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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.02/2013 
    
Z řádného zasedání -  
Závodního výboru ZO OS DOSIA při DPO a.s., konaného dne 23. 01. 2013. 
 
 
ZV jednal ve složení: Protivínský Ivo, Řezníčková Jarmila, Pokorný Ivan, 
Soukalová Blanka, Eugel Tomáš, Maloušová Jana, Veselý Martin, Štěpánek Zdeněk, 
Mezihorák Ivo, Kamlerová Eva, Večeřa Jaroslav, Ing. Pokojský Čestmír.  
Místopředsedové: - Vlčková Pavla, Bortlíček Petr, Slíva Zdeněk, Bortolotti Daniel, 
Kosňovská Zdeňka, Vozničková Vladislava, Čík Daniel, Kacíř Miroslav, Mertová Jana, 
Ondřej Radim.  
Omluven: - Franek Jaromír, Smital Petr, Borisová Marie, Frejkovský Tomáš, 
Dvořáková Jana, Hříbek Zbyněk, Hisem Lubomír, 
 
 
 
ZV projednal: 
 

 vývoj průměrné mzdy za období leden – prosinec 2012 ve srovnání se stejným 
obdobím roku 2011 DPO a.s. 
 

 vývoj průměrné mzdy za období leden – prosinec  2012 ve srovnání se stejným 
obdobím roku 2011 Ekova - electric 
 

 nástupy a výstupy DPO a.s. 
 

 nástupy a výstupy Ekova – electric. 
 

 stav zaměstnanců ve srovnání s rokem 2011 Ekova - electric 
 

 stavy zaměstnanců ve srovnání s rokem 2011  DPO a.s. 
 

 přepočtený stav zaměstnanců DPO a.s. 
 

 rozvázání pracovního poměru podle §52, odst. c), ZP - nadbytečnost:  
- Ivana Gebauerová – kuchařka - bez účasti jmenované se souhlasným 
stanoviskem. 

 
 rozvázání pracovního poměru podle §52, odst. c), ZP - nadbytečnost:  

- Blanka Krupová – kuchařka - bez účasti jmenované se souhlasným 
stanoviskem. 

 
 rozvázání pracovního poměru podle §52, odst. c), ZP - nadbytečnost:  

- Alena Hradilová – kuchařka - bez účasti jmenované se souhlasným 
stanoviskem. 
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 rozvázání pracovního poměru podle §52, odst. c), ZP - nadbytečnost:  
- Jaroslava Chřibková – kuchařka - bez účasti jmenované se souhlasným 
stanoviskem. 

 
 rozvázání pracovního poměru podle §52, odst. d), ZP – ztráta zdravotní 

způsobilosti: - Danuše Polášková – dělník v dopravě – mazač - bez účasti 
jmenované se souhlasným stanoviskem. 
 

 a schválil účastníky plenárního zasedání sekce MHD OS DOSIA: Ivo Protivínský, 
Jarmila Řezníčková, Ivan Pokorný, Ivo Mezihorák, Petr Smital a Jaroslav 
Večeřa. 

          Hlasování: Pro - 17, proti - 0, zdržel se - 0. Návrh byl přijat  
 

 a schválil podporu v nezaviněné tíživé situaci-dlouhodobá nemoc: 
      - Stanislav Lizák – Tramvaje Poruba – dílna – 3 000,-Kč.  
      Hlasování: Pro - 17, proti - 0,  zdržel se - 0. Návrh byl přijat. 
 

Informace: 
- 16. 1. 2013 jsme se zúčastnili semináře „Hospodaření odborových organizací“. 
Seminář byl na vysoké úrovni, přednášela paní Plesníková, dozvěděli jsme se spoustu 
informací důležitých pro hospodaření odborové organizace. Zazněla tam pro nás 
důležitá informace, co se týká srážení odborových příspěvků členům, kteří jsou 
v insolvenci. I těmto členům může zaměstnavatel srážet odborové příspěvky ze mzdy. 
 
Připomínky DV: 
 
Slíva Zdeněk: 
- Na nočních směnách se stává, že volá dispečink řidiči, aby se vrátil zpět, protože jsou 
na zastávce cestující. 
Odp. Jarmila Řezníčková: 
- Pokud vydá dispečink pokyn, že se má řidič vrátit na zastávku, tak ten musí příkaz 
uposlechnout. 
  
