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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.07/2012 
    
Z řádného zasedání -  
Závodního výboru ZO OS DOSIA při DPO a.s., konaného dne 11. 04. 2012. 
 
ZV jednal ve složení  - Protivínský Ivo, Řezníčková Jarmila, Pokorný Ivan, 
Soukalová Blanka, Franek Jaromír, Eugel Tomáš, Smital Petr, Maloušová Jana, Veselý 
Martin, Štěpánek Zdeněk, Mezihorák Ivo, Kamlerová Eva, Večeřa Jaroslav, Frejkovský 
Tomáš, Hříbek Zbyněk, Ing. Pokojský Čestmír.  
Omluveni: Borisová Marie, Dvořáková Jana.  
Neomluven: Waligóra Marek. 
 
ZV projednal: 

 
 a schválil podporu v nezaviněné tíživé situaci-dlouhodobá nemoc: 
                 - Michaela Polášková – řidička tramvaje Poruba – 2 000,-Kč.  

Hlasování: Pro - 16, proti - 0, zdržel se - 0. Návrh byl přijat 
 

 a schválil podporu v nezaviněné tíživé situaci-dlouhodobá nemoc: 
                 - Marek Wágner – tramvaje Poruba - vozovna – 4 000,-Kč.  

Hlasování: Pro - 16, proti - 0, zdržel se - 0. Návrh byl přijat 
 

 a schválil účast dne 8. 6. 2012 na turnaji v kopané o pohár ředitele společnosti.  
Hlasování: Pro - 15, proti - Eugel, zdržel se - 0. Návrh byl přijat 
 

 a schválil PRO ÚČASTNÍKY DEMONSTRACE V PRAZE 
/členi+rod.příslušníci/ poukázku na jídlo ve výši 100,- Kč  
Hlasování: Pro - 16, proti - 0, zdržel se - 0. Návrh byl přijat 
 

 a schválil konání plesu 2013 na den 22. 2. 2013.  
            Hlasování: Pro - 16, proti - 0, zdržel se - 0. Návrh byl přijat 

 
Informace: 
 
- Na jednání občanských iniciativ a odborových organizací jsme se shodli na programu 
spolupráce. Jsme první odborová organizace, která uzavřela spolupráci s občanským 
sdružením Holešovská výzva a plně ji podporujeme nejen na papíře, ale také aktivní 
účastí na všech akcích, které pořádá. Na tomto jednání jsme se shodli na těchto 
zásadních bodech: 
1) Okamžitá demise vlády. 
2) Okamžité zastavení reforem. 
3) Uzákonění všeobecného, lidového referenda. 
4) Vyhlášení předčasných voleb podle nových volebních pravidel, přijatých v referendu. 
- 19.04. 2012 se v rámci týdne protestů proti vládě koná HYDE PARK na Jiráskově 
náměstí v Ostravě. 
- Dne 10. 4. 2012 jsme měli pravidelnou schůzku s ředitelem společnosti, na které 
nám sdělil, že probíhá aktualizace smlouvy mezi DPO a radnicí.  
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- Inspekce práce bude ukončena 16. 4. 2012, předáním závěrečných protokolů.  
- Protože vznikl z podnětu Odborů zaměstnanců DP a.s. velký rozruch kolem 
bezpečnostních přestávek a Ing. Hackenberg na toto téma rozjel neseriózní diskusi 
na Facebooku, v které nevybíravě napadá našeho kolegu a v podstatě vyhrožuje 
změnou střídacích míst a zvýšenou kontrolou dopravního dispečinku, jako by o 
těchto věcech, samozřejmě, rozhodoval on., požádali jsme pana ředitele o svolání 
mimořádného jednání, na kterém by se tyto věci vyřešily.  
Pan ředitel navrhl, abychom se domluvili s druhou organizaci a svolali mimořádnou 
DPK. Kontaktovali jsme p. Tořovou, která nám sdělila, že nemá mandát svého ZV a 
schůzku k tomuto problému má již domluvenou s dopravním náměstkem na 18. 4. 
2012 v Porubě. Proto jsme podali písemný návrh na mimořádné jednání DPK  sami a 
adresovali ji Ing. Mlčákovi, Ing. Hladkému, Ing. Kadlučkovi a Libuši Tořové. 
- Otevřeli jsme u p. ředitele požadavek druhých odborů / Odbory zaměstnanců DPO/ 
na odvolání Ing. Čestmíra Pokojského z dozorčí rady, kdy poukazují na to, že odešel 
do starobního důchodu a jeho další setrvání v dozorčí radě již nebude efektivní.  Dle 
našeho názoru Ing.Pokojský splnil zákonem stanovenou podmínku a to, že byl v den 
volby do DR zaměstnancem DPO, navíc i přesto že je v důchodu, stále pracuje jako 
člen ZV, který má přehled o dění v DPO. V neposlední řadě je důležité podotknout, že 
jako člen DR je vázán mlčenlivostí. Tyto informace nesděluje ani nám, takže druhá 
odborová organizace nemůže být jakkoliv znevýhodněna! Pan ředitel sdělil, že ani 
není v jeho kompetenci člena DR odvolávat. 
- Na trolejbusech probíhá do 30.06.2012 tzv.„zkušební provoz“, kdy soukromá firma, 
která provozuje  v DPO kantýny, bude vydávat přesnídávkové polévky a obědy, za 
což  si bude účtovat 3,- Kč za jedno vydané jídlo. 
 

Připomínky DV: 
 
Frejkovský Tomáš: 
- Ze zápisu č. 26 z 29. 11. 2011 vyplývá, že Ing. Čestmír Pokojský byl zvolen čestným 
členem ZV.  
Pokorný Ivan: 
- Na DPK by měl chodit jen určený člen ZV a pokud nemohu já nebo p. Soukalová, tak 
by tam neměl jít nikdo. 
Co se týká plenárního zasedání, tak by měli jet jen Závodním výborem zvolení členové 
pracovní skupiny. 
Kamlerová Eva: 
- DPO a.s. je jediný vlastník Ekovy – electric a přitom Ekova – electric byla odstřižena 
od intranetu. Proč? 
Odpověď: Na to by se měl ptát ředitel Ekovy ředitele DPO. 
  

Příští schůze ZV + místopředsedů DV se koná 25.04.2012 ve 14:00, 
v banketce  v Martinově. 

 
 

Náš web: 

www.odborydpo.cz 
 

V Ostravě dne: 14. 04. 2012   
 Zapsala :          Jarmila Řezníčková 
                   místopředsedkyně ZV ZO OS DOSIA 

http://www.odborydpo.cz/

