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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.04/2017 
    
Z řádného zasedání -  
Závodního výboru ZO OS DOSIA při DPO a.s., konaného dne 16. 02. 2017. 
 
ZV jednal ve složení: Protivínský Ivo, Řezníčková Jarmila, Pokorný Ivan, 
Bambušek Jan, Smital Petr,  Maloušová Jana, Veselý Martin, Štěpánek Zdeněk, 
Mezihorák Ivo, Bartečková Ivana, Mutl Ivo, Frejkovský Tomáš, Dvořáková Jana, 
Hříbek Zbyněk, Ing. Pokojský Čestmír. 
  
Místopředsedové: - Muntág Michal, Slíva Zdeněk, Bortolotti Daniel, Kosňovská 
Zdeňka, Vilášková Věra, Ondřej Radim, Chotová Drahomíra, Habrnálová Magdalena. 
 
Omluveni: - Soukalová Blanka, Eugel Tomáš, Borisová Marie, Brachtl Jan, Kadlec 
Vladimír, Hisem Lubomír, Bortlíček Petr, Vozničková Vladislava, Seberová Jana,  
Grendysová Hana. 
 
Neomluveni: - Koral Michal, Kacíř Miroslav, Lubeník Radko. 
 
ZV byl seznámen: 

 s náhradou škod z dopravních nehod. 
 
Informace: 
 
- Byla ustavena hodnotící komise pro výběr stejnokrojových součástí. Za naši 
organizaci je členkou komise Jarmila Řezníčková.  
- 21. 2. 2017 proběhne školení požární hlídky pro pořádání společenských akcí (ples, 
mikulášská nadílka apod.).  
Proškoleni budou: Protivínský Ivo, Řezníčková Jarmila, Hříbek Zbyněk a 
Mezihorák Ivo.  
-Výzdobu sálu si berou na starost Ivana Bartečková, Drahomíra Chotová a Petr 
Smital. 
- Zúčastnili jsme se šetření příčiny vzniku pracovní neschopnosti řidičky z tramvají 
Moravská Ostrava. Zápis o pracovním úrazu sepsán nebyl, protože zaměstnavatel 
úraz, resp. následnou dočasnou pracovní neschopnost řidičky nepovažuje za 
související s tímto úrazem. Napsali jsme zaměstnavateli vyjádření, že tento úraz je 
nutno považovat a vést jako pracovní, včetně následně vzniklé dočasné pracovní 
neschopnosti. 
- Dne 26. 5. 2017 proběhne „Turnaj o pohár ředitele společnosti“ Souběžně s turnajem 
bude naše odborová organizace pořádat, pro děti zaměstnanců a děti z Dětského 
domova „Úsměv“ Bukovanského, dětský den.  
 
Připomínky DV: 
 
Slíva  Zdeněk: 
- Měl by se udělat pořádek s podnikovou kontrolou, která ti přijde v době, kdy máš 
nemocenskou dávno ukončenou a pracuješ.  
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Slíva  Zdeněk: 
- Na Hranečníku kantýna k 1. 3. 2017 končí. Majitel chtěl po podniku slevu na nájmu, 
protože se mu zvedly náklady na EET. Nedalo by se s tím něco udělat.  
Odp. Ing. Čestmír Pokojský: 
Už tak platí zanedbatelný nájem 800,- Kč za měsíc a chtěl by ještě slevu. 
  
Pokorný Ivan: 
- Co se týká neomluvené absence pana Auera, je několik svědků, kteří říkají, že po  
nich chtěl, aby za něj odpracovali směnu. Lidé se mně ptají, co jsme udělali pro Evu 
Salvovou, když dala výpověď. 
Odp. Jarmila Řezníčková: 
Eva si dodělala školu a našla si práci ve speciální školce. Mluvila jsem o tom s jejím 
otcem a ten mi informaci potvrdil. To, co se na středisku povídalo, byly jen drby.  
Poznámka po jednání ZV: 
To, že pan Auer hledal někoho, kdo by za něj odpracoval naplánovanou směnu 
přece ještě nemusí znamenat, že nemohl následně onemocnět. Copak MUDr. 
Ehrenbergerová „dá“ neschopenku každému kdo si o ni řekne, aniž by byl nemocen? 
 
