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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.07/2013 
    
Z řádného zasedání -  
Závodního výboru ZO OS DOSIA při DPO a.s., konaného dne 10. 04. 2013. 
 
ZV jednal ve složení - Protivínský Ivo, Řezníčková Jarmila, Pokorný Ivan, Matějka 
Jaroslav, Eugel Tomáš, Smital Petr, Maloušová Jana, Borisová Marie, Veselý Martin, 
Štěpánek Zdeněk, Mezihorák Ivo, Kamlerová Eva, Frejkovský Tomáš, Večeřa Jaroslav, 
Mertová Marta zastupuje Dvořákovou Janu, Hříbek Zbyněk, Ing. Pokojský Čestmír.  
Omluveni: Soukalová Blanka, Halíř Jan.  
 
ZV projednal: 

 
 a schválil zakoupení a předání cen na fotbalovém turnaji ředitele společnosti. 

Hlasování: pro - 15,   proti - 0, zdržel se – 2 ( Frejkovský, Eugel.)  
Návrh byl přijat. 
 

 a schválil pořádání dětského dne v prostoru stadionu, souběžně s fotbalovým   
turnajem o pohár ředitele společnosti. 

          Hlasování: pro - 17,   proti - 0, zdržel se – 0. Návrh byl přijat. 
 

 náhrady škod z dopravních nehod. 
 
  
Informace: 
 
Protivínský Ivo: 
- Na Slovensku ve Středisku internátní přípravy ŽSR – Strečno se uskuteční ve dnech  
13. 6. – 15. 6. setkání mladých odborářů. Byli jsme osloveni svazem, abychom tam 
vyslali z našich řad dva mladé odboráře do 35 let.  
- V pátek 5. 4. 2013 proběhlo další kolo kolektivního vyjednávání ve mzdové oblasti. Opět 
jsme si vyslechli, jako už po několikáté, proč zaměstnavatel nemůže navýšit mzdy. 
Protože vyjednávání trvá neúměrně dlouho, rozhodli jsme se učinit toto závěrečné 
vyjádření obou odborových organizací: 
 
Kolektivní vyjednávání, které trvá neúměrně dlouho již 10 měsíců, je v otázce mezd 

doposud bezvýsledné. Kolektiv zaměstnanců DPO je tímto jednáním rozhořčen.  

I přesto, že při jednání s primátorem města Ostravy Ing. Kajnarem dne 18.07.2012 

primátor uznal naše mzdové požadavky jako oprávněné a vyslovil názor, že by mzdy 

měly růst a nikoliv stagnovat, či dokonce klesat a  že si dokáže představit, že bychom se 

spolu se zaměstnavatelem mohli shodnout  na navýšení mezd někde v mezích našeho 

požadavku a návrhu zaměstnavatele. Avšak doposud k dohodě o navýšení mezd nedošlo. 

Přes to všechno odborové organizace samozřejmě aktivně podporují a vždy podporovaly 
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dosažení vnitřních úspor  na  které mají zaměstnanci vliv. Jsme přesvědčeni, že toto 

chování a úsilí je třeba také zhodnotit při jednání o navyšování mezd. 

 

Trváme tedy na závazku zaměstnavatele ve Mzdové dohodě o garanci minimálního 

růstu mezd o 800,-Kč měsíčně pro každého zaměstnance od počátku roku 2013. 

Očekáváme vstřícné uzavření mzdového dodatku KS pro rok 2013 nejpozději do 19. 04. 

2013. 
 

 
- Apelujte na řidiče, aby při odstavení zapisovali závady, protože je to jedna z povinností 
řidiče. Po provozovnách probíhají kontroly, které se zaměřují na odstavování vozů, ale 
také na využití přípravné doby. 
 
 
Připomínky DV: 
 
Kamlerová Eva: 
- Již čtrnáct dní nemáme na jídelním lístku ceny. Volala paní Kubíčková, ať se 
domluvíme s paní Plačkovou, co chceme uvést na jídelní lístek. Domluvili jsme se, že 
chceme uvést konečnou cenu pro strávníka, tak jak to mají u DP.  
Matějka Jaroslav: 
- Na DV jsme měli jako hosta vedoucího z dílen a ten nám slíbil, že nechá ušít potahy 
na sedadla. 
- Nastoupila u nás nová úklidová služba a je to mnohem horší než dříve. 
Odp.Ivo Protivínský: 
- Je to třeba projednat na DPK. 
 
Smital Petr: 
- Na Hranečníku bude od 11. 4. 2013 opět otevřena kantýna. 
  
Pokorný Ivan: 
- Chodí mi vulgární emaily ohledně směn. Jednal jsem o této situaci s vedoucím 
střediska, který na to řekl, že už nebudou žádné výjimky a všichni budou jezdit podle 
rozpisu směn.  
 
 

Příští schůze ZV + místopředsedů DV, se koná 24.04.2013 ve 
14:00, v banketce  v Martinově. 

 
 
 

Náš web: 

www.odborydpo.cz 
 

V Ostravě dne: 17. 04. 2013   
 Zapsala :          Jarmila Řezníčková 
                   místopředsedkyně ZV ZO OS DOSIA 

http://www.odborydpo.cz/

