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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.05/2014 
    
Z řádného zasedání -  
Závodního výboru ZO OS DOSIA při DPO a.s., konaného dne 05. 03. 2014. 
 
 
ZV jednal ve složení: Protivínský Ivo, Řezníčková Jarmila, Pokorný Ivan, 
Soukalová Blanka, Bortlíček Petr, Eugel Tomáš, Smital Petr, Maloušová Jana, Veselý 
Martin, Štěpánek Zdeněk, Mezihorák Ivo, Kamlerová Eva, Večeřa Jaroslav, Hříbek 
Zbyněk, Ing. Pokojský Čestmír.  
 
Omluven: - Borisová Marie, Dvořáková Jana, Frejkovský Tomáš. 
 
Neomluven: - Halíř Jan. 
 
 
ZV byl seznámen: 
 

 s vývojem průměrné mzdy za období leden 2014 ve srovnání se stejným 
obdobím roku 2013 v DPO a.s. 

 s nástupy a výstupy DPO a.s. 
 se stavem zaměstnanců ve srovnání s rokem 2013  DPO a.s. 
 s přepočteným stavem zaměstnanců DPO a.s. 
 s rozborem pracovní úrazovosti 
 s výši škod z dopravních nehod 
 s výši škody z dopravní nehody Ekova electric 

 
 

ZV projednal: 
 

 a schválil podporu v nezaviněné tíživé situaci-dlouhodobá nemoc: 
      - Radovan Svatý – autobusy Hranečník – řidič – 1 500,-Kč.  
      Hlasování: Pro - 15, proti - 0, zdržel se - 0. Návrh byl přijat. 
 
 
 a schválil pro pořadatele odměnu za práci při pořádání plesu formou věcného 

daru ve výši 500. – Kč, odměnu formou věcného daru za obsluhu v kuchyni 
pro Martu Mertovou a Věru Šeděnkovou ve výši 300,- Kč a Gabrielu Sobkovou 
ve výši 200,- Kč.   
Hlasování: Pro - 15, proti - 0, zdržel se - 0. Návrh byl přijat. 
 

Informace: 
 
- K vyhodnocení KS jsem od členů ZV nedostal žádné připomínky, takže jsem do 
vyhodnocení napsal, že plnění kolektivní smlouvy je bez připomínek. 



 

 

 

2 

Nicméně, za období leden až prosinec 2013 poklesla průměrná mzda za společnost o 
0,5% což je v rozporu s ustanovením článku II. 1. 4.  mzdové dohody, kde je napsáno, 
že mzda nepoklesne pod úroveň roku 2012 za srovnatelných podmínek. 
 
 - Na základě neustálých stížností zaměstnanců na nekvalitní kávu a časté poruchy 
automatů fa. AUCTIC jsem napsal dopis (bude součásti zápisu), který byl adresován 
EN Ing. Romanu Šulovi. Dne 5. 3. 2014 proběhla schůzka, za účasti Ing. Romana 
Šuly, Ing. Evy Kubíčkové, Ivo Protivínského, Jarmily Řezníčkové a zástupce fa. 
AUTIC. Na jednání jsme předložili stížnosti zaměstnanců jak z diskusního fóra a 
Facebooku, tak i ty, které přicházely e-mailem. Výsledek jednání je, abychom do 
konce měsíce března kontrolovali a sbírali podněty od zaměstnanců na funkčnost 
automatů, s tím spojené rychlé odstranění závad a v neposlední řadě na kvalitu 
kávy. Ing. Kubíčková navrhla, že by v automatech na jídlo mohly být kromě baget i 
obložené housky nebo chleba s řízkem, tento sortiment by se vyráběl v kuchyni 
Závodního stravování v Martinově.  
Žádáme všechny zaměstnance, aby poznatky o funkčnosti automatů a 
kvalitě kávy zasílali na emailovou adresu dosia.protivinsky@dpo.cz 
nebo piwosch@seznam.cz. 
 
- Požádal jsem pana Pechance o písemné sdělení, zda v období let 2010 – 2013 bylo 
provedeno měření rizikových faktorů podle právních předpisů, nebo pokynů orgánů 
ochrany veřejného zdraví a to na pracovišti Správy a údržby majetku – dílna 
provozních elektrikářů – pracoviště paní Blanky Hrabovské, eventuálně na 
kterémkoli jiném pracovišti, na kterém paní Hrabovská pracovala. 
Odpověď pana Pechance je součásti zápisu.  
 
- Dne 04. 03. 2014 proběhlo vyhodnocení motivační odměny „Podíl na úsporách“. 
Na jednání mj. zaznělo, že nárok na odměnu vzniká tehdy, pokud zaměstnanec 
v daném měsíci odpracoval všechny celé pracovní směny, resp. čerpal dovolenou, 
anebo náhradní volno za práci přesčas. To by znamenalo, že na odměnu by nedosáhl 
zaměstnanec, který by měl v daném měsíci absenci např. z důvodu darování krve, 
krevní plazmy, anebo z důvodů uvedených v Nařízení vlády č.590/2006 Sb.- 
„Důležité osobní překážky v práci“, případně z důvodu krátkodobého uvolnění pro 
výkon odborářské funkce. 
Z těchto důvodů jsme vyslovili zásadní nesouhlas s tímto širokým krácením odměny. 
Na základě tohoto nesouhlasu bylo dohodnuto, že vydefinujeme okruh zaměstnanců, 
u nichž by z našeho pohledu došlo k bezdůvodnému nevyplacení odměny, a tento náš 
návrh předložíme k projednání představenstvu společnosti.  Tento požadavek byl 
předán zaměstnavateli před jednáním schůze ZV.  
 
