
 

 

 

1 

Základní organizace 
Odborového svazu pracovníků dopravy, 

silničního hospodářství a autoopravárenství Čech a Moravy 
DOSIA 
při DP Ostrava a.s. 

 
 

                      Zápis č.03/2020 
    
 
Z řádného zasedání -  
Výboru ZO OS DOSIA při DPO a.s., konaného dne 06. 02. 2020. 
 
Výbor ZO jednal ve složení: Protivínský Ivo, Řezníčková Jarmila, Pokorný Ivan, Bernatík Jiří 
(zastupuje Michala Muntága), Bambušek Jan, Smital Petr, Maloušová Jana, Wolf Lukáš, 
Seberová Jana (zastupuje Ivo Mezihoráka), Bartečková Ivana, Cermanová Kamila (zastupuje 
Radina Smuže), Košař Kamil, Hříbek Zbyněk (zastupuje Jana Pochodaje), Ing. Pokojský Čestmír.  
 
Omluveni: - Muntág Michal, Eugel Tomáš, Borisová Marie, Mezihorák Ivo, Kadlec Vladimír, 
Smuž Radim, Pochodaj Jan. 
 
 
 
 
Informace: 
 
Ivo Protivínský: 
 

 Na jednání Výboru ZO dne 22.1.2020 byly připomínkovány vadná čidla vrat haly na 
středisku Tramvaje Moravská Ostrava. Zjišťoval jsem u vedoucího, zda o závadě ví, a 
zda se řeší její odstranění.  Bylo mi sděleno, že na provozovně byla dodavatelská firma, 
která závadu bude odstraňovat, takže problém se řeší. Dle poslední informace jsou čidla 
otevírání a zavírání vrat objednané a po jejich dodání bude závada odstraněna. 

 

   3.2.2020 jsem se účastnil jednání předsednictva Sekce MHD a VSD. Kde nás předseda 
OS p. Rejský informoval o stavu jednání zřízené komise pro spravedlivé důchody a o 
požadavku OS který byl rozhodnutím Předsednictva vznesen, aby v rámci 
parametrických změn byli zařazeni i profesionální řidiči a strojvedoucí do skupiny 
zaměstnanců s náročnou fyzickou a neuropsychickou zátěží, kteří by na základě 
určitých splněných podmínek mohli dříve odcházet do starobního důchodu. Následně 
budou kontaktováni i zaměstnavatelé v rámci SDP ČR s žádostí o připojení se k této 
diskusi. 

 Na konferenci ZO OS DOSIA při DPO a.s. konané 11.12.2019,  byl vznesený dotaz na 
úklid v služební místnosti na Karolině. Uklízeč by měl chodit od 3:30 do 5:00 po 
automatickém odblokování vstupních dveří, což se neděje.  Pan Dluhoš prověřil situaci a 
zjistil, že skutečně docházelo k jednotlivým případům. Důvodem je zvýšená absence 
zaměstnanců úklidové firmy. Nicméně dle sdělení vedoucího střediska Tramvaje 
Moravská Ostrava zaměstnavatel má poznatky o tom, že i pokud je ze strany úklidové 
firmy dodržován čas úklidu, je to ze strany řidičů tramvají projevována značná 
nespokojenost s právě probíhajícím úklidem. Zajímavé je údajně to, že se tak děje 
v době, kdy by se tam teoreticky neměl nikdo z řidičů nacházet… 
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 22.1. a 23.1.2020 prováděla Krajská hygienická stanice na náš podnět měření na myčce 
v areálu trolejbusů. S výsledky budeme seznámeni do 3. týdnů. 

 29. 1. 2020 proběhlo šetření na tramvajových obratištích na Dubině a ve Výškovicích, 
kde došlo v minulosti k několika pracovním úrazům. Na kritických místech dojde 
k vysypání štěrkem, abych nášlap byl v úrovni hlavy kolejnic. Poukázali jsme na chybějící 
odpadkové koše v prostoru smyčky Dubina a vznesli požadavek na jejich dodávku. 

 Dne 13. 2. 2020 proběhne školení požární hlídky pro společenské akce, kterého se 
zúčastní Jarmila Řezníčková, Ivo Mezihorák, Zbyněk Hříbek a Ivo Protivínský. 
 

Různé: 
 
Ivan Pokorný: 
- Žádám, aby svaz vstoupil v jednání s pojišťovnou DAS, protože sjednané pojištění nelze 
použít na šikanu ze strany zaměstnavatele. 
Odp. Ivo Protivínský: Projednám s předsedou OS Rejským. 
 
Kamila Cermanová: 
- U nás musí píchat zaměstnanci v určený čas před směnou a po směně. Dělníci musí píchat 5 
minut před směnou a 1 minutu po směně. TH pracovníci 3 minuty před a 3 minuty po směně. 
Jde o to, že nám převedli 3 pracovníky na jiné středisko a vedoucí nařídil, že musí být v práci 
10 minut před a 3 minuty po směně. Je někde dané jak velký časový úsek jim může nařídit?   
Odp. Ivo Protivínský: Toto řeší ZP v § 81, třetím odstavci, který říká, že zaměstnanec je 
povinen být na začátku směny na svém pracovišti a odcházet z něho až po skončení směny. 
Prošetřím, zda nedochází ze strany zaměstnavatele k nesouladu s legislativou. 

 
Příští schůze výboru ZO se koná ve čtvrtek dne 19. 02. 2020 v 14:00 hodin, 

v kulturní místnosti vozovna Moravská Ostrava. 
 

 
 

 
Náš web:                       www.odborydpo.cz 

 
V Ostravě dne: 12.02.2020  
Zapsala :            Jarmila Řezníčková 
                                   místopředsedkyně Výboru ZO OS DOSIA 

http://www.odborydpo.cz/

