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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.09/2019 
    
 
Z řádného zasedání -  
Výboru ZO OS DOSIA při DPO a.s., konaného dne 07. 05. 2019. 
 
Výbor ZO jednal ve složení: Protivínský Ivo, Pokorný Ivan, Muntág Michal (zastupuje 
Soukalovou Blanku), Bambušek Jan, Eugel Tomáš, Smital Petr, Maloušová Jana, Eva Pončová 
(zastupuje Martina Veselého), Habrnálová Magdalena (zastupuje Mezihoráka Iva), Bartečková 
Ivana, Kadlec Vladimír, Hříbek Zbyněk, Ing. Pokojský Čestmír. 
Hosté: Dyčková Táňa-oddělení personalistika, Škuta Miroslav-vedoucí stř. Autobusy Poruba. 
 
Omluveni: Řezníčková Jarmila, Borisová Marie, Kacíř Miroslav, Foltýnek Ivo, Mutl Ivo, 
Dvořáková Jana. 
 
Neomluven:  Brachtl Jan. 
 
 
Výbor ZO  byl seznámen: 

 s náhradami škod z DN. 
 
 
Výbor ZO projednal 

 rozvázání pracovního poměru dle § 55, odst. b), za neomluvené absence od 9.4.2019 
doposud 

- Jaromír DODEK, řidič stř. Autobusy Poruba, 
 bez účasti jmenovaného se souhlasným stanoviskem. 
 

 Protokol o náhradě škody, která vznikla 5.9.2018 neoznámením mimořádné události 
(přejetí návěstidla s návěstí „Stůj“ řidičem tramvaje a následným odjetím z místa události) 

- Antonín DAVID, stř. Tramvaje Poruba, 
     se souhlasným stanoviskem; 
 

 Protokol o náhradě škody, která vznikla 5.10.2018 neoznámením mimořádné události 
(přejetí návěstidla s návěstí „Stůj“ řidičem tramvaje a následným odjetím z místa události) 

- Oldřich Václavík, stř. Tramvaje Poruba, 
 se souhlasným stanoviskem; 
 

 a schválil návrh na odměnění výherců jízd zručnosti autobusů, které se budou konat 
25.5.2019. 

      Hlasování: Pro - 13, proti - 0, zdržel se - 0. Návrh byl přijat. 
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 a schválil návrh na odměnění nejlepšího hráče, nejlepšího střelce a nejlepšího 
brankáře turnaje v malé kopané o pohár GŘ, který se bude konat 31.5.2019.  

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

 a schválil návrh na pořádání Zábavného odpoledne pro děti všech zaměstnanců DPO a 
Ekovy Electric, které se bude konat 31.5.2019 u příležitosti turnaje v malé kopané o pohár 
GŘ. Současně Výbor schválil i zajištění a úhradu jízd na koních a malování na obličej 
(facepainting) 

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

 a schválil navázání spolupráce s pojišťovnou Allianz za účelem sjednání slev na pojištění 
majetku a autopojištění  pro členy naší ZO OS DOSIA při DPO a.s. 

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

 a schválil delegáty jednání Pléna sekce MHD OS DOSIA, které se koná ve dnech 11. - 12. 
6.2019 v Kožlanech: 

- Habrnálová Magdalena, Mezihorák Ivo, Muntág Michal, Pokorný Ivan, Smital 
Petr, Protivínský Ivo. Náhradník Bambušek Jan. 

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

 
Informace: 
 
Ivo Protivínský: 
 

 3. 5. 2019 proběhlo šetření pracovního úrazu řidiče autobusu p. Kamila Polčáka, ke 
kterému došlo tak, že p. Polčák musel uzavřít střešní okno, které není ovládáno 
elektricky a z podlahy autobusu není možné toto okno ovládat. Proto vystoupil na 
podběhy a okno uzavřel. Při sestupování špatně došlápl na prvou nohu a došlo 
k podvrtnutí kotníku. Na riziko možného nebezpečí vzniku úrazu jsme zaměstnavatele 
upozorňovali při dodávce 105 ks autobusů CNG, které již nebyly vybaveny elektrickým 
ovládáním střešních oken. Dokonce na toto nebezpečí poukazovala i Svazová inspekce 
BOZP, která proběhla ve dnech 6. - 7. 10. 2015.  Z provedené kontroly byl vyhotoven 
Zápis, který převzal i zaměstnavatel. Následně byla Oddělením bezpečnost práce a 
požární ochrana přijata opatření k výsledkům kontroly SIBP OS DOSIA, dle kterých 
případnou změnu nebo doplnění vybavení autobusů SOLARIS dohodne vedoucí odboru 
silniční vozidla s technickým náměstkem. Bohužel vše zůstalo jen na papíře, k žádné 
změně, doplnění vybavení či jinému opatření ze strany zaměstnavatele nedošlo. 