 
 
Připomínky DV: 
 
Smital Petr: 
- Kolega měl zápal plic a propásl termín lékařské prohlídky, protože v době 
nemocenské mu skončila platnost preventivní lékařské prohlídky. Slyšel jsem, že při 
těchto prohlídkách platí 10 denní odvolací lhůta a až po ní je prohlídka platná. Údajně 
byl vydaný nějaký podnikový pokyn, který říká, že pokud se zaměstnanec a také 
zaměstnavatel vzdají 10 denní lhůty na odvolání je preventivní prohlídka platná ihned. 
Odp. Ivo Protivínský: 
- Včera jsem znovu připomínkoval Mgr. Dvorské, Práškové, že chci dostávat 
informaci o všech nových směrnicích. Mgr. Dvorská Prášková mi řekla, že všechny 
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směrnice dostáváme k podpisu a projednání. Pravda bude zřejmě někde jinde 
protože o této směrnici jsme informováni nebyli.  
 
 
 
Hříbek Zbyněk: 
- V práci máme paušál na telefon, ale když volám soukromě tak by mi chtěli strhávat 
paušální poplatek. Proč bych si nemohl zaplatit soukromé hovory jednotlivě a neplatit 
podniku paušál. Dostali jsme formulář, v kterém musíme vyplnit, kolik % tvoří naše 
soukromé hovory. Vyplnil jsem 0%, protože k soukromým hovorům telefon 
nevyužívám. 
 
Odp. Ivo Protivínský: 
- Doporučuji nepoužívat služební telefony k soukromým hovorům a pořidit si 
výhodné volání, které nabízíme svým členům. Pokud máte služební telefon, je věcí 
zaměstnavatele jaké podmínky nastaví pro jeho používání. 
 
Kamlerová Eva: 
- Věšáky v šatně před sálem v Martinově by se měly očíslovat a také jejich počet 
neodpovídá kapacitě sálu.  
- Co bude s uklízečkami u DP? 
 
Odp. Pokojský Čestmír Ing.: 
- Zatím nebylo ukončeno výběrové řízení na úklidovou firmu. Petice, která se 
podepisovala na podporu úklidu našimi uklízečkami má 770 podpisů. 
 
Pokojský Čestmír Ing.: 
- Mgr. Oborný z Ekovy mi řekl, že se jim osvědčilo placené volno místo nemocenské, 
které bylo s naší ZO dohodnuté při kolektivním vyjednávání. Ze strany zaměstnanců 
nedochází k žádnému  zneužívání. 
 
Soukalová Blanka: 
- Blíží se léto, dostal jsi seznam konečných, které budou vybaveny lednicemi? Na 
Intersparu lednice je, ale o víkendu je nedostupná. Vedoucí zastává názor, že lednice 
zůstane u manipulanta. 
Odp. Ivo Protivínský: 
-  O této záležitosti jsme vás již informovali. Seznam konečných, kterých se to týká, 
jsme sestavili s Jaroslavem Večeřou, tento byl předán s požadavkem na jejich 
dovybavení zařízením na úschovu a ohřev jídel. Dne 12.11.2013  proběhlo u DN 
jednání, na kterém jsme se dohodli, že během jarních měsíců se dohodneme, kde je 
dovybavení nutné. Dále jsme měli možnost vyjádřit se k vybavenosti nových vozů, na 
které je vyhlášeno výběrové řízení. Do požadavků jsme dali i lednice do kabiny řidiče, 
které jsou na 2 PET láhve o obsahu 1,5 l.  
 
 Maloušová Jana: 
- Jak se má zachovat zaměstnanec, který má nemocenskou, pak jde na preventivní 
prohlídku a ta mu díky 10denní odvolací lhůtě propadne. Slyšela jsem, že k tomu vyšla 
nějaká směrnice. 
Odp. Ivo Protivínský: 
- Zatím nemáme informace o tom, že by taková směrnice vyšla.  
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Pokorný Ivan: 
- Po poslední DPK jsem se rozhodl, že se nebudu DPK účastnit, protože ze sebe 
nebudu dělat blázna. Účastní se ji téměř celé vedení a nevyřeší se nic, protože většinu 
našich připomínek zlehčují.  
Odp. Ivo Protivínský: 
- Záležitost projednáme s vedoucím odboru Doprava Ing.Hladkým. 

 

 

 

Příští schůze ZV + místopředsedů DV se koná 19.03.2014 ve 13:00 

v banketce  v Martinově. Jednání s vedením společnosti se koná 

od 15:00 hod. 
 

 
Náš web: 

www.odborydpo.cz 
 
 
V Ostravě dne: 08. 03. 2014   
 Zapsala :          Jarmila Řezníčková 
                   místopředsedkyně ZV ZO OS DOSIA 

http://www.odborydpo.cz/

