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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.06/2014 
    
Z řádného zasedání -  
Závodního výboru ZO OS DOSIA při DPO a.s., konaného dne 19. 03. 2014. 
 
ZV jednal ve složení: Protivínský Ivo, Řezníčková Jarmila, Pokorný Ivan, 
Soukalová Blanka, Bortlíček Petr, Eugel Tomáš, Slíva Zdeněk (zastupuje Petra 
Smitala), Maloušová Jana, Borisová Marie, Veselý Martin, Štěpánek Zdeněk, 
Mezihorák Ivo, Kamlerová Eva, Večeřa Jaroslav, Kacíř Miroslav (zastupuje Tomáše 
Frejkovského), Dvořáková Jana, Hříbek Zbyněk, Ing. Pokojský Čestmír.  
Místopředsedové: - Hisem Lubomír, Vlčková Pavla, Bortolotti Daniel, Kosňovská 
Zdeňka, Vozničková Vladislava, Mertová Jana, Ondřej Radim.  
Omluven: - Bambušek Jan, Smital Petr, Frejkovský Tomáš, Halíř Jan, Seberová Jana, 
Čík Daniel, Lubeník Radko.  
Host:  ředitel DPO a.s. Ing. Kadlučka Roman Ph. D.. 
 
ZV byl seznámen: 
 

 vývoj průměrné mzdy za období leden - únor 2014 ve srovnání se stejným 
obdobím roku 2013: DPO a.s. 

 s nástupy a výstupy DPO a.s. 
 s nástupy a výstupy Ekova – electric. 
 se stavem zaměstnanců ve srovnání s rokem 2013 Ekova - electric 
 se stavem zaměstnanců ve srovnání s rokem 2013  DPO a.s. 
 s přepočteným stavem zaměstnanců DPO a.s. 
 náhrady škod z dopravních nehod. 

 
Informace: 
- Dne 13.3.2014 nám zaměstnavatel předal schválené vyhodnocení Kolektivní 
smlouvy na roky 2010 – 2013 za období 1.1.2013 – 31.12.2013. V této souvislosti nám 
bylo předáno i písemné vyjádření předsedy představenstva společnosti Ing. Romana 
Kadlučky, Ph.D. k vznesené připomínce týkající se nedodržení plnění bodu II.1.4 
Mzdové dohody. 
Ve vyhodnocení KS v bodu V.2 „Povinnosti odborové organizace“ je napsáno: 
Jednání odborové organizace DOSIA nelze považovat za splnění závazku 
podle odstavců V.2.1 a V.2.2. To se v průběhu roku 2013 ještě zvýraznilo, 
většinou v souvislosti s šetřením sporných případů pracovních úrazů. 
Také průběh a závěry kontrol SIBP OS DOSIA, které byly provedeny na 
začátku roku v posledních dvou létech, nelze považovat za vzájemnou 
spolupráci. 
 
 - Navštívil nás generální reprezentant fa. Optimalenergy pan Karel Kaňok 
s nabídkou produktu pro naše členy. 

 
- Dne 6.6.2014 se bude konat na hřišti v Pustkovci turnaj ředitele společnosti v malé 
kopané a souběžně s tímto turnajem uspořádáme pro děti našich členů dětský den. a  
- Dne 21.6.2014 se bude v Praze konat fotbalový  turnaj v kopané. 
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- Ve mzdě za měsíc únor byla vyplacena motivační odměna. Zaměstnanci, kteří byli 
v pracovní neschopnosti z důvodu pracovního úrazu nezaviněného vlastním 
přičiněním, si mohou podat žádost na vyplacení motivační odměny a ta jim bude po 
schválení dodatečně vyplacena. 
- Ve Zpravodaji 1/2014 vyšel článek, který hodnotí projekt spolupráce se společností 
RPG byty s.r.o. Je v něm uvedena tabulka s různě vysokými  nájmy a na porovnání 
příklad ze společnosti Dalkia Česká republika a.s. která se účastní stejného projektu. 
Z porovnání vyplývá( porovnání z tabulky se zaměstnancem č.1.),  že zaměstnanec 
Dalkie ušetří celou slevu (sleva se mu nedaní), kdežto našemu zaměstnanci je tato 
sleva zdaněna a tím ušetří přibližně polovinu toho co zaměstnanec Dalkie.  

 
ZV projednal: 

 
 konání prezentace zástupcem fa. Optimalenergy  panem Karlem Kaňokem, na 

jednání ZV.  
Hlasování: Pro - 5, proti - 4, zdržel se - 3. Návrh byl zamítnut.  
 

Připomínky DV: 
 
Pokorný Ivan: 
- Na DV jsme se dohodli, že na Provozní komisi bude chodit Jaromír Lacný a na 
Stravovací komisi Marta Glabazňová. 
 
Soukalová Blanka: 
- Na DV nám sdělil pan vedoucí, že do Martinova bude do místnosti pro řidiče dána 
lednice. 
 
Mezihorák Ivo: 
- Ve sprchách jsou od ledna spadané kachličky, ale nikdo to neřeší.  
 
