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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.05/2013 
    
Z řádného zasedání -  
Závodního výboru ZO OS DOSIA při DPO a.s., konaného dne 13. 03. 2013. 
 
ZV jednal ve složení - Protivínský Ivo, Řezníčková Jarmila, Pokorný Ivan, Matějka 
Jaroslav, Eugel Tomáš, Smital Petr, Maloušová Jana, Borisová Marie, Veselý Martin, 
Štěpánek Zdeněk, Mezihorák Ivo, Halíř Jan, Kamlerová Eva, Frejkovský Tomáš, 
Večeřa Jaroslav, Dvořáková Jana, Hříbek Zbyněk, Ing. Pokojský Čestmír.  
Omluveni: Soukalová Blanka.  
Hosté:  Schneider Oldřich, Vozáb Petr, 
 
ZV projednal: 

 
 a schválil klíč pro stanovení počtu delegátů konference konané 27. 03. 2013 a to 

1 delegát na každých 20 členů.  
          Hlasování:       pro - 18,   proti - 0,  zdržel se - 0.  Návrh byl přijat. 

 
 a schválil členy pracovních komisí pro konferenci 27. 03. 2012: 
 -Mandátová  - Večeřa Jaroslav 
              - Kamlerová Eva 
 - Návrhová    - Smital Petr 
              - Maloušová Jana 
 - moderátor  - Ing. Pokojský Čestmír 

           Hlasování:       pro - 18,   proti - 0,  zdržel se - 0.  Návrh byl přijat. 
 

 
Informace: 
 
Protivínský Ivo: 
- Dne 21. 3. 2013 bude od 7:00 hod. v kanceláři ZV jednání pracovní skupiny. 
- V souvislosti s navrhovaným prodejem 66% akcií dceřiné společnosti Ekovy Electric, 
máme sjednány schůzky se zastupitelskými kluby KSČM, Ostravak, Top 09 a ČSSD. 
Budeme se snažit vysvětlit zastupitelům některé věci, které na pracovním semináři 
zastupitelstva k prodeji EE vůbec nezazněly a budeme apelovat na politiky, aby se město 
EE nevzdávalo. Schůzek se zúčastní Ing.Pokojský s předsedou ZO. 
 
 Schneider Oldřich: 
 - Absolvovali jsme pravidelnou kontrolu BOZP u DP a ve dnech 21. 3. – 22. 3. 2013 
absolvujeme stejnou kontrolu v Ekově. Věnovali jsme se pracovnímu prostředí, 
pracovním podmínkám a rizikům z toho vyplývajících. Také jsme se věnovali pracovně 
právním vztahům a pracovní době atd. Co se týká pracovního řádu, je staršího data. Vše 
je uvedeno v zápise z kontroly, který je přílohou zápisu č. 5/2013. 
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Vozáb Petr: 
 - Během dvou dnů jsme zkontrolovali tramvaje Poruba, kde jsme se byli podívat na KP 
na přechodové můstky, které jsou ve špatném stavu. Zaměstnavatel to řeší, protože jsou 
tam připravené nové díly. Podrobný zápis z kontroly je přílohou zápisu. Co se týká naší 
kontroly, tak my nejsme oprávněni zaměstnavateli nařizovat nápravu, ale můžeme ji 
pouze doporučit.  

 
Řezníčková Jarmila: 
- Vyúčtování plesu vyšlo - 3257,- Kč, takže ztráta je minimální. Děkuji dílenským 
výborům za finanční příspěvek do tomboly, zvláště DV – Hranečník – Sládkova, DV 
autobusy Poruba a DV – Vrchní stavba, kteří dali do tomboly mimořádný příspěvek. 
 

 
 
Připomínky DV: 
 
Pokorný Ivan: 
- Chci poděkovat za zajištění poukazů na kosmetiku Mary Kay v ceně 700,- Kč pro 
všechny naše členky, které jim byly dány k MDŽ.  
 

Maloušová Jana: 
- Chystá naše centrála nějaké protivládní akce? 
Odp.Oldřich Schneider: 
- V tuto chvíli se v pravidelných intervalech schází koalice dopravních odborových 
svazů. Minimálně do půlky května se nic nepřipravuje. Blíží se super volební rok a 
tak se akce budou směrovat na toto období. 
 
Maloušová Jana: 
- Rozpis dovolených podepisuji, ale s porušením pracovních povinností seznamovaná 
nejsem. 
Odp.Ivo Protivínský: 
- Všichni vedoucí pracovníci budou proškoleni, jak mají jednat se zástupci odborové 
organizace, v souladu se zněním kolektivní smlouvy. 
 
Matějka Jaroslav: 
- Zabývali jste se při kontrole BOZP střídavými přestávkami, které jsou zavedené na 
trolejbusech? 
Odp.Oldřich Schneider: 
- Žádnou informaci o střídaných přestávkách jsem od Vás nedostal, a proto jsem se 
jimi nezabýval. Je to pro mě nová informace.  
 
Smital Petr: 
- Dostal jsem od vedoucího k podpisu protokol o náhradě škody. Řidič souhlasil a 
uznal vinu. Můj názor je, že řidič není vinen. 
Odp.Oldřich Schneider: 
- Podle ZP je zaměstnavatel povinen projednat s odbory škodu vyšší než 1000,- Kč. 
Pokud s tím řidič souhlasil, i tak bych to projednal. 
 
Frejkovský Tomáš: 
- Už několikrát jsme žádali Ing. Kubíčkovou o automat na kávu. Obracel se na ni 
vedoucí střediska i vedoucí odboru, ale zatím se nic neděje. 
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Odp.Ivo Protivínský: 
- Vedoucí by měli u Ing. Kubíčkové urgovat vyřízení žádosti. 
  
Mezihorák Ivo: 
- Jednali jsme s paní Sulkovou ohledně zabezpečení kol zaměstnanců proti krádeži. 
Jak by podnik postupoval při zničení nebo krádeži kola z objektu vozovny, kde jsou 
tato kola odložena? Paní Sulková tvrdí, že to má na starost vrátný, ale ten je 
zaměstnancem cizí firmy. 
 
Odp.Ivo Protivínský 
- Zaměstnavatel je zodpovědný za věci, které zaměstnanec odloží po příchodu do 
práce na místo určeném zaměstnavatelem, či jinak obvyklém.  
   
 

Příští schůze ZV + místopředsedů DV, se koná před konferencí 
dne 27.3.2013 ve 13:00 hodin, v sále ÚD Martinov. 

 

 
 
 
 

Náš web: 

www.odborydpo.cz 
 

V Ostravě dne: 17. 03. 2013   
 Zapsala :          Jarmila Řezníčková 
                   místopředsedkyně ZV ZO OS DOSIA 

http://www.odborydpo.cz/

