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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.02/2014 
    
Z řádného zasedání -  
Závodního výboru ZO OS DOSIA při DPO a.s., konaného dne 21. 01. 2014. 
 
 
ZV jednal ve složení: Protivínský Ivo, Řezníčková Jarmila, Soukalová Blanka, Eugel 
Tomáš, Smital Petr, Maloušová Jana, Borisová Marie, Kosňovská Zdeňka (zastupuje 
Jiřího Veselého), Štěpánek Zdeněk, Mezihorák Ivo, Čík Daniel (zastupuje Evu 
Kamlerovou), Kacíř Miroslav (zastupuje Tomáše Frejkovského), Dvořáková Jana, 
Hříbek Zbyněk, Ing. Pokojský Čestmír.  
 
Místopředsedové: - Vlčková Pavla, Slíva Zdeněk, Vozničková Vladislava, Seberová 
Jana, Ondřej Radim.  
 
Omluven: - Pokorný Ivan, Bortlíček Petr, Veselý Martin, Halíř Jan, Kamlerová Eva, 
Večeřa Jaroslav, Frejkovský Tomáš, 
 
ZV byl seznámen: 
 

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

 s vývojem průměrné mzdy za období leden – prosinec 2013 ve srovnání se 
stejným obdobím roku 2012 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 věcný dar za zajišťování servisu při jednání ZV v roce 2013 pro Janu 

Dvořákovou – 2000,- Kč a pro Vladislavu Vozničkovou – 1000,- Kč. 
Hlasování: Pro - 15, proti - 0, zdržel se - 0. Návrh byl přijat. 
 

 



 

 

 

2 

Informace: 
- 17. 1. 2014 se konal první ročník turnaje ZO OS DOSIA v Bowlingu, kterého se 
zúčastnilo 6 družstev: Tramvaje Moravská Ostrava – Doprava, Tramvaje Moravská 
Ostrava – Vozovna, Autobusy Poruba – Doprava, Trolejbusy – Garáže, Vrchní 
vedení, Přepravní kontrola.  
 
Umístění: 1.místo Trolejbusy – Garáže 
  2.místo Přepravní kontrola 
 3.místo Tramvaje Ostrava – Vozovna 
 4.místo Tramvaje Ostrava – Vozovna 
 5.místo Autobusy Poruba 
 6.místo Vrchní vedení 
Nejlepší hráč byl z vítězného týmu – p.Jiří Krejčíř. Velká gratulace všem. 
Turnaj se vydařil, tak doufáme, že do příštího ročníku se přihlásí více středisek a 
turnaj bude ještě napínavější. 
-Vstupenky na ples jsou vyprodané.  
Ing. Michaela Kaštylová MBA je v petičním výboru, který vypsal petici: „NE úklidu 
externí firmou, NE zrušení úklidu prostřednictvím našich zaměstnankyň 
– uklízeček v prostorách DPO a. s.“ Petice koluje po provozovnách, a komu 
vadí, jak vypadá úklid prováděný externí firmou, se může k petici svým podpisem 
přidat.   
-Z důvodu obsazené zasedací místnosti vedením spoelčnosti se příští schůze ZV bude 
konat 5.2.2014, v salónku rest.Levský. 
 
 
 
Připomínky DV: 
 
Smital Petr: 
- Na středisku máme další případ, kdy zaměstnavatel chce po řidičce náhradu škody za 
povolená kola a šrouby.  
  
Seberová Jana: 
- Zpracovávám lékařské prohlídky a údajně existuje zákon 79, který říká, že u každé 
preventivní lékařské prohlídky platí desetidenní ochranná lhůta. To znamená, že 
preventivní prohlídka nabývá platnosti až po 10 dnech. V lednu a únoru nezvládneme 
posílat zaměstnance s dostatečným předstihem na tyto prohlídky a od března se budou 
posílat až s měsíčním předstihem. Vedoucí přišel z porady a říkal, že zaměstnanec, 
kterého pošleme na prohlídku, a do konce platnosti původní prohlídky mu nevyjde 
těch 10 dní, zůstane doma na neplaceném volnu a bude si muset zaplatit sociální a 
zdravotní pojištění. Písemně to zatím nemáme, tuto informaci přinesl vedoucí 
z porady. Největší problém nastane u dlouhodobých nemocenských. V podstatě vůbec 
nevíme, co máme dělat, protože nemáme žádné oficiální informace.  
 Odp. Jarmila Řezníčková: 
- Není chyba zaměstnance, že ho zaměstnavatel nepošle na preventivní prohlídku 
včas. Jako pokaždé se zaměstnavatel snaží přenést následky na zaměstnance.  
Odp. Ivo Protivínský: 
- Tuto problematiku budeme konzultovat s našimi právníky a s Mgr. Dvorskou 
Práškovou.  
 
Hříbek Zbyněk: 
- Chtěl bych poděkovat za uspořádání turnaje v Bowlingu. 
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Štěpánek Zdeněk: 
- Je třeba zjistit termín podnikového turnaje ve fotbalu, ať můžeme zajistit dětský den. 
Odp. Ivo Protivínský: 
- Spojíme se s Ing. Tomalou a termín zjistím.  
 
Maloušová Jana: 
- Na DV jsme schválili příspěvek na ples 2000,- Kč. Máme zájem o slevenky na 
vstupenky do divadla. 
Odp. Ivo Protivínský: 
- Slevenky objednáme a kdo má o ně ještě zájem, musí dát vědět nejpozději do 
23.1.2014.  
 

 

Příští schůze ZV, se koná dne 05. 02. 2014 v 14:00 hodin, 

v salónku rest.Levský. 
 
  
 

 
 

Náš web: 

www.odborydpo.cz 
 
 

V Ostravě dne: 24. 01. 2014   
 Zapsala :          Jarmila Řezníčková 
                   místopředsedkyně ZV ZO OS DOSIA 

http://www.odborydpo.cz/

