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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.16/2020 
    
 
Z řádného zasedání -  
Výboru ZO OS DOSIA při DPO a.s., konaného dne 07. 10. 2020. 
 
Výbor ZO jednal ve složení: Protivínský Ivo, Pokorný Ivan, Bambušek Jan, Smital Petr, 
Maloušová Jana, Wolf Lukáš, Mezihorák Ivo, Bartečková Ivana, Smuž Radim, Košař Kamil, 
Pochodaj Jan, Ing. Pokojský Čestmír. 
Omluveni: - Řezníčková Jarmila, Eugel Tomáš, Borisová Marie, Dvořáková Jana, Kadlec 
Vladimír. 
Hosté: Táňa Dyčková – oddělení personalistika, Ing. David Miško – vedoucí oddělení. 
 
Výbor ZO projednal: 
 
 zrušení pracovního poměru zaměstnance DPO a.s., dle § 52, písm. c) ZP  

 – Kateřina Sivková – prodavačka jízdenek, která se po návratu z rodičovské 
dovolené nemůže vrátit na původní místo, protože toto bylo zrušeno (uzavřená 
prodejna jízdenek). Paní Sivková netrvá na jiné práci, která ji byla nabídnuta, protože se 
odstěhovala mimo okres Ostrava. 

            Výbor ZO vyslovil souhlasné stanovisko. 
 
 a schválil účinkování kapely ARTHEA na plese naší ZO, který se bude konat 22. 1. 2020, 

pokud aktuální situace s opatřeními proti COVID-19 to dovolí. 
Hlasování:  Pro: 12, Proti: 0, Zdržel se: 0. Návrh byl přijat. 
 

 a zamítnul návrh Představenstva DPO na „zmrazení“ mezd v roce 2021, s tím, že by se 
platnost KS prodloužila o 1 rok. 

             Hlasování:  Pro: 0, Proti: 12, Zdržel se: 0. Návrh nebyl přijat. 
 

      
Informace: 
 

Ivo Protivínský: 
ve dnech 17. - 18.9.2020, se v kongresovém centru hotelu Olšanka v Praze, konal VII. 
Sjezd odborového svazu DOSIA. 
Mimo zhodnocení uplynulého volebního období, přijetí programu na období 
následující, zvolili delegáti Sjezdu nové vedení Svazu: 
 
Předsedu Odborového svazu  
 Jana Rejského (povede sekci SH a AO) 

 
Místopředsedu Odborového svazu  
 Oldřicha Schneidera (povede sekci MHD a VSD) 
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          Za naši ZO byli dále zvoleni: 

 
Do Revizní komise OS  
 Lea Čajanová 

 
 

Do Sněmu OS (ZA SEKCI MHD A VSD) 
 Protivínský Ivo 
 Řezníčková Jarmila 

Do Výkonné rady OS 
 Protivínský Ivo 

 
Do Předsednictva sekce MHD a VSD OS DOSIA 
 Protivínský Ivo-místopředseda sekce MHD a VSD 
 Smital Petr-člen 

 ve středu 16. 9. 2020 v 13 hodin se konalo jednání na téma možnosti prodloužení 
nočních směn pro tramvajová střediska. Proběhne stejným způsobem, jak tomu bylo na 
středisku Trolejbusy, kdy budou mírně zkráceny výkony některých dlouhých 
odpoledních směn, a tento výkon bude připojen ke krátkým nočním směnám. Tím bude 
zajištěn systém směn 4/2, namísto dosavadního 5/1 a 5/2, či dokonce 6/1. 

 Byl jsem požádán DŘ Ing. Hladkým, abych vašim prostřednictvím apeloval na všechny 
řidiče, aby udržovali čistotu a pořádek v sociálních zařízeních na konečných a na 
střediscích. 

 Dne 15. 10. 2020 v 15 hodin, proběhne 1. kolo kolektivního vyjednávání v Ekově 
Elektric. 

 Připomínkovali jsme opětovně přepracovaný projekt na rekonstrukci sociálního zařízení 
smyčky ve Výškovicích. Výsledkem je, že budou 2 WC pro ženy a 2 WC pro muže, 
odpočívárna pro mazače. Současně bude nová zdržovna pro řidiče, vybavená 
klimatizací. Klimu bude mít i pracoviště manipulanta. 

 Dle informací DŘ se KODIS vyjádřil kladně k naprosté většině navržených změn u 
nevyužitých spojů (jejich zrušení). 

 Na schůzce s GŘ jsme požadovali, aby již při přípravě výluky bylo ze strany výlukového 
oddělení pracováno na zajištění umístění kontejnerového sociálního zařízení, příp. TOI-
TOIky, a toto se neřešilo, až na základě připomínek řidičů po zahájení výluky.  
GŘ nás informoval, že vlivem jarního vypnutí ekonomiky, došlo k propadu příjmů města 
Ostrava, takže obdržel z města informaci, že pro příští rok dostane DPO o 250 mil. Kč 
méně, než v tomto roce. Z těchto důvodů se na nás obrací Představenstvo DPO 
s návrhem na „zmrazení“ mezd. Sdělil jsem mu, že toto nemohu rozhodnout sám, že o 
tom musí proběhnout diskuze ve Výboru ZO. Ale že vzhledem k tomu, že jsme zažili 
hubená léta, kdy město a bývalé Představenstvo DPO nebylo nakloněno 
progresivnějšímu růstu mezd, je velmi pravděpodobné, že tento návrh bude Výborem 
ZO odmítnut. 

 Příští schůzka s GŘ se koná 27. 10. 2020 v 13:30. 

 Jednání s DŘ se koná 30. 10. 2020 v 9 hodin. 

 Vzhledem k zpřísňujícím se opatřením proti šíření koronavirové nákazy, je 
pravděpodobné, že nebudeme schopni uspořádat řádné jednání konferencí jak 
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dílenských organizací, tak i ZO. Budeme na situaci reagovat pružně, třeba i změnou 
klíče pro volbu delegátů konferencí, tak aby byly počty delegátů v souladu s opatřeními 
Vlády. 

 
 
Různé: 
 
Ivan Pokorný: 
- Můj místopředseda DV Filip Mináč odchází k ČD, takže místopředsedkyní bude Ivana 
Jurigová. Tomáš Hikl bude ve stravovací komisi.  
 
 
 

Příští schůze výboru ZO se koná ve středu dne 21. 10. 2020 v 14:00 hodin, 
v kulturní místnosti střediska Tramvaje Moravská Ostrava. 

 
 

Náš web:  www.odborydpo.cz 
Náš Facebook:  https://www.facebook.com/groups/www.odborydpo.cz/ 

 
 
V Ostravě dne: 15.10.2020  
 
Zapsal:            Ivo Protivínský v.r. 
                předseda Výboru ZO OS DOSIA při DPO a.s. 
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