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Závodní výbor   

        ZO OS DOSIA při DPO a.s. 

 
 

 
 
 

                      Zápis č.6/2011 
 
    
Z řádného zasedání -  
závodního výboru Základní Organizace Odborového Svazu DOSIA při DPO 
a.s., konaného dne 22.3.2011 
 
ZV jednal ve složení  - Dvořáková Jana, Kamlerová Eva, Maloušová Jana, 
Řezníčková Jarmila, Eugel Tomáš, Frejkovský Tomáš, Pokorný Ivan, Tořová Libuše, 
Hříbek Zbyněk, Mezihorák Ivo, Protivínský Ivo, Smital Petr, Večeřa Jaroslav,  
Štěpánek Zdeněk, Ing. Pokojský Čestmír, Veselý Martin, Waligóra Marek, 
Omluveni: Borisová Marie,         
Neomluven: Peřina Oldřich. 
Místopředsedové: Kacíř Miroslav, Ondřej Radim, Filipovský Petr,  
Vozničková Vladislava, Čík Daniel, Orlíček Pavel, Bernatík Zdeněk, Hisem Lubomír, 
Host: místopředseda OS DOSIA Jan Čup. 
 
 
ZV projednal: 
 
 
 a schválil vyhlášení stávkové pohotovosti na podporu kolektivního vyjednávání 

a jako projev nespokojenosti s dosavadním vývojem v kolektivním vyjednávání, 
zejména v návrhu zaměstnavatele na navýšení tarifních mezd o 1,5%.                                                            
Hlasování:       pro  17,   proti   0,  zdržel se 0.  Návrh byl přijat. 
 

 náhradové řízení . 
 

 vývoj průměrné mzdy za leden až únor 2011 ve srovnání se stejným obdobím 
 roku 201o. 

 
 přepočtené stavy zaměstnanců za období únor ve srovnání s r. 2010 

 
 dopis, předsedy OS DOSIA p. Jana  Rejského, ve kterém poukazuje na snahy 

současné vlády o návrhu ministra financí na změnu daní od roku 2013. Nejde 
jen o postupné zvyšování DPH,  zatížení životních nákladů rodin s dětmi, 
důchodců a zdravotně postižených, v návrhu je  i  rušení daňových výjimek 
(benefitů)  pro zaměstnance a tím o  výrazné zhoršení  podmínek nás všech. 
Navíc se uvažuje, kromě dalšího  i o daňovém zatížení  členských příspěvků, 
tzn., prakticky  o  likvidaci činnosti základních organizací a svazů ve 
prospěch  svých členů. OS DOSIA připravuje ve spolupráci s Koalicí odborových 
svazů působících v dopravě protestní akce.   
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 situaci v odborové organizaci na středisku Trolejbusy-doprava. Vzhledem 
k množícím se stížnostem členů této odborové organizace, hlavně 
k neprůhlednosti hospodaření, ZV odsouhlasil návrh na provedení revize 
čerpání finančních prostředků a žádost, aby byla na tomto středisku svolaná 
členská schůze, nebo středisková konference. 

      Hlasování:       pro  17,   proti   0,  zdržel se 0.  Návrh byl přijat.   
 
 a pověřil Ing. Čestmíra Pokojského a Ivo Mezihoráka, kteří se zúčastní této 

schůze, či konference, spolu s předsedou a místopředsedou ZO.  
            Hlasování:       pro  17,   proti   0,  zdržel se 0.  Návrh byl přijat. 
   
 a schválil Petra Smitala jako člena návrhové komise za onemocnělou Marii 

Borisovou. 
 
 

 
Předseda přivítal nového člena ZV p. Martina Veselého, který byl zvolen 
v doplňujících volbách za předsedu DV tramvaje Mor. Ostrava – vozovna. Seznámil 
členy ZV s zápisem o kontrole sortimentu v prodejních potravinových automatech. 
 
