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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. 1/2013 
    
Z řádného zasedání -  
Závodního výboru ZO OS DOSIA při DPO a.s., konaného dne 09. 01. 2013. 
 
ZV jednal ve složení  - Protivínský Ivo, Řezníčková Jarmila, Pokorný Ivan, Eugel 
Tomáš, Smital Petr, Maloušová Jana, Veselý Martin, Zdeněk Štěpánek, Mezihorák Ivo, 
Halíř Jan, Eva Kamlerová, Večeřa Jaroslav, Frejkovský Tomáš, Dvořáková Jana, 
Ondřej Radim zastupuje Hříbka Zbyňka, Ing. Pokojský Čestmír.  
Omluveni: Soukalová Blanka, Borisová Marie, Hříbek Zbyněk.   
Neomluven: Franek Jaromír. 
 
ZV projednal: 

 
 a schválil účast Jana Halíře na jednání ZV místo Marka Waligóry, který se vzdal 

funkce předsedy DV  Hranečník – dílna. 
 Hlasování: Pro - 16, proti - 0, zdržel se – 0. Návrh byl přijat. 
 

 a schválil likvidační komisi k likvidaci nefunkčního CRT monitoru počítače ve 
složení: 
Ing. Čestmír Pokojský, Jarmila Řezníčková a Jaroslav Večeřa.  
Hlasování: Pro - 16, proti - 0, zdržel se - 0. Návrh byl přijat. 
 

 a schválil účast na semináři „Hospodaření odborových organizací“, který se 
koná  dne 16.1.2013 v Praze na svazu. Semináře se zúčastní Ing. Čestmír 
Pokojský, Jarmila Řezníčková, Marie Pekařová a Ivo Protivínský. 
Hlasování: Pro - 16, proti - 0, zdržel se - 0. Návrh byl přijat. 
 

 a schválil věcný dar za zajišťování servisu při jednání ZV pro Janu Dvořákovou 
– 2000,- Kč a pro Vladislavu Vozničkovou – 1000,- Kč. 
Hlasování: Pro - 16, proti - 0, zdržel se - 0. Návrh byl přijat. 
 
 

 
 
 

Informace: 
 
Ivo Protivínský: 
Byla nám předložena „Metodika prokazování existence pracovněprávního vztahu a 
plnění povinností při zaměstnání cizinců u DP.“ Vyjádřili jsme nesouhlas s poslední 
větou bodu 2.1.3. a to „Nesplnění stanovených povinností bude posuzováno jako 
porušení povinností vyplývajících z právních předpisů vztahujících se k zaměstnancem 
vykonávané práci a to se všemi právními důsledky z toho vyplývajícími.“ 
Při projednávání plánované organizační změny - zrušení 10 míst řidičů autobusů – 
jsme navrhovali tuto organizační změnu provést rozvázáním pracovního poměru 
s řidiči, kteří už pobírají starobní důchod, a tudíž jsou finančně zajištěni.  
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Mgr. Dvorská Prášková nám předložila rozhodnutí společnosti o způsobu vyplácení 
mezd v roce 2013. Vzhledem k tomu, že platnost mzdové dohody skončila 31.12.2012 a 
zaměstnavatel se nedohodl s odborovými organizacemi o uzavření dodatku ke 
kolektivní smlouvě ve mzdové a sociální oblasti  pro rok 2013, zaměstnavatel řeší 
situaci v souladu s ustanovením § 113 odst. 1 ZP. Mzda a ostatní mzdové náležitosti 
budou poskytovány v souladu s pravidly uvedenými v příloze tohoto zápisu. Tato 
pravidla jsou shodná s těmi, které obsahuje mzdová dohoda DP ze dne 10.4.2012 a 
jsou závazná až do okamžiku  nabytí účinnosti dodatku č. 4 kolektivní smlouvy. 
V Ekově-electric je mzdový dodatek podepsán. Dohodli jsme se, že v kategorii dělník 
nepoklesne mzda v roce 2013 pod úroveň roku 2012. Došlo také ke gentlemanské 
dohodě s ředitelem Ing. Hanzelkou a to, že pokud se bude E-E dařit, tak i v roce 2013 
dojde k navýšení mezd formou odměn, tak jako v roce 2012, kdy byl dohodnut růst o 
1,5% a mzda jim porostla o 2,7%.  
Dostali jsme z OS DOSIA pozvánku na seminář „Hospodaření odborových organizací“, 
který bude projednávat právní předpisy vztahující se k účetnictví a hospodaření 
odborových organizací. Seminář se uskuteční 16.1.2013  v Praze.  
Paní Klimšová nám oznámila, že pravidelné schůzky s ředitelem se začnou konat až od 
března 2013. Důvodem jsou prioritní úkoly ředitele a celého vedení společnosti týkající 
se chystané optimalizace dopravních výkonů a s tím spojené úpravy rozpočtu na rok 
2013. 
  