 Štěpánek Zdeněk: 
- Pracují u nás manželé, kteří se stěhovali, bylo jim řečeno, že nemají nárok na 
paragraf a mají si vzít neplacené volno. Neplacené volno si vzali a tím ztratili, 
v daném měsíci, nárok na vyplacení podílu na odměnách.  
Odpověď I. Protivínského: Ať se s námi spojí, pomůžeme jim napsat žádost o 
doplacení. 
 
V 15:00 hod. přišel ředitel společnosti. 
 
Ing, Čestmír Pokojský: 
- Na schůzce k podílu na úsporách dne  4.3.2014 jsem poukazoval na přechodový rok 
kdy jsme podíly na úsporách stavěli na o 1 milion km ujetých na víc než se ve výsledku, 
díky optimalizaci dopravy ujelo.  
- V poslední zpravodaji je zhodnocení projektu RPG byty. Docela mě článek zarazil, 
protože z něho vyplývá, že zaměstnanec společnost Dalkia  Česká republika a.s. má 
slevu z nájmu za srovnatelných podmínek téměř o polovinu větší než zaměstnanec 
DPO a.s.  
Ivo Protivínský:  Podařilo se mi zjistit, že v Dalkii jim tutéž posytnutou slevu 
nezdaňují jako u nás. 
Odp. Ing. Roman Kadlučka Ph.D.: 
-Zeptám se jinak, diskriminujeme tím někoho? Vytváříme vícenáklady? Kdo chce, ať se 
tam přihlásí, kdo nechce, ať se tam nepřihlásí.  
 
Soukalová Blanka: 
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- Měla jsem připnutý odznak na bundě (bunda je součásti stejnokroje) a při nástupu 
na směnu jsem bundu sundala. Protože jsem neměla při řízení odznak na vestě, byly 
mi sebrány peníze a vypadla jsem ze soutěže. Obracejí se na mně řidiči, kteří byli také 
tímto způsobem vyřazeni ze soutěže. Ti sice měli odznak na vestě, ale protože bylo 
v kabině chladno, oblékli si mikinu a odznak nebyl vidět. Kodex řidiče asi spočívá 
v tom, jak hbitě si dokážu za směnu přepínat odznak z vesty na košili a podobně. 
Pokud je to hlavní měřítko tak by nám měl dát vedoucí 4 odznaky (košile, vesta, svetr 
bunda), nebo bychom místo odznaku mohli dostat cedulku, kterou bychom připevnili 
na kabinu řidiče. 
Odp. Ing. Roman Kadlučka Ph.D.: 
-Pokud je v pravidlech napsáno, že odznak musí být na viditelném místě, tak vaše 
povinnost je nosit ho na viditelném místě. Ještě jedna možnost by byla koupit si další 
odznak za výrobní náklady, anebo odznaky vyměnit za cedulky. 
  
Mezihorák Ivo: 
- Dostali jsme směrnice úseku technického náměstka. Je tam místní pracovně 
bezpečnostní předpis pro trolejbusové garáže, v které je popsáno, jak se má pracovat 
na střeše. Je to takový paskvil, že pokud ho budeme dodržovat tak vždy porušíme 
nějaký bezpečnostní předpis. Už za to byli potrestáni 3 zaměstnanci. Žádáme, aby byla 
udělaná předváděčka jak podle tohoto předpisu postupovat, abychom se vyvarovali 
jakéhokoli postihu při nedodržení.  
Odp. Ing. Roman Kadlučka Ph.D.: 
-Měli byste to řešit na TPK. Směrnici předám technickému náměstkovi, a pokud řekne, 
že je postup realizovatelný tak budu žádat, ať vám ukáže jak, a pokud řekne, že to 
realizovatelné není tak budou muset předpis opravit. 
  
Mezihorák Ivo: 
- Správa majetku má na starosti koupelny. Od ledna máme v koupelnách spadané 
kachličky a je to tam do dneška odstavené, protože jsou zedníci dlouhodobě nemocní.   
Odp. Ing. Roman Kadlučka Ph.D.: 
-Pokud je problém v rámci Správy majetku, bude se to muset řešit.  
 
 Kamlerová Eva: 
 - Budou muset zaměstnanci Ekova - electric žádat ke konci roku opět o jízdní výhody?   
Odp. Ing. Roman Kadlučka Ph.D.: 
-V loni jsem byl žádat na městě o jízdní výhody pro zaměstnance Ekova – electric. Na 
jak dlouhou dobu to bude, vám zjistím.  
 
Kamlerová Eva: 
 - Proč noví zaměstnanci, kteří jsou v Ekově už 4 roky, nemají nárok  na jízdní výhody. 
Odp. Ing. Roman Kadlučka Ph.D.: 
-Nebudou mít nikdy nárok, protože se to týká jen zaměstnanců, kteří v době vzniku 
dceřiné společnosti byli zaměstnanci DPO. 
 

Příští schůze ZV, se koná dne 02. 04. 2014 v 14:00 hodin, 

v zasedací místnosti. 
 

Náš web: 

www.odborydpo.cz 

V Ostravě dne: 28. 03. 2014   
 Zapsala :          Jarmila Řezníčková 
                   místopředsedkyně ZV ZO OS DOSIA 

http://www.odborydpo.cz/