Pokorný Ivan: 
- Řidička nafasovala boty, které reklamovala, reklamace ji nebyla uznána, protože už 
bylo po reklamační době. Boty, které reklamovala, už byly ve skladu od roku 2010. Na 
DPK nám p. Kurtas sdělil, že od března budou v důsledku optimalizace, změněny 

tramvajové linky. Týká se to linek 12 Interspar – Hranečník nebo Výstaviště, 9 

trhačky voz. Poruba – voz. Moravská Ostrava, 11 Hlučínská – Zábřeh, 4 Martinov – 

NH, 13 se ruší. Také řekl, že z důvodu šetření bude propuštěno 50 řidičů a žádá nás¨, 
abychom jim tuto situaci vysvětlovali.   
 Odp. Jarmila Řezníčková: 
- Je zajímavé, že v době kdy se bude propouštět, začal kurz řidičů tramvaje.  
Odp. Ivo Protivínský: 
- Obuv pro řidiče MHD je osobní ochrannou pomůckou, proto má řidička nárok na 
vydání nové obuvi a zaměstnavatel povinnost jí tuto obuv vydat. 
 
Kamlerová Eva: 
- Co se týká dotace na hřiště, tak ředitel Ekovy nám řekl, že hřiště nevyužíváme, 
zaměstnanci Ekovy se účastní jen jednou ročně fotbalového turnaje o pohár ředitele 
DPO, proto nebude toto hřiště sponzorovat žádným darem. Pokud budou zaměstnanci 
Ekovy pořádat turnaj na jakémkoliv hřišti ,tak je ředitel ochoten tyto náklady uhradit. 
 
 



 

 

 

3 

Soukalová Blanka: 
- Na konferenci jsme odsouhlasili 200,- Kč příspěvek na sportovní a kulturní akce. 
Chceme to použít jako příspěvek pro členy, kteří si koupili lístky na ples. Jak to máme 
udělat? 
Odp. Jarmila Řezníčková: 
- Je třeba napsat jmenný seznam členů, kterých se to týká a podepsaný ho odevzdat 
na ZV.  
 
Maloušová Jana: 
- Na DV jsme schválili příspěvek na ples 3000,- Kč. Členové by chtěli, aby pojistná 
smlouva pro nemoc a úraz – Kooperativa, byla na webových stránkách. 
Odp. Ivo Protivínský: 
- Pojistná smlouva-na základě požadavku OS DOSIA a pojišťovny Kooperativa, 
nemůže být umístěná na webu, z důvodu její exkluzivity.  
 
 
 
V 15:00 hod se dostavila k projednání výpovědí vedoucí oddělení 
Personální řízení Mgr. Martina Dvorská Prášková, vedoucí oddělení 
Personalistika Lenka Tučná, vedoucí odboru Služby Ing. Eva Kubíčková 
a vedoucí střediska stravování Martinov Pavla Tomančoková. 
 

Mgr. Dvorská Prášková: 
- Zaměstnavatel přistoupil k zajištění výdeje stravy cizí firmou, z toho důvodu 
dochází ke zrušení 4 míst výdejčích stravy. Byla uzavřena smlouva na poskytování 
služby, díky tomu dojde ke snížení nákladů na výdej stravy a zefektivnění procesu 
závodního stravování. Změna se má realizovat k 1. 4. 2013.   

 
Mertová Marta: 
- Na ředitelství je u výdeje stravy také pan Husár, jeho místo se neruší? 
Odp. Mgr. Dvorská Prášková: 
- Protože pan Husár je zdravotně hendikepovaný, zaměstnavatel má na to navázané 
povinné odvody za nezaměstnávání dostatečného počtu zdravotně postižených, proto 
jsme se dohodli, že pan Husár zůstane v pracovním poměru na 2 hodinový pracovní 
úvazek.  
 
Protivínský Ivo: 
- Na kterém pracovišti bude pan Husár pracovat?  
Odp. Ing. Kubíčková Eva: 
- Jeho pracoviště bude v kuchyni, kde bude uklízet, umývat nádobí a pomáhat při 
úklidu po různých akcích jako je ples atd. 

 
Protivínský Ivo: 
 - Pani vedoucí, vy ho na ty 2 hodiny denně využijete? Nebylo by lepší nechat si jednu 
z propouštěných  výdejčích, které udělají určitě mnohem více práce?  
Odp. Ing. Kubíčková Eva: 
- Problém je v tom, že podnik musí za každého hendikepovaného člověka, který chybí 
do povinného plnění, zaplatit 60 000,- Kč. 
 
