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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.2/2012 
    
Z řádného zasedání -  
Závodního výboru ZO OS DOSIA při DPO a.s., konaného dne 25. 01. 2012. 
 
ZV jednal ve složení  - Protivínský Ivo, Řezníčková Jarmila, Pokorný Ivan, 
Soukalová Blanka, Franek Jaromír, Eugel Tomáš, Smital Petr, Maloušová Jana, 
Borisová Marie, Štěpánek Zdeněk, Kamlerová Eva, Večeřa Jaroslav, Dvořáková Jana, 
Ing. Pokojský Čestmír.  
místopředsedové: 
Hisem Lubomír, Vlčková Pavla, Vozničková Vladislava, Čík Daniel, Kacíř Miroslav. 
Omluveni: Waligóra Marek, Veselý Martin, Mezihorák Ivo, Hříbek Zbyněk, 
Frejkovský Tomáš.  
 
 
ZV projednal: 

 
 rozvázání pracovního poměru podle §52, písm. g), ZP:  

- Doupovec Jiří – zámečník kolejových vozidel/EKOVA ELECTRIC – bez 
účasti jmenovaného. ZV souhlasí. 
 

 a schválil delegáty na Plenární zasedání sekce MHD, konané ve dnech 22. 2. – 
23. 2. 2012 ve Zlenicích: Ivo Protivínský, Jarmila Řezníčková, Ivan Pokorný, 
Jaroslav Večeřa, Petr Smital a Blanka Soukalová.  
Hlasování: Pro – 14, Proti – 0, Zrdželi se – 0. Návrh byl přijat. 

 
 stavy zaměstnanců za rok 2011 ve srovnání s rokem 2010, 

 
 náhrady škod z dopravních nehod 

 
 přepočtené stavy zaměstnanců v prosinci 2011 a roční přepočtené stavy 

zaměstnanců za rok 2011 v porovnání s rokem 2010. 
 
 nástupy a výstupy, 

 
 vývoj průměrné mzdy za období leden – prosinec 2011 ve srovnání se stejným 

obdobím roku 2010. 
 
 
 
Informace: 
 
- Dostali jsme návrh smlouvy pro rekreaci v penzionu Manderlak v obci Bobrovec 
(okr.Liptovský Mikuláš). Veškeré informace, jako i informace o letních táborech pro  
Děti našich členů, budou v dohledné době umístěny na našich webových stránkách. 
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- Ve dnech 14.  – 15. 2. 2012 proběhne v DPO  kontrola nad stavem a ochranou zdraví 
při práci, kterou provede svazový inspektor BOZP p.Petr Vozáb. 

 
-  Byl nám doručen dopis z advokátní kanceláře Friedlová, Milatová, Pěnkava, ve 
kterém jsme byli vyzváni k odstranění dopisu M.Rupricha z našich webových stránek 
a k uveřejnění omluvy Ing.Kubíčkové za uveřejnění tohoto dopisu, který dle názoru 
advokátky obsahuje „naprosto smyšlené informace“. 
 
- Změny termínů konání stravovací komise: z 05.03. 2012 na 07.03. 2012 
      z 05.06. 2012 na 06.06. 2012 
      z 06.11. 2012 na 07.11. 2012 
      z 06.12. 2012 na 05.12. 2012 
 
- Všichni, kteří se účastní jednání DPK budou dostávat odměnu z fondu vedoucího. 
 
- Na základě jednání s DN Ing.Mlčákem,   počínaje od 04.03. 2012  bude spoj ČSAD 
do Havířova s odjezdem z Hranečníku v 0:12 (doposud pouze v sobotu a 
neděli) jezdit i z neděle na pondělí. 
Do té doby bude do Havířova zajíždět na požádání linka č.38 (kurz 925/350) 
s odjezdem z Hranečníku ve 23:26. 
Pokud však ze strany řidičů z Havířova nebude o tento spoj zájem a nebude 
využíván, dojde k jeho zrušení bez náhrady! 
 