Pokorný Ivan: 
- Jak jste vyřešili seznámení se směnami z volna. 
Odp. Ivo Protivínský: 
Směny z volna neexistují, dle ZP je jen nařízená práce přesčas. Na autobusových 
střediscích byly sešity na směny z volna zrušeny již v roce 2009, zůstaly jen na 
tramvajích. Vzhledem k přechodu plánování směn na jiný systém se sešity na 
tramvajových provozovnách zrušily, a protože to běží už několik dní, nebude se nic 
vracet zpět, aby nevznikl chaos ve stylu „odvolávám, co jsem odvolal a slibuji, co 
jsem slíbil“… Pokud dojde k nenastoupení nařízené práce přesčas z důvodu 
přehlédnutí se, bude se každý případ posuzovat individuálně. Navíc dle KS je 
v pravomoci odborové organizace spolurozhodovat o tom, zda se jedná o 
neomluvenou absenci. 
 
Pokorný Ivan: 
- Stále je nepořádek ve vozech, když vyjedu z vozovny, nevidím přes čelní sklo, kabiny 
jsou špinavé. 
Odp. Jarmila Řezníčková: 
Je třeba operativně kontaktovat vedoucího údržby pana Riedla, který je schopen 
stížnost řešit. ZV tuto situaci nevyřeší a pokud se to vedoucí dozví až po přečtení 
zápisu, je na řešení konkrétní situace pozdě. 
  
Kosňovská Zdeňka: 
- Zaměstnanci na KP si stěžují na řidiče, že po nich v kabině zůstávají posmrkané 
papírové kapesníky, zbytky svačin atd. 
 
Bartečková Ivana: 
- Zaměstnanci v Ekově začali psát připomínky do nainstalovaných skříněk. Řešení 
připomínek je vyvěšeno na nástěnce, jak ředitel slíbil.  
 
Bambušek Jan: 
- Původní boty, které nebyly k dispozici, jsou nahrazeny jiným modelem, ale ty také 
nejsou v pořádku.  
Řidiči trolejbusů by se také chtěli podílet na testování nové obuvi od firmy Gruna. 
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Odp. Ivo Protivínský: 
Vedoucí odboru doprava Ing. Hladký chtěl, aby nové boty mohli testovat řidiči, 
kteří se na testování podíleli již v minulosti a dokázali tak jednotlivé typy obuvi 
objektivně porovnávat a hodnotit. Je 6 Dílenských organizací působících na 
dopravních střediscích. Kdyby měli mít zástupci všech středisek k testování boty, 
tak by se to firmě Gruna prodražilo. Vzory dodává zdarma. A ani testování 6 členy 
ZV by nezabránilo tomu, že někomu boty nebudou vyhovovat. Řešením by bylo, 
kdyby si každý řidič mohl vybrat boty z nabídky některé z firem prodávajících 
OOPP (např. Canis). 
Odp. Petr Smital: 
Když po tom kolega Bambušek tolik prahne, tak se vzdávám testování nové obuvi 
v jeho prospěch. 
 
Frejkovský Tomáš: 
- Do dnešního dne nevíme, které vybrané profese dostaly navýšení mezd. Na 
konferenci nám bylo přislíbeno, že dostaneme informaci do konce týdne, což se 
nestalo.  Kolegové tvrdí, že ZV se stará jen o řidiče a na dělníky kašle. 
Odp. Ivo Protivínský: 
ZV peníze nerozděluje, toto je v kompetenci vedoucích středisek, potažmo Ing. 
Chovance. Pokud se dnes na jednání dostaví, dotážeme se jej.   
 
Frejkovský Tomáš: 
- Jak to vypadá s úsporami. 
Odp. Ivo Protivínský: 
Doposud nemáme odpověď od Mgr. Seidlerové. Pokud se dnes na jednání dostaví, 
dotážeme se jí.   
 
Zdeněk Štěpánek: 
- Máme stejný problém jako vrchní stavba.  
Odp. Ivo Protivínský: 
Na intranetu je celý článek „Úprava mezd nad rámec Kolektivní smlouvy“. 
Navyšování tarifů bylo a je v kompetenci vedoucích středisek, takže DV by měl 
nejprve jednat s vedoucím. Teprve pokud nebude jednání úspěšné, je tady prostor 
pro jednání s Ing. Chovancem. 
 
 

Vedení společnosti na jednání nakonec ZV nedorazilo.  
 

Příští schůze ZV, se koná dne 02. 03. 2017 v 14:00 hodin, 
v  kulturní místnosti vozovny Moravská Ostrava. 

 

 
 

 

Náš web: 

www.odborydpo.cz 
 
 

V Ostravě dne: 27. 2. 2017   
 Zapsala :          Jarmila Řezníčková 
                   místopředsedkyně ZV ZO OS DOSIA 

http://www.odborydpo.cz/

