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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.01/2012 
    
Z řádného zasedání -  
Závodního výboru ZO OS DOSIA při DPO a.s., konaného dne 11. 01. 2012. 
 
ZV jednal ve složení  - Protivínský Ivo, Řezníčková Jarmila, Pokorný Ivan, 
Bortlíček Petr (zastupuje Franka Jaromíra), Eugel Tomáš, Smital Petr, Maloušová 
Jana, Borisová Marie, Veselý Martin, Soukalová Blanka, Štěpánek Zdeněk, Kamlerová 
Eva, Frejkovský Tomáš, Dvořáková Jana, Ing. Pokojský Čestmír.  
Omluveni: Waligóra Marek, Hříbek Zbyněk, Večeřa Jaroslav, Mezihorák Ivo, Franek 
Jaromír.  
 
 
ZV projednal: 

 
 rozvázání pracovního poměru podle §55, písm. b), ZP:  

- Petr Stareček – řidič autobusy Poruba - za účasti jmenovaného se 
souhlasným stanoviskem, 

 
 a schválil odměnu-věcný dar za práci ve volební komisi  

- pro mimořádné volby do DV Trolejbusy-Doprava:  
            Frejkovský Tomáš – 1000,- Kč 

            - pro mimořádné volby do DV Tramvaje Poruba-Doprava:    
 Smital Petr            -   500,- Kč 

 Večeřa Jaroslav       -   500,- Kč  
Hlasování: Pro – 14, Proti – 0, Zdrželi se – 0. Návrh byl přijat. 
 

 a schválil odměnu- věcný dar za zajištování servisu na jednáních ZV:  
 - Dvořáková Jana – 2000,- Kč 

 - Vozničková Vladislava – 1000,- Kč 
Hlasování: Pro – 14, Proti – 0, Zdrželi se – 0. Návrh byl přijat. 
   

 a schválil účast p. Protivínského, p. Řezníčkové a p. Čondáka na školení 
účetního programu OZO dne 31. 1. 2012 v Praze. Panu Čondákovi se zaplatí 
školení za předpokladu, ţe o tuto částku bude sníţena částka za koučing. 
Hlasování: Pro – 14, Proti – 0, Zdrželi se – 0. Návrh byl přijat. 
   

 a schválil náhradníky za členy DPK:  Za autobusy p. Petr Smital, za Trolejbusy 
p. Bortlíček a za Tramvaje p. Soukalová Blanka. 
Hlasování: Pro – 14, Proti – 0, Zrželi se – 0. Návrh byl přijat. 
 

 přepočtené stavy zaměstnanců ve srovnání s rokem 2010. 
 

 nástupy a výstupy Ekova -  electric. 
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 vývoj průměrné mzdy za období leden – listopad 2011 ve srovnání se stejným 
obdobím roku 2010: 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Informace: 
 
- Organizační zajištění plesu :  Bar – Pokorný, Borisová, náhr. Glabazňová 
          Šatna – Kamlerová, Čík, 
          Výčep – Štěpánek 
          Pořadatel – Večeřa, Frejkovský, Smital 
          Hasič – Zbojek 
          Drobný prodej – Vozničková 
          Tombola – Řezníčková, Smital, Frejkovský, Protivínský 
 
- Rekreace pro členy a jejich rodiny je zajištěna v obci Bobrovec u Liptovského Mikuláše 
v penzionu Manderlak. Bližší informace zveřejníme až po obdržení smlouvy. 
 
- Tábory pro děti členů budou opět dva a to Pionýrská skupina Letov – stany s podsadou 
v Janoušově (jako vloni) a Letní tábor Radost u Vítkova – chatky. Bližší informace 
budou koncem ledna na našich webových stránkách. 
 
- Vyšla nová směrnice zaměstnavatele, týkající se cestovních náhrad. Podle Zákoníku 
práce platného od 1. 1. 2012, je v § 152 písm. c) vloženo slůvko mimořádné. Dle 
zaměstnavatele: pokud zaměstnanec cestuje v souvislosti s výkonem práce mimo 
rozvrh směn obvyklým způsobem a v obvyklém čase, nárok na cestovní náhrady 
nemá. Nároky na cestovní náhrady vznikají jen tehdy, pokud zaměstnanec musí 
v souvislosti s výkonem práce mimo rozvrh směn uskutečnit mimořádnou cestu. 
Jelikož se na uplatnění nového znění zákona různí i výklady a názory, požádali jsme 
náš OS o spolupráci za účelem vyjasnění a uvedení na pravou míru.  
 
- V příštím čísle zpravodaje jsme dostali prostor k prezentaci naší organizace. 
 
