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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.01/2014 
    
Z řádného zasedání -  
Závodního výboru ZO OS DOSIA při DPO a.s., konaného dne 08. 01. 2014. 
 
 
ZV jednal ve složení: Protivínský Ivo, Řezníčková Jarmila, Pokorný Ivan, 
Soukalová Blanka, Eugel Tomáš, Smital Petr, Maloušová Jana, Veselý Martin, 
Vozničková Vladislava (zastupuje Zdeňka Štěpánka), Mezihorák Ivo, Kamlerová Eva, 
Večeřa Jaroslav, Frejkovský Tomáš, Dvořáková Jana, Hříbek Zbyněk, Ing. Pokojský 
Čestmír.  
 
Omluven: - Matějka Jaroslav, Borisová Marie, Štěpánek Zdeněk. 
 
ZV byl seznámen: 
 

 s vývojem průměrné mzdy za období leden – listopad 2013 ve srovnání se 
stejným obdobím roku 2012 v  DPO a.s. 

 
 s vývojem průměrné mzdy za období leden – listopad  2013 ve srovnání se 

stejným obdobím roku 2012 v Ekova – electric. 
 

 s nástupy a výstupy DPO a.s. 
 

 s nástupy a výstupy Ekova – electric. 
 

 se stavem zaměstnanců ve srovnání s rokem 2012 Ekova – electric 
 

 se stavem zaměstnanců ve srovnání s rokem 2012  DPO a.s. 
 

 s přepočteným stavem zaměstnanců DPO a.s. 
 

 s rozborem pracovní úrazovosti 
 

 s výši škod z dopravních nehod 
 

ZV projednal: 
 

 a schválil účast na semináři „Hospodaření odborových organizací“, který se 
uskuteční dne 22. 1. 2014 v Praze na svazu.  
Hlavní témata: Hospodaření ZO a nový občanský zákoník ve vztahu 
k odborovým organizacím. 
Semináře se zúčastní Jarmila Řezníčková, Marie Pekařová a Ivo Protivínský. 

           Hlasování: Pro - 16, proti - 0, zdržel se - 0. Návrh byl přijat  
 

 provozní zabezpečení plesu, který se bude konat dne 21. 2. 2014 v sále 
Ústředních dílen Martinov. 
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 a schválil finanční příspěvek (startovné ve výši 300,- Kč), dílenských organizací 

na 1. ročník turnaje ZO OS DOSIA při DPO a.s. v Bowlingu, který se bude konat 
dne 17. 1. 2014.  
Hlasování: Pro - 16, proti - 0, zdržel se - 0. Návrh byl přijat  
 

 a schválil (dle přijatých Zásad hospodaření) převedení části finančních 
prostředků ZO OS DOSIA při DPO a.s., ze spořicího účtu na termínovaný vklad, 
za účelem zhodnocení volných finančních prostředků. 

      Hlasování: Pro - 16, proti - 0, zdržel se - 0. Návrh byl přijat  
 

Informace: 
- 17. 1. 2014 se uskuteční v Kovárně u Hodin 1. ročník turnaje ZO OS DOSIA při DPO 
a.s. v Bowlingu. Pravidla turnaje jsou umístěné na www.odborydpo.cz  Napsal jsem 
stížnost paní Kubíčkové, na špatné zásobování automatů na jídlo a kávu. Paní 
Kubíčková mi sdělila, že měla schůzku s majitelem firmy, na které mu sdělila, že za 
nedoplnění zboží do 3 hodin může dostat pokutu 5 000,- Kč. Aby se dalo firmě 
prokázat, že nedoplnila zboží včas, je třeba evidovat, kdy byla firma žádána o 
doplnění zboží v automatech. Nejlepší způsob je hlásit to vedoucímu a žádat nápravu. 
- Navštívili nás obchodní zástupci Moravskoslezského divadla a nabídli nám 50% 
slevu na 2 vstupenky divadelního představení platné pro divadlo Jiřího Myrona a 
pro divadlo Antonína Dvořáka. 
- Díky tomu, že dnes už bývalý řidič trolejbusu p.Ladislav Vrána byl odborovou 
organizací pojištěný u pojišťovny DAS, která za něj nesla veškeré náklady spojené 
s jeho právním zastupováním ve věci těžké DN se zraněními, za právní služby 
advokáta nezaplatil ani korunu. V odvolacím soudním řízení byl zproštěn viny 
v plném rozsahu.   
I když je pan Vrána ze zdravotních důvodů mimo DPO, zůstal našim členem a tím i 
pojištěncem pojišťovny DAS.  
Schůze ZV+ místopředsedů je z 22. 1. 2014 přeložena na 21. 1. 2014 čas a 
místo je zachované. 
 
