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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.05/2012 
    
Z řádného zasedání -  
Závodního výboru ZO OS DOSIA při DPO a.s., konaného dne 14. 03. 2012. 
 
ZV jednal ve složení - Protivínský Ivo, Řezníčková Jarmila, Pokorný Ivan, 
Soukalová Blanka, Franek Jaromír, Eugel Tomáš, Smital Petr, Maloušová Jana, Veselý 
Martin, Štěpánek Zdeněk, Mezihorák Ivo, Kamlerová Eva, Frejkovský Tomáš, Večeřa 
Jaroslav, Dvořáková Jana, Ing. Pokojský Čestmír.  
Omluveni: Hříbek Zbyněk, Borisová Marie.  
Neomluven: Waligóra Marek. 
 
ZV projednal: 

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

- Michaela Mičáková – řidička autobusy Hranečník - bez účasti jmenované se 
souhlasným stanoviskem. 

 
 rozvázání pracovního poměru s ředitelem Ekova – electric Ing. Františkem 

Kořínkem. Byl odvolán z funkce předsedy představenstva a následně z funkce 
ředitele společnosti. Důvodem je komunikační nesoulad mezi Ing.Kořínkem a 
akcionářem. Způsob výpovědi je v jednání a musí se k tomu vyjádřit dozorčí 
rada Ekovy. 
 

 a schválil podporu v nezaviněné tíživé situaci-dlouhodobá nemoc: 
                 - Kamila Skopalová – Ekova electric – 3 000,-Kč.  
      Hlasování: Pro - 16, proti - 0,  zdržel se - 0. Návrh byl přijat. 
 
 a schválil podporu v nezaviněné tíživé situaci-dlouhodobá nemoc: 
                 - Bohuslav Šigut – Jízdenkové automaty – 3 500,-Kč.  

Hlasování: Pro - 10, proti - 0,  zdržel se - 6. Návrh byl přijat 
 

 a schválil podporu v nezaviněné tíživé situaci-dlouhodobá nemoc: 
                 - Jiří Vyhňák – Hranečník - doprava – 5 000,-Kč.  

Hlasování: Pro - 10, proti - 0,  zdržel se - 6. Návrh byl přijat 
 

 a schválil podporu v nezaviněné tíživé situaci-dlouhodobá nemoc: 
                 - Lýdie Schnittová – Hranečník - doprava – 1 500,-Kč.  

            Hlasování: Pro - 16, proti - 0,  zdržel se - 0. Návrh byl přijat 
 

 a schválil Ivo Mezihoráka jako  třetího člena ZV, k podpisovým úkonům v bance. 
Hlasování:     pro  16,   proti   0,  zdržel se 0.  Návrh byl přijat. 
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 a schválil klíč pro stanovení počtu delegátů konference konané 28. 03. 2012 a to 
1 delegát na každých 20 členů.  
Hlasování:       pro  16,   proti   0,  zdržel se 0.  Návrh byl přijat. 
 

 a schválil otevření kolektivního vyjednávání v mzdové oblasti k 01. 06. 2012 
Hlasování: pro  16,   proti   0,  zdržel se 0.  Návrh byl přijat. 
 

 a schválil návrh Mgr. Dvorské Práškové na pravidelné schůzky, ale bez účasti 
druhé odborové organizace. 
Hlasování: pro  15,   proti   0,  zdržela se Maloušová.  Návrh byl přijat. 
 

 a schválil účast na fotbalovém turnaji, který se bude konat v Praze dne 22. 6. 
2012 k 60 výročí vzniku SPŠ dopravní  
Hlasování: pro  14,  proti  Štěpánek,  zdržel se Eugel. Návrh byl přijat. 
 

 a schválil členy pracovních komisí pro konferenci 28.03.2012: 
 -Mandátová  - Večeřa Jaroslav 
              - Kamlerová Eva 
 - Návrhová    - Smital Petr 
              - Frejkovský Tomáš 
 - moderátor  - Ing. Pokojský Čestmír 

 
 vývoj průměrné mzdy za období leden 2012 ve srovnání se stejným obdobím 

roku 2011. 
 
 přepočtené stavy zaměstnanců ve srovnání s rokem 2011. 

 
 nástupy a výstupy Ekova -  electric. 

 
 odškodnění pracovních úrazů. 

 
 a schválil (elektronickou formou hlasování) mandát pro předsedu ZO k jednání 

s dalšími občanskými iniciativami za účelem spolupráce a koordinace dalšího 
postupu. 
Hlasování:       pro  16,   proti   0,  zdržel se Smital.  Návrh byl přijat. 
 
 

Informace: 
 