- Obrátili jsme se na DN Ing. Mlčáka s požadavkem na řešení chybějícího spojení do 
Havířova pro řidiče končící odpolední směnu z neděle na pondělí. 
 
 
 

Připomínky DV: 
 
Pokorný Ivan: 
- Podařilo se nám dohodnout s vedoucím střediska, v přítomnosti sluţbyvedoucího a 
vedoucího Odboru doprava Ing. Aleše Hladkého nový turnus, který by nám měl 
zaručit práci v reţimu 4 – 2. Vznikl však další problém a to s předáváním rozpisu 

Prům.měs.mzda  2011   2010    rozdíl % index 

řidiči MHD celk.   22 450    22 606     -156         99,3 
ř. tramvají   22 160    22 049       111       100,5 
ř. trolejbusů   22 812    22 765        47       100,2 
ř. autobusů   22 542    22 903    -361        98,4 
dělníci   19 744    19 298     446       102,3 
THP  29 948    28 810   1 138       104,0 
Společnost celk.  23 159    22 715    444      102,0 
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směn na následující měsíc. Z toho důvodu máme dne 12. 1. 2012 další jednání u Ing. 
Hladkého. 
 

Maloušová Jana: 
- Řidiči se znovu ptají na označení zimních pneumatik. 
Odp.Ivo Protivínský: 
- Za zimní pneumatiky zodpovídá firma, která je pro DPO smluvně zajišťuje. 
 
 Maloušová Jana: 
- Svoz, který jezdí z Vítkovic od VZD ve 3:10 hod. by mohl zajíţdět přes Novou Ves 
vodárnu na Sokola Tůmy a pak místo kolem Tesca přes 5 obvod. 
Odp.Ivo Protivínský: 
- Připomínku předáme Ing. Mlčákovi. 
 
Maloušová Jana: 
- Dostaneme nový Zákoník práce? 
Odp.Ivo Protivínský: 
- Ano, každý DV obdrží jeden výtisk.  
 
Smital Petr: 
- Aklamace p. Petra Petráše úspěšně probíhá, takţe budeme mít nového člena DV, 
místo Miroslava Kartarika, který nepracoval a nakonec vystoupil z naší ZO. 
- Paní Kubíčková podepsala smlouvu se ZO o zaplacení studia. Ţádáme, aby peníze 
vrátila, protoţe pro odborovou organizaci nepracuje, coţ je ve smlouvě jedna 
z podmínek pro zaplacení školného. 
 
Veselý Martin: 
- Máme problémy s fasováním montérek. Od listopadu je nemůţeme nafasovat, 
protoţe ve skladu nejsou a budou aţ v únoru. 
 Odp.Ing. Pokojský Čestmír: 
- Sklady jsou přestěhované. Stěhování proběhlo začátkem ledna, proto ve skladu 
oděvní součástky nevydávali. 
Odp.Ivo Protivínský: 
- Zeptáme se Ing. Gebauera. 
 
Bortlíček Petr: 
- Co bude s parkovištěm? 
Odp.Ivo Protivínský 
- Vzneseme dotaz, zda v tomto roce nedojde v této věci k posunu.  
 
Bortlíček Petr: 
- Ţádáme revizi účetnictví DV trolejbusy od r. 2006 
Odp.Ivo Protivínský 
- Určete si někoho, kdo si udělá čas a pomůže nám s kontrolou. 
 
Ing Pokojský Čestmír: 
- Přestěhované sklady DPO v Martinově jsou upravené narychlo a mají nevyhovující 
podmínky. Inspektor BOZP p.Večeřa by se měl zaměřit na manipulaci s materiály a 
sociální zázemí. 
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Soukalová Blanka: 
- Připojuji se k poţadavku řidičů autobusů Poruba na změnu trasy svozu, který vyjíţdí 
v 3:10 hod od VZD Vítkovice. 
 
 
Eugel Tomáš: 
- Kolik máme odborářů? 
 Odp.Řezníčková Jarmila: 
- K 31. 12. 2011 máme 1188 aktivních členů a 684 důchodců.  
 
Eugel Tomáš: 
- Bylo by dobré zavést znovu členské průkazy v podobě čipových karet. 
Odp.Ivo Protivínský 
- Bylo by to finančně příliš náročné, nehledě na mizivý efekt, který by měly přinést. 
 
 
 
 
 
 

Příští schůze ZV + místopředsedů DV, se koná 25.01.2012 ve 
14:00, v banketce  v Martinově. 

 
 

Náš web: 

www.odborydpo.cz 
 

V Ostravě dne: 14. 01. 2012   
 Zapsala :          Jarmila Řezníčková 
                   místopředsedkyně ZV ZO OS DOSIA 

http://www.odborydpo.cz/