 
Připomínky DV: 
 
Dvořáková Jana: 
- Předsedkyně Stravovací komise žádá, aby komise mohla být 5. 2. 2014 v 12:00 hod.  
  v kanceláři ZV OS DOSIA. 
Odp. Ivo Protivínský: 
- 5. 2. 2014 bude Stravovací komise v kanceláři ZV.  
 
Pokorný Ivan: 
- Na štědrý den bylo špatně nahrané hlášení do vozu.  
Smital Petr: 
- 23. 12. 2013 jsem chtěl z automatu bagetu, která tam samozřejmě nebyla. Na obědě 
jsem si vzal v kantýně rohlíky a vysočinu. V autobusu jsem zjistil, že salám je 14 dní 
prošlý. Chci tím říci, že pokud bude vlastnit kantýny soukromník, který se snaží prodat 
zboží za každou cenu, budou kantýny na nevalné úrovni.  
 
Smital Petr: 
- Přestávají fungovat BIS karty. Zaměstnanci, kteří mají BIS karty vadné a dle sdělení 
výrobce po záruce, si ji musí zaplatit (174,- Kč). Je to zvláštní, protože BIS karta je 
majetkem zaměstnavatele a ten náklady na vystavení nové BIS karty za vadnou přenesl 
na zaměstnance, i když ten BIS kartu neznehodnotil. 

http://www.odborydpo.cz/
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Soukalová Blanka: 
- Ve vestibulu u vrátnice máme automat na kávu, který mačká kelímky.  
Odp. Ivo Protivínský: 
- Závadu je zapotřebí hlásit na číslo uvedené na automatu a také na 
ekubickova@dpo.cz .  
 
Večeřa Jaroslav: 
- Od začátku roku už máme 3 pracovní úrazy. 
 
Kamlerová Eva: 
- Chtěla bych poděkovat Mgr. Dvorské Práškové za informaci ohledně jízdních výhod 
pro zaměstnance Ekovy (bývalí zaměstnanci DP, kteří byli do Ekovy převedeni). 
Poslala mi to v neděli v 23:00 hod., což nemusela vůbec dělat. Přeposlala mi email, 
který poslala přímo vedení Ekovy, ale to do dnešního dne nedalo zaměstnancům vědět, 
jestli budou jejich volné jízdenky od 1. 1. 2014 platné, nebo si budou muset koupit 
měsíčník. 
 
Pokojský Čestmír Ing.: 
- Rozšiřuje se nešvar, že autobusy ARRIVA zastavují na zastávkách MHD nebo parkují 
na místech, která jsou vyhrazena pro MHD. Na dozorčí radě bylo řečeno, že řidiči, 
kteří uvidí autobusy ARRIVY zastavovat nebo parkovat na místech určených pro 
MHD, anebo na veřejných prostranstvích mimo objekty ARRIVY, by to měli nafotit a 
předat přímo, emailem, řediteli DP.  

 
 

Příští schůze ZV + místopředsedů DV, se koná 21.01.2014 ve 
14:00, v banketce  v Martinově. 

 

Náš web: 

www.odborydpo.cz 
 
V Ostravě dne: 10. 01. 2014   
 Zapsala :          Jarmila Řezníčková 
                   místopředsedkyně ZV ZO OS DOSIA 

mailto:ekubickova@dpo.cz
http://www.odborydpo.cz/