 
 

Připomínky DV: 
 
Jana Maloušová: 
- V sobotu 28. 1. 2012 a v neděli 29. 1. 2012, jezdí 14 brigádníků. Jsou to vesměs TH 
zaměstnanci z ředitelství. Proč tyto směny nemohou jezdit kmenoví řidiči? 
Např. v o víkendu 28. a 29.1. neměl na autobusech Poruba ani jeden kmenový řidič 
směnu z volna - jezdili vesměs TH zaměstnanci-(hlavně z ředitelství). Víme, že 
službyvedoucí má tento příkaz - omezit přesčasovou práci kmenových řidičů na 
minimum, ale je špatně nastavený systém, jestliže si přivydělávají TH zaměstnanci, 
kteří mají mimochodem platy nejvyšší, ale řidičům je možnost "navýšení" mzdy 
formou přesčasů zamítnuta. 
Odp.Ivo Protivínský: 
- Je třeba nejprve zjistit, jestli všichni řidiči, hlavně řidiči dělených směn, měli za 
měsíc leden zajištěný povinný výkon, pokud ano, je bohužel vše v pořádku. 
 
Blanka Soukalová: 
- Kdy budeme moci fasovat zateplené kalhoty a budou se letos řidiči posunovat 
v OH? 
Odp.Ivo Protivínský: 
- Na konci loňského roku proběhlo jednání ohledně změn kvality oděvních 
součástek. Zúčastnili se ho zástupci firmy, která nám oděvy šije. V novém 
sortimentu se počítá i se zateplenými kalhotami. 
Osobní hodnocení se neupravovalo od roku 2010, kdy jsme souhlasili se zmrazením 
mezd. Přiznání OH je v kompetenci vedoucího střediska a pokud v letošním roce 
dojde k jeho zvyšován, stane se tak až na podzim. 
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Eva Kamlerová: 
- Zaměstnanci Ekovy, kteří mají platnou režijní průkazku na MHD, si stěžují na 
revizory, řidiče autobusů a řidiče trolejbusů, kteří kontrolují jízdenky a tvrdí, že naše 
průkazky jsou neplatné. Řidiči autobusu nás ve večerních hodinách vykazují z vozu a 
revizoři tvrdí, že máme neplatný doklad. Zatím jsme to řešili přes paní Plačkovou. 
 
Jana Dvořáková: 
- Mám návrh na zrušení stravovací komise. 
Odp.Jarmila Řezníčková: 
- Stravovací komise má za úkol chodit po střediscích, kontrolovat kvalitu jídla a 
dodržování všech hygienických předpisů. Při zjištěných závadách by měla předat 
připomínky zaměstnavateli. Alespoň když jsem se účastnila stravovací komise, jako 
její člen, tak to tak fungovalo. 
Odp.Ivo Protivínský: 
- Bylo by špatné stravovací komisi zrušit. 
 
Večeřa Jaroslav: 
- Protože 14. 2. - 15. 2. 2012 proběhne svazová kontrola BOZP, je třeba sepsat, kde 
jsou na konečné špatné toalety, kde jsou problémy s vydáváním dezinfekčních krémů 
na ruce atd….. Zaměstnavatel tvrdí, že jediná riziková linka je l.č. 33. 
V červnu bude komise BOZP  posunuta ze 7. 6. 2012 na 14. 6. 2012  
  
Ivan Pokorný: 
- Jak se budou řešit malé kabiny u tramvají? 
Odp.Jarmila Řezníčková: 
- Měli jsme jednání u Ing. Hladkého a u té příležitosti jsem mu předala materiály, 
které mi řidiči poslali emailem. Ing. Hladký zadal vedoucímu střediska zmapovat 
situaci, ale úpravy kabin jsou závislé na financích. Doufám, že i přes to se řešení 
najde. 
 
 

Příští schůze ZV, se koná 08. 02. 2012 ve 14:00 v zasedací 
místnosti. 

 
 

Náš web: 

www.odborydpo.cz 

 
 

V Ostravě dne: 01. 02. 2012   
 Zapsala :          Jarmila Řezníčková 
                   místopředseda ZV ZO OS DOSIA 

http://www.odborydpo.cz/

