále projednal: 
 

 a schválil odměnu pro pořadatele na Mikulášské nadílce ve výši 500,- Kč.          
Hlasování: Pro - 15, proti - 0, zdržel se - 0. Návrh byl přijat  

 

 a schválil navrhovaný dodatek Kolektivní smlouvy. 
      Hlasování: Pro - 15, proti - 0, zdržel se - 0. Návrh byl přijat  

 
 

Různé: 
 
Jana Maloušová: 
- Žádám o změnu v plánu práce. Provozní komisi změnit ze středy na čtvrtek. 
- Řidiči si stěžují na krátké zimní bundy u nových uniforem.   

Odp.Ivo Protivínský:   
- Plán práce upravíme.  
- Požadavek na prodlouženou variantu bund projednáme s GŘ. 

  
Daniel Bortolotti: 
- Bundy nemají téměř žádné reflexní prvky a nedají se u spodního okraje utáhnout, 
aby nefoukalo na záda, a nemá žádné kapsy.  
- Četl jsem si článek o zkušebním turnusu a zaujala mě podmínka, kde se písemně 
zavazuji, že odpracuji také směny navíc, i když už budu mít splněných  150 hodin 
přesčasu. 

Odp.Ivo Protivínský:   
- Původně měl testovací provoz rozvrhu bez tzv. vylamování směn probíhat od 

září 2018, což bylo v době, kdy už má mnoho řidičů zákonem daný limit 150 
hodin práce přesčas dosažen, z tohoto důvodu tam tato podmínka je.  

Příští schůze výboru ZO se koná dne 06. 02. 2019 v 14:00 hodin, 
v kulturní místnosti vozovna Moravská Ostrava. 

 
 

 
 

Náš web:                       www.odborydpo.cz 

 
V Ostravě dne: 22.01.2019  
Zapsala :          Jarmila Řezníčková 
                                     místopředsedkyně Výboru ZO OS DOSIA 

http://www.odborydpo.cz/

