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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.12/2019 
    
Z řádného zasedání -  
Výboru ZO OS DOSIA při DPO a.s., konaného dne 26. 06. 2019. 
 
Výbor ZO jednal ve složení: Protivínský Ivo, Řezníčková Jarmila, Bambušek Jan, Smital Petr, 
Maloušová Jana, Borisová Marie, Orlík Jakub (zastupuje Martina Veselého), Mezihorák Ivo, 
Bartečková Ivana, Kacíř Miroslav, Dvořáková Jana,  Chotová Drahomíra (zastupuje Vladimíra 
Kadlece), Hříbek Zbyněk.   
Místopředsedové:   Bortlíček Petr, Bortolotti Daniel, Kubíček Leo, Grendysová Hana, Ondřej 
Radim.  
Předsedkyně komise BOZP:  Habrnálová Magdalena. 
Omluveni: Pokorný Ivan,  Hisem Lubomír, Soukalová Blanka,Eugel Tomáš, Slíva Zdeněk, 
Seberová Jana, Foltýnek Ivo, Koral Michal, Brachtl Jan, Vilášková Věra, Mutl Ivo, Dočkal Karel, 
Kadlec Vladimír, Ing. Pokojský Čestmír. 
Hosté: - Seidlerová Veronika Mgr. – vedoucí odboru lidské zdroje 
   Čáňová Michaela Mgr. – personalistka 
   Štok Pavel Ing. – vedoucí odboru investice 
   Mareš Miroslav Ing. – předseda představenstva Ekova Electric a.s. 
         
Výbor ZO  projednal: 
 

 rozvázání pracovního poměru zaměstnance DPO a.s., dle § 52, písm. c) ZP – oddělní 
optimalizace procesů řízení investic - Daniel Duda – specialista stavebních investic. 
 

V 14:10 se dostavil předseda představenstva Ekova Electric a.s. Ing. Miroslav Mareš, který 
Výbor ZO seznámil se záměrem Představenstva Ekovy Electric na zeštíhlení vybraných útvarů. 
Jeden zaměstnanec bude převeden do výroby a 1 zaměstnanec by mohl pracovat v DPO (za 
předpokladu akceptace daného zaměstnance ze strany DPO). 
Co se týče zbývajících sedmi zaměstnanců, tak ti podepsaly dohodu z důvodu uvedených v § 52, 
písm.) ZP.  
Následně bylo projednáno: 
   

 rozvázání pracovních poměrů zaměstnanců Ekovy Electric a.s., dle § 52, písm. c) ZP   
                   - úsek ředitele strategického nákupu - Renata Gerlichová – skladnice, 
         - Jaroslava Sulková – skladnice, 
                   - výdejna nářadí           - Eva Sládečková – skladnice, 
         - Andrea Husáková – skladnice, 
                   -oddělení konstrukce a technologie   - Marek Štěpnička – kontrolor pro str.výrobu, 
                     - Robert Červený – technolog, 
         - Yveta Dedková – účetní. 
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Výbor ZO  byl seznámen: 
 

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

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

 
 
 
 

 
 

 se stavem zaměstnanců ve srovnání s rokem 2018  DPO a.s., 

 s přepočteným počtem zaměstnanců DPO a.s., 

 náhrady škod z dopravních nehod., 

 s nástupy a výstupy DPO a.s.  
 

Výbor ZO  dále projednal: 
 

 a schválil navázání spolupráce s firmou FAJNÉ ČIŠTĚNÍ. Pro naše členy je to možnost 
levnějšího ručního mytí interiérů jejich osobních automobilů za 999,- Kč.  Firma se 
nachází v Ostravě - Hrabůvce, na Plzeňské ulici (za Dakotou). 

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

 a schválil odměnu ve výši 800,- pro Tomáše Hikla a Dušana Kuchaře, kteří absolvovali     
školení ze ZP ve svém volnu. 

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

 a schválil odměnu ve výši 1000,- pro Ivanu Bartečkovou za celoroční výpomoc při 
zajišťování jednání Výboru ZO.   

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

 Vedoucí CP nám dodal v elektronické podobě rozvrhy čerpání dovolených středisek DTO, 
DTP, DTR, DAP a DAH. Tištěnou podobu má p. Malášková.  

