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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. 3/2013 
    
Z řádného zasedání -  
Závodního výboru ZO OS DOSIA při DPO a.s., konaného dne 06. 02. 2012. 
 
ZV jednal ve složení  - Protivínský Ivo, Řezníčková Jarmila, Soukalová Blanka, Halíř 
Jan, Eugel Tomáš, Smital Petr, Maloušová Jana, Veselý Martin, Štěpánek Zdeněk, 
Mezihorák Ivo, Kamlerová Eva, Večeřa Jaroslav, Frejkovský Tomáš, Dvořáková Jana, Ing. 
Pokojský Čestmír.  
Omluveni:  Pokorný Ivan, Franek Jaromír, Borisová Marie, Hříbek Zbyněk.  
  
 
ZV projednal: 

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

funkce předsedy DV  Hranečník – garáže, do doby než proběhnou mimořádné 
volby do jejich DV. 
Hlasování: Pro - 16, proti - 0, zdržel se – 0. Návrh byl přijat. 
 

Informace: 
 
Ivo Protivínský: 

- Jménem naši ZO jsme podali Policii ČR podnět k prošetření poklesu tržní hodnoty 
dceřiné společnosti Ekovy-electric. V této souvislosti byla vydána tisková zprávu, 

k přečtení na www.odborydpo.cz  
 Jak představenstvo společnosti, tak dozorčí rada nedoporučili vstup strategického 
partnera do Ekovy-electric. Na jednání zastupitelstva byl tento bod stažen 
z programu a vstup strategického partnera je prozatím pozastavený. 

- Dostali jsme informaci, že na konečných se bude uklízet sociální zařízení jen 3x 
v týdnu, proto jsme s předsedou komise BOZP, panem Večeřou, udělali kontrolu. 
Zjištěné závady byly dány do zápisu a ten byl odeslán všem vedoucím dopravních 
středisek, vedoucímu odboru Doprava a řediteli společnosti.  

- Napsali jsme zaměstnavateli vyjádření k plnění kolektivní smlouvy. 
 

 

Připomínky DV: 
 
Tomáš Frejkovský: 
-Už několikrát jsem dával dotaz ohledně doplňování automatů na jídlo. Bylo mi řečeno, že 
firma doplňuje co 3 dny i když ve smlouvě má povinnost doplnit automat do 24 hodin. 
Odp.Ivo Protivínský: 
- Stížnost předložíme na zítřejším jednání, kterého se bude mj. účastnit i vedoucí odboru 
služeb Ing. Kubíčková.  
 
 
 

http://www.odborydpo.cz/
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Eva Kamlerová: 
- Náš dílenský výbor se usnesl, že při uzavírání nové kolektivní smlouvy DPO, chceme být 
pod touto kolektivní smlouvou a zvlášť uzavřít jen mzdovou dohodu. 
- Jednali jsme s Ing. Gebauerem ohledně přístřešku na kola. Bylo dohodnuto, že DP 
zajistí stojany na kola a Ekova zajistí přístřešek. 
 
Jan Halíř: 
- Chlapi se ptají, jestli jako zaměstnanci nemohou tankovat na středisku naftu. Už teď 
tam tankuje spousta cizích lidí. 
Odp.Ivo Protivínský: 
- Projednáme na společném jednání ZV a vedení společnosti 27.2.2013. 
 
 Petr Smital: 
- V průběhu několika dnů si volá vedoucí řidiče. Byli vytipováni ti, co mají velkou 
spotřebu. Je jim zdůrazňováno, aby změnili způsob jízdy a jezdili ekonomicky. Všichni 
víme, že v dnešním provozu a délce jízdní doby je to možné jen s velkým zpožděním. Toto 
hodnocení je neobjektivní. 
Odp.Ivo Protivínský: 
- Opět: je třeba využít možnosti projednání na společném jednání ZV a vedení 
společnosti 27. 2. 2013. 
 
Jana Maloušová: 
- Vedení nutí řidiče, aby při škodním řízení podepsali náhradu škody, formou srážek ze 
mzdy ve výši min. 1500,- Kč. 
 Odp.Ivo Protivínský: 
- Jedná se o DOHODU mezi dvěma stranami, to znamená, že pověřený pracovník by se 
měl se zaměstnancem dohodnout na únosné výši splátek a ne určovat tuto částku 
striktně. Je zde totiž nebezpečí, že pokud zaměstnanec má napnutý rodinný rozpočet a 
dojde k jakémukoliv výpadku na straně příjmů (nemoc, ztráta zaměstnání partnera či 
partnerky apod.), může se snadno dostat do finančních problémů. 
 
 Zdeněk Štěpánek: 
- Zanedlouho to bude rok, co se řešily na vozovně Poruba, přechodové můstky. Několikrát 
nám byla přislíbena náprava, ale samozřejmě se nic neděje.  
Odp.Jaroslav Večeřa: 
- Dostal jsem informaci, že přechodové můstky jsou opravené. 
Zdeněk Štěpánek: 
- Není to pravda.   

 

Příští schůze ZV + místopředsedů DV + vedení společnosti, se 
koná 27.02.2013 ve 13:00, v banketce  v Martinově. 

 

 

 

Náš web: 

www.odborydpo.cz 
 
 

V Ostravě dne: 14. 02. 2013   
 Zapsal :          Jarmila Řezníčková 
                   místopředseda ZV ZO OS DOSIA 

http://www.odborydpo.cz/