Protivínský Ivo: 
 - Každá z těch propouštěných žen zastane mnohem více práce. Když se dělala 
prohlídka kuchyně s firmou, která má provést rekonstrukci, tak se hovořilo i o 
škrábání brambor, vaření knedlíků atd.  
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Odp. Ing. Kubíčková Eva: 
- V rámci rekonstrukce je navržená nová technologie a k tomu bude podle tabulek 
počet zaměstnanců. Pokud by se měly škrábat brambory nebo vařit knedlíky, tak 
musí být v kuchyni o zaměstnance víc. Podle toho jaká bude navržená technologie, 
tak bude navržen i počet zaměstnanců. 
Mgr. Dvorská Prášková: 
- Ptal jste se, proč tuto práci nemůže dělat jedna ze zaměstnankyň. Bavíme se tady o 
velmi malém, dvouhodinovém úvazku. 
 
 Protivínský Ivo: 
 - Zmiňoval jsem to proto, že by se měly v kuchyni vykonávat i jiné činnosti než 
doposud.  
Odp. Tomančoková Pavla: 
- Určitě se tyto činnosti, jako je škrábání brambor, v kuchyni nedělají. Tyto práce 
jsou výhledové, takže není dáno, že se budou provádět hned od května. Záleží, 
v jakém rozsahu proběhne rekonstrukce a podle toho bude i korekce zaměstnanců.  
 
Mertová Marta: 
 - Nejprve se propustí zaměstnanci, kteří jsou zapracovaní a potom se budou, pokud to 
bude nutné, přijímat noví? Tomu nerozumím.  
 
Ing. Pokojský Čestmír: 
 - Vrátil bych se k náhradnímu plnění. Náhradní plnění je možné zajistit tím, že 
zaměstnáme zdravotně postiženého, nebo provedeme spolupráci v nákupu atd. 
s firmami, které tyto lidi zaměstnávají. Dříve MTZ nakupovalo v Kunčicích u Mety.  
Odp. Mgr. Dvorská Prášková: 
- Co se týká postoje DP, tak se nezměnilo nic. Nadále se snažíme primárně využívat 
firmy na dodávky a služby, které zaměstnávají zdravotně postižené. 
 
Kamlerová Eva: 
 - Kdy bude panu Husárovi začínat a končit pracovní doba?  
Odp. Tomančoková Pavla: 
- Do práce bude chodit podle naší potřeby. 
Mgr. Dvorská Prášková: 
- Paní Kubíčková jedná s dodavatelem o převzetí zaměstnanců. To znamená, že u nás 
dostanou výpověď pro nadbytečnost s odstupným a podepíší pracovní smlouvu u 
nového zaměstnavatele. 
 
  
Štěpánek Zdeněk: 
 - Co se týká provozování kantýn, tam kde to není možné bude tzv. doplňkový prodej. 
Co to znamená?  
Odp. Ing. Kubíčková Eva: 
- Kde není kantýna, tak by se v rámci hygienických předpisů prodávalo zboží ve 
výdejně stravy, mimo doby oběda. Čeká se na vyjádření hygieny.  
 
Pokorný Ivan: 
- Na poslední DPK nás pan Kurtas informoval, že se bude propouštět 50 řidičů, přitom 
teď začal tramvajový kurz kde je 6 lidí. Vzhledem k tomu, že kurz na tramvaje stojí asi 
110 000,- Kč, není to v dnešní době vyhazování peněz? 
Odp. Mgr. Dvorská Prášková: 
- Tuto informaci od pana Kurtase nemám. Na konci roku 2012 bylo představenstvem 
společnosti rozhodnuto zrušit 10 pracovních míst na pozici řidič autobusu. O této 
skutečnosti jsme odborové organizace informovali. Žádné další rozhodnutí 
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představenstva o rušení pracovních míst na pozici řidič a to jakékoli trakce, nepadlo. 
Tramvajový kurz je jen jeden, o kterém jsme vás informovali a je v něm 6 lidí s toho 
jeden vozovenský. 
 
Ing. Pokojský Čestmír: 
 - Pokud se bude více propouštět u nezávislé trakce, tak proč se těmto lidem nenabídne 
kurz na řidiče tramvaje, místo aby se přijímali noví? 
 
Úkoly: 
- DV zašlou předsedovi ZV připomínky k plnění Kolektivní smlouvy za rok 2012. 

Termín: do 30.01. 2013. Zodp.: předsedové DV. 
 
- Členové vyjednávací skupiny budou připomínkovat zápis z jednání dne 14. 12. 

2012. Termín: 28.01. 2013. Zodp.: členové vyjednávací skupiny. 
 
 

Příští schůze ZV, se koná dne 06. 02. 2013 v 14:00 hodin, 

v zasedací místnosti na ředitelství. 
 
  

Náš web: 

www.odborydpo.cz 
 
 

V Ostravě dne: 27. 01. 2013   
 Zapsala :          Jarmila Řezníčková 
                   místopředsedkyně ZV ZO OS DOSIA 

http://www.odborydpo.cz/