 Zcela náhodou jsem zjistil, že se má 20. 6. 2019 konat schůzka týkající se rekonstrukce 
sociálního zařízení ve Výškovicích. Přestože naše ZO na ni pozvána nebyla, zúčastnil 

Prům. měs. mzda 2019      2018 rozdíl % index 

řidiči MHD celk. 29 013     27 932 1 081 103,9% 
ř. tramvají 28 047     27 290    757 102,8% 
ř. trolejbusů 30 351     29 569    782 102,6% 
ř. autobusů 29 311     27 930 1 381 104,9% 
dělníci 26 162     23 397 2 765  111,8% 
THP 34 674     33 413 1 261  103,8% 
Společnost celk. 29 522     27 889 1 633 105,9% 

Prům. měs. mzda 2019     2018      rozdíl % index 

dělníci        26 675     25 420       1 255       104,9% 

THP        37 986     37 820          167       100,4% 

Společnost celk.        29 948     28 737       1 212       104,2% 
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jsem se jí. Vznesl jsem požadavek na zajištění klimatizace jak zdržovny řidičů, tak 
místnosti manipulanta. Dále jsme společně s předsedou druhé odborové organizace 
požadovali, aby byly zřízeny 2 WC pro ženy a 2 WC pro muže. Vzhledem k vnucenému 
pracovnímu tempu je tento požadavek namístě. Další schůzka je v pátek 28. 6. 2019. 

 21. 6. 2019 proběhlo jednání s DŘ, na kterém jsme otevřeli problematiku dechových 
zkoušek. Také jsme jednali o změnách v rozvrzích pracovní doby a o turnuse dělených 
směn, kde se objevují směny CD-v této souvislosti jsme navrhli DŘ aby za směnu typu CD 
byla připsána řidiči odměna (v současnosti jednáme o zařazení této odměny do KS od 
roku 2020). Na jednání jsme se také dohodli, že DV budou muset projednávat změny 
rozvrhu na měsíc. Koncem měsíce srpna se sejdeme k problematice řádného 
seznamování se s vnitropodnikovými směrnicemi. 

 S předsedkyní BOZP Magdou Habrnálovou, jsme 24. 6. 2019 začali provádět kontroly 
sociálních zařízení na konečných zastávkách. Dne 3. 7. 2019 budeme pokračovat 
v kontrole ostatních konečných. Na závěr bude vyhotoven zápis, který bude předán GŘ 
včetně případných návrhů, či požadavků. 

 25. 6. 2019 se konala pravidelná schůzka s GŘ: 
- problém s jízdními koly v areálu UD Martinov bude vyřešen oplocením a 

uzamčením prostoru pro uložení jízdních kol a koloběžek u vrátnice při vstupu 
do areálu. /viz příloha k zápisu/ 

- upozornili jsme na problematické rozstřikování mycího roztoku v Myčce 
střediska Trolejbusy. Tento musejí vdechovat pracovníci pololinky. GŘ sdělil, že 
se tím bude zabývat. 

 25. 6. 2019 proběhlo 4. kolo kolektivního vyjednávání. Zaměstnavatel nás seznámil se 
stanoviskem Primátor města, na náš pozměněný návrh. Sdělil, že Primátor souhlasí 
s našim pozměněným návrhem, tedy že je schopen garantovat růst mezd v roce 2020 o 
63 mil. Kč (nárůst tarifní mzdy o 10 Kč). V letech 2021-2023 o 40 mil. Kč každoročně. Na 
různé příplatky a benefity však uvolní jen 7 mil. Kč. Nyní se musíme shodnout s druhou 
odborovou organizací na prioritách a dalším postupu. Příští kolo vyjednávání bude 
28.6.2019. 

 
Různé: 
 
Miroslav Kacíř: 
- Fasujeme jen zimní montérky, v kterých je v létě horko.  

Odp.Ivo Protivínský:   
Je to třeba řešit 25. 7. 2019 na TPK. Na vzniklou situaci upozorním TŘ Ing. Chovance. 
 
 

Příští schůze Výboru ZO se koná dne 24. 07. 2019 v 14:00 hodin, 
v banketce ÚD Martinov.    

 
 

Náš web:                       www.odborydpo.cz 
 
V Ostravě dne: 28. 06. 2019  
Zapsala :             Jarmila Řezníčková 
                                                        místopředsedkyně Výboru ZO OS DOSIA 

http://www.odborydpo.cz/