 
 
Připomínky DV: 
 
p.Waligóra Marek: Je možné k obědům objednávat  pečivo ? 
Odp.Dvořákové Jany: Je to třeba přednést na stravovací komisi. 
 
p.Frejkovský Tomáš: Na posledním jednání s vedením společnosti bylo řečeno, že 
se otevře jednání ohledně oděvního řádu. 
Odp.: Toto bylo s Ing.Mlčákem projednáno a slíbil že se tak stane, i když jej zaskočilo, 
že se k tomu přidali i dělnické profese-původně počítali pouze s tím, že se bude jednat 
o oděvním řádu a přidělování výstrojních bodů pro řidiče. 
 

 p.Waligóra Marek: Proč se nedává příspěvek na všechny tábory a ne jen na dva 
vybrané. 
Odp.Řezníčkové Jarmily: Když byl podnikový tábor v Pusté Polomi tak 
zaměstnanci také nedostali příspěvek na cizí tábor. Zaměstnavatel nám zkrátil 
příspěvek na činnost odborové organizace o 200 000,- Kč. Z toho plyne, že není 
v našich silách platit všechno všem, i když by se nám to také líbilo. Navíc tyto tábory 
byly vybrané proto, že se jiní organizátoři nepřihlásili. Pro příští rok můžeme přijmout 
jiný systém, či způsob, ale pro letošek platí to, co bylo odsouhlaseno konferencí. 

 
p.Štěpánek Zdeněk: Rekreace jsou jen Doksy, není to pro lidi lákavé. Bylo by třeba 
 vybrat něco jiného. 
Odp.Protivínského Iva: Pro rekreaci v Doksech platí totéž co pro tábory. Mimo 
jiné je zapotřebí přijít s jinými návrhy ještě před schválením a ne až 4 měsíce po. 
Navíc jsme limitováni rozpočtem. Pokud v něm najdeme takové rezervy, abychom to 
byli schopni hradit tak se nebráníme žádným návrhům. Připomínám však, že 
odborová organizace není cestovní kancelář a její hlavní činnost je v něčem jiném-
podstatnějším. Organizování dovolených, rekreací a táborů je jen okrajovou 
záležitostí, kterou pro své členy děláme. Mimo to,na Doksy byly loni kladné ohlasy. 
Zahraniční zájezd do Norska se pro malý zájem nakonec nekonal. 
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                       p.Vozničková Vladislava: Byla se poradit na právním servise u JUDr. Podhajské 
a konstatuje spokojenost s jejími službami. 
 
p.Maloušová Jana: Jak jsou placené první tři dny nemocenské? 

 Odp. Protivínského Iva: První tři dny nejsou ze zákona placené, my máme výjimku 
zakotvenou v kolektivní smlouvě (zaměstnavatel platí první tři dny nemocenské za 
předpokladu, že pracovní neschopnost trvá více než 14 dní, ale jen při první 
nemocenské v daném roce.) 

 
Kamlerová Eva: Bude letos turnaj ve fotbale nebo hokeji? 

                       Odp. Protivínského Iva: Odbory fotbalový, ani hokejový turnaj nepořádají. Jedná 
se o turnaj ředitele společnosti, a že p. Kubíčková chodila předávat ceny, byla její 
iniciativa. 
 
Pokojský Čestmír: 18.3.  2011 si mě pozval pan ředitel a předal mi dopis, ve kterém  
se píše o mém nekorektním jednání vůči zaměstnavateli, a že jsem zneužil informace 
z Dozorčí  rady, které jsem předal novinářům.   
 
 
 

 

      

Příští schůze ZV, se koná dne 12.4.2011 ve 14:00 hodin v banketce. 
 

 

Náš web: 

www.odborydpo.cz 
 

 V Ostravě dne: 23.03.2011                                  Ivo Protivínský 
                 předseda ZO OS DOSIA  
                    
Zapsal :          Jarmila Řezníčková 
                       místopředseda ZV ZO OS DOSIA 
 
 

 