 25. 4. 2019 proběhlo jednání u DŘ , jehož předmětem byl projednání možnosti návrhu 
ovládacích prvků nové tramvaje Škoda. Za tímto účelem byla ustavena komise, ve 
které jsou za naši ZO p. Tomáš Hikl a Michal Muntág, kterým je možno předávat 
případné návrhy. 

 13. 5. 2019 ve 14:30 hodin proběhne II. kolo kolektivního vyjednávání. Místo Jarmily 
Řezníčkové se jednání zúčastní Petr Smital. 

 30. 4. 2019 proběhla pravidelná schůzka s GŘ, na které jsme probrali: 
-  nejasnosti u pojištění odpovědnosti za škody způsobené zaměstnavateli, 

kterou pro všechny zaměstnance uzavřel zaměstnavatel. Navrhovali jsme 
uzavření dodatku k této pojistné smlouvě, který by odstranil některé 
nevýhodné části smlouvy; 
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- nesmyslné změny VJŘ, které jsou zjevně prováděny pro vykázání činnosti, jiné 
opodstatnění nemají; 

- doposud neuskutečněné dovybavení tramvají Stadler LCD panely nahrazující 
funkční zpětná zrcátka v zorném poli řidiče. 

 DŘ ing. Hladký nám oznámil, že se rozhodnul uspořádat ankety na způsob plánování 
dovolené a nový způsob rozvrhování pracovní doby. Požádali jsme jej o schůzku na toto 
téma, která proběhne 17.5.2019 v 09:00 hodin a zúčastní se jí předsedové DV působící 
na dopravních střediscích. 

 Dne 17. 4. 2019 na konferenci ZO OS DOSIA při DPO a.s. nám Primátor oznámil, že na 
základě naší schůzky ze dne 7.3.2019, na které jsme jej žádali o mimořádné navýšení 
mezd nad rámec platné Kolektivní smlouvy, které by bylo stejnoměrně rozděleno mezi 
všechny zaměstnance DPO, dojde k mimořádnému navýšení mezd, na které uvolnili 
11,6 mil. Kč, o které budou od 1. 7. 2019 navýšeny mzdy všech zaměstnanců DPO. 
Předesílal, že navýšení proběhne dle našeho návrhu, tedy že budou navýšeny tarifní 
mzdy.  
Dne 30. 4. 2019, na pravidelném setkání s GŘ nám Ing. Morys sdělil, že Představenstvo 
DPO se rozhodlo vyplatit zaměstnancům celou částku 11,6 mil. Kč v červenci 2019 a to 
jednorázově v mimořádné odměně. 

 

Různé: 
 
Petr Smital: 
- Centrální plánování vůbec nedodržuje turnus, ve kterém bych měl být zařazen. 
Ivan Pokorný: 
- Ani u nás není dodržován turnus, navíc není na středisku vyvěšen.  
Odp.Ivo Protivínský:   
Uvedené bude předmětem jednání s DŘ 17.5.2019. 
 
Jana Maloušová: 
- DV Autobusy Poruba pořádá dne 25.5.2019 jednodenní zájezd do Tatry Kopřivnice a 
Pivovaru Štramberk s ochutnávkou, na který zveme i členy naší ZO z jiných Dílenských 
organizací. Zájemci se mohou hlásit u Jany Maloušové  /tel.: 604182005/. 
 
Ivan Pokorný: 
- Letní kalhoty se krčí, trička nejsou prodyšné, jsou tvrdé a neodpovídá, že jsou vyrobeny ze 
100 % bavlny.  
Odp.Ivo Protivínský:   
Budeme připomínkovat na Dopravně provozní komisi. 
 
 

Příští schůze Výboru ZO se koná dne 22. 05. 2019 ve 14:00 hodin, 
v Banketce ÚD Martinov.    

 
Náš web:                                   www.odborydpo.cz 
 
V Ostravě dne: 14. 5. 2019  
Zapsal :          Ivo Protivínský 
                                       předseda Výboru ZO OS DOSIA 

http://www.odborydpo.cz/