- 15. 3. 2012 proběhne jednání koalice odborových svazů. Také probíhá jednání o návrhu 
zákona o stávce, který je dle našeho názoru v rozporu s ústavou, neboť znatelným 
způsobem omezuje ústavní právo na stávku. 
- Měli jsme schůzku s Mgr. Dvorskou Práškovou a p. Albrechtem ohledně našeho 
článku do zpravodaje. Vedení žádalo, abychom z článku odstranili jednu větu: Díky 
důslednému postupu při kolektivním vyjednávání v roce 2011, má DPO jako jediná 
městská organizace v Ostravě navýšený rozpočet pro rok 2012 - která je z jejich pohledu 
zavádějící. Protože ZV nesouhlasil, tuto možnost jsme zamítli. Článek bude 
zveřejněn v plném znění na našich webových stránkách.   
- Zaměstnavatel se na nás obrátil s návrhem otevření kolektivní vyjednávání 
v mzdové oblasti k 1. 6. 2012 místo původně plánovaného termínu k 01. 10. 2012. 
Důvodem je zakomponování dohodnutých mzdových požadavků do podnikatelského 
plánu na rok 2013, který musí zaměstnavatel předložit městu ke schválení. 
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- 22. 3. 2012 bude od 17:00 hod v DK Akord veřejná přednáška s diskusí na téma 
„Krize eura, ekonomické a sociální problémy ČR a protestní hnutí ve světě a ČR“ 
Doc.Ing.Ilony Švihlíkové, PhD. a Jana Májíčka. 
- 26. 3. 2012 od 17:00, proběhne v Ostravě na Jiráskově náměstí demonstrace proti 
zdravotní reformě. 
- 16. 4. – 20. 4. 2012 budou po celé republice shromáždění a happeningy, které 
vyvrcholí 21. 4. 2012 velkou protivládní demonstrací v Praze. 
 

Připomínky DV: 
 
Pokorný Ivan: 
- Pro naše členy jsme dohodli na Ostravici víkendový Wellness pobyt. 2 noci s jídlem 
a procedurami budou stát pro člena odborů 1000,- Kč. 
- Žádám DV tramvají Poruba aby nám sdělili do 30. 3. 2012, kterých linek se týká 
nedodržování bezpečnostních přestávek. 
- Na DPK jsem připomínkoval chybějící štítky „Nestůjte řidiči ve výhledu“. 
S vedoucím střediska jsme to řešili a štítky budou dány do všech vozů, kde chybí. 
Také jsme se s vedoucím domluvili na zatěsnění levé strany kabiny u vozů typu KT8 a 
Vario. 
- Na Křivé jsou v jídelním automatu jen bagety, i když jsme měli slíbený sortiment 
jako na ostatních střediscích. 
  

Štěpánek Zdeněk: 
- Žádám od pana Pechance písemné vyjádření k našim přechodovým můstkům. Už 
před rokem byl nahlášený havarijní stav těchto můstků, ale pořád se nic neděje. 
 
Smital Petr: 
- Každé pondělí v měsíci březnu, máme schůzky na Hranečníku od 10 - 11hod., kde 
mohou přijít naši členové. Budeme se vzdělávat v právním povědomí a BOZP. 
- Budeme si zřizovat Webové stránky. 
- Podal jsem písemnou stížnost na p. Peřinu a p. Škutu. 
 
Franek Jaromír: 
- Nelíbí se nám, jaký je vyvíjený tlak na paní Ráčkovou ze strany vedoucí kuchyně. 
Odp.Ivo Protivínský: 
- Jako každý zaměstnanec má právo podat stížnost na jednání své nadřízené. Toto 
právo je zakotvené v Kolektivní smlouvě čl.VII.1.  
 
Večeřa Jaroslav: 
- Upozorňujeme všechny zaměstnance, že je třeba ve vlastním zájmu bezodkladně-
tedy okamžitě nahlásit nadřízenému (řidiči MHD hlásí prostřednictvím RDST na 
GGN 1) jakýkoliv úder, pád, odřeninu atd., a to i v případě, že zaměstnance 
momentálně nic nebolí. Při sepisování této události je vhodné uvést, že momentálně je 
zaměstnanec subjektivně v pořádku - zdráv. Pokud toto nebude ze strany zaměstnance 
bezodkladně učiněno a dojde k nahlášení této události později, než k ní došlo (např. až 
po dojezdu na konečnou stanici, či po skončení směny), může toto být ze strany 
zaměstnavatele považováno za porušení předpisů vztahujících se k zaměstnancem 
vykonávané práci, s následným finančním postihem.   
 
 
Kamlerová Eva: 
- Ing. Vojáček byl pohoršen uvedením jeho nařízení v zápise z 8. 2. 2012, které posléze 
po několika dnech změnil. 
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Odp.Ivo Protivínský: 
- Toto byl zápis z 8. 2. 2012, kdy stav v Ekově byl takový, jak p. Kamlerová nastínila. 
 
Kamlerová Eva: 
- Kdy se bude vyplácet příspěvek od odborů na dětské tábory? 
Odp.Ivo Protivínský 
- Příspěvek se bude vyplácet až po absolvování tábora, na základě potvrzení o účasti. 
  
Dvořáková Jana: 
- Automat v ÚDM bude na chodbě. 
 
Ing Pokojský Čestmír: 
- Co se týká přednášky v DK AKORD měli bychom se zúčastnit v hojném počtu. 
 
Soukalová Blanka: 
- V jaké fázi je stížnost Radima Touše? 
- Má pracující důchodce nárok na benefity?  
 Odp.Ivo Protivínský 
- Stížnost je podaná, zatím nemám informace o jejím řešení.  
- Pokud zaměstnanec neukončil pracovní poměr a současně pobírá důchod, nárok na 
benefity má. 
 
Mezihorák Ivo: 
- Může se zúčastnit konference více členů, než máme delegátů?  
Odp.Ivo Protivínský 
- Ano, ale nebudou mít právo hlasovat.   
 

Příští schůze ZV + místopředsedů DV, se koná před konferencí 
dne 28.3.2012 ve 13:00 hodin, v sále ÚD Martinov. 

 

 
 
 

Náš web: 

www.odborydpo.cz 
 

V Ostravě dne: 16. 03. 2012   
 Zapsala :          Jarmila Řezníčková 
                   místopředsedkyně ZV ZO OS DOSIA 

http://www.odborydpo.cz/

