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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.06/2013 
    
 
 
Z řádného zasedání -  
Závodního výboru ZO OS DOSIA při DPO a.s., konaného dne 27. 03. 2013. 
 
 
 
ZV jednal ve složení: Protivínský Ivo, Řezníčková Jarmila, Pokorný Ivan, 
Soukalová Blanka, Matějka Jaroslav, Eugel Tomáš, Smital Petr, Maloušová Jana, 
Veselý Martin, Štěpánek Zdeněk, Mezihorák Ivo, Halíř Jan, Čík Daniel vz. za 
Kamlerovou Evu, Frejkovský Tomáš, Večeřa Jaroslav, Dvořáková Jana, Hříbek 
Zbyněk, Ing. Pokojský Čestmír.  
Místopředsedové: - Hisem Lubomír, Vlčková Pavla, Bortlíček Petr, Slíva Zdeněk, 
Bortolotti Daniel, Kosňovská Zdeňka, Vozničková Vladislava, Seberová Jana, Kacíř 
Miroslav, Mertová Jana, Ondřej Radim.  
Omluven: - Borisová Marie, Kamlerová Eva, Lubeník Radko.  
  
 
 
ZV projednal: 
 

 vývoj průměrné mzdy za období leden - únor 2013 ve srovnání se stejným 
obdobím roku 2012 v DPO a.s. 
 

 nástupy a výstupy v DPO a.s. 
 

 stavy zaměstnanců ve srovnání s rokem 2012  v DPO a.s. 
 

 přepočtený stav zaměstnanců v DPO a.s. 
 

 náhrady škod z dopravních nehod. 
 

 rozvrh pracovní doby. 
 

 roční rozvrhy plánu dovolených (mimo střediska dopravy). 
 

 a schválil předsedovi ZV paušál ve výši 600,- Kč měsíčně, na provoz 
soukromého motorového vozidla pro potřeby ZV. 
Hlasování: Pro - 18, proti - 0, zdržel se - 0. Návrh byl přijat  
 

 a schválil nabídku výhodného volání pro členy v síti  T-mobile. 
Hlasování: Pro - 16, proti - 0, zdržel se  Eugel Tomáš a Soukalová 
Blanka. Návrh byl přijat  
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Informace: 
- Společně s Ing.Pokojským jsme navštívili jednání zastupitelských klubů TOP 09, 
OSTRAVAK, KSČM a ČSSD. Vysvětlovali jsme jim, co nás vede k obavám o osud 
dceřiné společnosti Ekovy Electric a potažmo zajištění těžké údržby tramvají pro 
DPO. Sdělili jsme jim i informace, které na pracovním jednání zastupitelstva dne 
6.3.2013 nezazněly a mohly by mít význam při rozhodování o prodeji podílu v EE. 
Kluby TOP 09, OSTRAVAK a KSČM přislíbily, že nebudou souhlasit s prodejem. Ani 
klub ČSSD nebyl jednoznačně nakloněn prodeji. I proto jsme se rozhodli také 
vystoupit v diskuzi na jednání zastupitelstva dne 20.3.2013  (viz.  příloha zápisu, 
str.7-9) a mimo jiné připomenout i to, co chystanému prodeji od roku 2008 
předcházelo. V této souvislosti si zaslouží velké poděkování člen ZV Ing. Čestmír 
Pokojský. 
 
- Zastupitelstvo na svém jednání dne 20. 3. 2013 rozhodlo o neprodání 66% akcií 
dceřiné společnosti Ekovy Electric konsorciu tvořenému Škodou Transportation a 
Krnovskými opravnami strojírnami.  
 
- Na pracovní skupině jsme hovořili s p. Pechancem o oprávněném požadavku naší 
ZO účastnit se šetření pracovních úrazů. Za tímto účelem proběhne jednání se 
zaměstnavatelem. 
 
- Navrhujeme doplnit do Zásad hospodaření na rok 2013 do odstavce Hospodaření 
DV, podmínky pro účtování mimořádné zálohy o větu: „Mimořádnou zálohu je 
možné vybrat 10 dní před akcí a vyúčtovat tuto zálohu nejpozději 10 dní po akci.“  
 
- 5. 4. 2013 proběhne další kolo kolektivního vyjednávání o mzdové dohodě. 
 
 
 
Připomínky DV: 
 
 
Frejkovský Tomáš: 
- Již minimálně 14 dní nejsou dodržovány teplotní limity na všech pracovištích. Je to 
úmyslné hazardování se zdravím lidí. Takový nárust nemocenským jak máme teď si 
nepamatuji za celou dobu co jsem zaměstnán v DP. Na šatně máme jen 15°C. 
Odp. Protivínský Ivo: 
- Tuto problematiku otevřeme na konferenci a technického náměstka Ing. Kuchrýka 
se zeptáme na důvod tak razantního omezení.  
 
Seberová Jana: 
- I u nás v kancelářích je taková zima, že sedím v kozačkách a kabátech.  
 
Veselý Martin: 
 - Máme změnu u členů komisí. Na BOZP bude docházet Jan Otruba a na stravovací  
Eva Pončová. 
 
Halíř Jan: 
 - Přidávám se ke stížnosti Tomáše Frejkovského. 
 
Čík Daniel: 
 - Také se přidávám ke stížnosti Tomáše Frejkovského. 
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Hříbek Zdeněk: 
 - Máme změnu u členů komisí. Na BOZP bude docházet Radim Ondřej a na stravovací 
Renata Šebestová. 

 

 

 

Příští schůze ZV, se koná dne 10. 04. 2013 v 14:00 hodin, 

v zasedací místnosti. 
  
 
 

Náš web: 

www.odborydpo.cz 
 
 
 

V Ostravě dne: 05. 04. 2013   
 Zapsala :          Jarmila Řezníčková 
                   místopředsedkyně ZV ZO OS DOSIA 

http://www.odborydpo.cz/

