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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.11/2019 
    
 
Z řádného zasedání -  
Výboru ZO OS DOSIA při DPO a.s., konaného dne 07. 06. 2019. 
 
Výbor ZO jednal ve složení: Protivínský Ivo, Řezníčková Jarmila, Pokorný Ivan, Muntág Michal 
(zastupuje Blanku Soukalovou), Bambušek Jan, Eugel Tomáš, Smital Petr, Maloušová Jana, 
Orlík Jakub (zastupuje Martina Veselého), Mezihorák Ivo, Bartečková Ivana, Kacíř Miroslav, 
Hříbek Zbyněk, Ing. Pokojský Čestmír. 
  
Omluveni: - Soukalová Blanka, Borisová Marie, Veselý Martin, Foltýnek Ivo, Kadlec Vladimír, 
Dvořáková Jana.  
 
Nemluveni: - Brachtl Jan, Mutl Ivo. 
 
Hosté: - Vedoucí odboru bezpečnost a kontrola – Mgr. Radim Pilch 
    - Výkonný ředitel společnosti SUNIX – Martin Ptáček 
    - Manažer zakázek společnosti SUNIX -  Tomáš Richter 
 
Výbor ZO  byl seznámen: 
 

 

 s vývojem průměrné mzdy za období leden – duben 2019 ve srovnání se stejným 
obdobím roku 2018 v EKOVĚ ELECTRIC a.s.: 
 
 
 

 
 

  
 

 Mgr. Radim Pilch a zástupci společnosti SUNIX, podali informaci o strážní službě, která 
začala působit u DPO od 20. 5. 2019. Seznámili nás s povinnostmi zaměstnanců strážní 
služby a požádali o součinnost. 

 
Informace: 
 
Ivo Protivínský: 
 

 4. 6. 2019 jsme měli pravidelnou schůzku s GŘ, na které jsme urgovali povolení 
zaměstnancům vzetí jízdních kol a koloběžek do objektů DPO (zaměstnanec by byl však 
povinen vést kolo, či koloběžku vedle sebe). GŘ nám sdělil, že je tím pověřen vedoucí 

Prům. měs. mzda     2019     2018  rozdíl % index 

dělníci          26 602      25 114       1488               105,9% 

THP          38 497     38 505            -8              100,0% 

Společnost celk.         30 041   28 683      1 358            104,7% 
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odboru Bezpečnost a kontrola Bc. Pilch, který se v současnosti zabývá rozjezdem 
přísnějších kontrol při pohybu přes vrátnice. Až se vše ustálí a bude „šlapat“ jak má, tak 
bude svolný i s možností vzít si blíž k pracovišti i jízdní kolo, či koloběžku. Do té doby je 
Bc. Pilch proti… 

 GŘ nám oznámil, že sociální zařízení na NH Jižní brána je po rekonstrukci. Na příští 
sezónu budou zajištěny vstupenky na fotbal. 

 4. 6. 2019 proběhlo další kolo kolektivního vyjednávání, na kterém jsme předložili 
upravený návrh. Nyní bude muset GŘ projednat tento návrh s Primátorem, s ohledem 
zejména na finanční možnosti města. 

 Další kolo kolektivního vyjednávání bude 25. 6. 2019 v 15:00 hodin. 

 25. 6. 2019 proběhne pravidelná schůzka s GŘ. 

 17. 6. 2019 proběhne celodenní školení odborových funkcionářů naší ZO. Školit bude 
předseda sekce MHD OS DOSIA Bc. Oldřich Schneider. 
 
 

Výbor ZO  dále projednal: 

 a schválil odměnu pro pořadatele, kteří se zasloužili o zdárný průběh Dětského dne, 
kde pracovali ve svém volném čase. 

 Hlasování: Pro - 14, proti - 0, zdržel se - 0. Návrh byl přijat. 
 

 a neschválil podporu v nezaviněné tíživé situaci (dlouhodobá nemocenská). 
 Hlasování: Pro - 14, proti - 0, zdržel se - 0. Návrh byl přijat. 

 
 

Různé: 
 
Ivan Pokorný: 
- Máme pochybnosti, jestli jsou polokošile z materiálu, který je ve smlouvě (100% bavlna).  
Mělo by se to prověřit. 
 
Petr Smital: 
- Vedoucí z Hranečníku spustil odstavování autobusů dle zón. Částečně se tak vyřeší náš 
požadavek na zajištění informace o místě odstavení vozu, kterou řidič obdrží při nástupu na 
směnu a nebude tak muset složitě a zdlouhavě vůz vyhledávat. 
 
 

Příští jednání Výboru ZO se koná dne 19. 06. 2019 v 14:00 hodin, 
v kulturní místnosti střediska Tramvaje Moravská Ostrava.    

 
 

Náš web:                               www.odborydpo.cz 

 
V Ostravě dne: 6. 6. 2019 
Zapsala :          Jarmila Řezníčková 
                                                       místopředsedkyně Výboru ZO OS DOSIA 

http://www.odborydpo.cz/