Přišel návrh smlouvy na rekreaci v penzionu Manderlak. Rekreace budou probíhat od 
1. 6. 2013 do 30. 9. 2013.  
Vstupenky na ples budou v prodeji od pátku 11. 1. 2013 za stejnou cenu jako v loni, 
tedy za 250,-Kč. 

Veškeré informace najdete na našich webových stránkách  www.odborydpo.cz 

 

Připomínky DV: 
 
Ivo Mezihorák: 
-Platíme všem svým členům pojištění na úraz a nemoc Kooperativa ve výši 210,- Kč na 
člena. Můžeme toto pojištění zaplatit i novým členům hned při vstupu do odborů? 
Odp.Ivo Protivínský: 
- Záleží na rozhodnutí vašeho DV, zcela jistě je to dobrý náborový prvek. 
 
Tomáš Eugel: 
- Konference DV autobusy „Sládkova“ odsouhlasila příspěvek na vstupenky na ples ve 
výši 100,- Kč pro své členy a příspěvek do tomboly ve výši 5000,- Kč.  
 
Tomáš Frejkovský: 
- Za vrchní stavbu chci požádat vedení Ekovy o příspěvek na hřiště. 
Odp.Ivo Protivínský: 
- Eva Kamlerová by měla přednést požadavek v Ekově s tím, že zaměstnanci Ekovy 
toto hřiště také využívají. 
 
Tomáš Frejkovský: 
- Firma, která zásobuje automaty, není schopna doplnit automat celých 14 dnů. 
Odp.Ivo Protivínský: 
- Vzneseme stížnost u vedoucí odboru Služby. 
 
Jana Dvořáková: 
- Zaměstnanci se ptají, proč polévka stoji 11,- Kč. Dozvěděli jste se něco konkrétního o 
rušení míst u výdejen jídla. 
 

http://www.odborydpo.cz/
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Odp.Ivo Protivínský: 
- Jednání bylo zrušeno, protože se nebude týkat 5 zaměstnanců, ale jen 4 
zaměstnanců a při tomto počtu to není zaměstnavatel povinen s odborovou 
organizací projednat. 
 
Jan Halíř: 
- Z DV odstoupil předseda Marek Waligóra. Proběhnou u nás doplňující volby do DV. 
 
Petr Smital: 
- Proč nemůže před výdejem jídla fungovat kantýna? 
Odp.Jana Dvořáková: 
- Výdej jídla bude mít od 1.4.2013 cizí firma a ta se zařídí podle sebe. 
 
Ivan Pokorný: 
- Odpověděl Ing. Hladký na naši připomínku k výjimce v oděvním řádu pro nové 
zaměstnance. Jedná se o zimní bundy.  
Odp.Ivo Protivínský: 
- Odpověď jsme zatím nedostali, byť jsme vznesli požadavek na prominutí 
předchozích potrestání řidičů, kteří nosili během směny civilní zimní bundu.  
 
Jana Maloušová: 
- Naši zaměstnanci by chtěli na středisku automat na kávu stejný, jaký je na 
trolejbusech.  
 
 

  

Příští schůze ZV + místopředsedů DV, se koná 23.01.2013 ve 
14:00, v banketce  v Martinově. 

 

 

Náš web: 

www.odborydpo.cz 
 

V Ostravě dne: 13. 01. 2013   
 Zapsala :          Jarmila Řezníčková 
                   místopředseda ZV ZO OS DOSIA 

http://www.odborydpo.cz/

