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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.7/2014 
    
Z řádného zasedání -  
Závodního výboru ZO OS DOSIA při DPO a.s., konaného dne 02. 04. 2014 
 
 
ZV jednal ve složení: Protivínský Ivo, Řezníčková Jarmila, Bortlíček Petr, Eugel 
Tomáš, Petráš Petr (zastupuje Petra Smitala), Maloušová Jana, Veselý Martin, 
Štěpánek Zdeněk, Mezihorák Ivo, Kamlerová Eva, Večeřa Jaroslav, Frejkovský 
Tomáš, Hříbek Zbyněk, Ing. Pokojský Čestmír. 
 
 Omluveni: - Pokorný Ivan, Soukalová Blanka, Smital Petr, Borisová Marie, Halíř 
Jan, Dvořáková Jana.   
  
ZV byl seznámen: 
 

 s vývojem průměrné mzdy za období leden – únor 2014 ve srovnání se stejným 
obdobím roku 2013 v EKOVĚ ELECTRIC a.s. 

 
 se seřazením Dopravních podniků dle výsledků průměrné mzdy podle 

kategorií v roce 2013 ve srovnání s rokem 2012. Porovnání zpracoval OS 
DOSIA. 
 

 se směrnicí na proplacení nákladů na výměnu dokladů. 
 

 pracovní skupina sestavila návrh nového volebního řádu, který bude předložen 
konferenci ke schválení. 

 
ZV projednal: 
 

 a schválil podporu v nezaviněné tíživé situaci-dlouhodobá nemoc: 
    - Petr Balvín – autobusy Hranečník – řidič – 1 500,-Kč. 
      Hlasování: Pro - 13, proti - 0, zdržel se - 1. Návrh byl přijat. 
 
 
 a schválil klíč pro stanovení počtu delegátů konference konané 23. 04. 2014 a to 

1 delegát na každých 20 členů.  
          Hlasování:       pro - 14, proti - 0, zdržel se - 0.  Návrh byl přijat. 

 
 a schválil členy pracovních komisí pro konferenci 23. 04. 2014: 
 -Mandátová  - Večeřa Jaroslav 
              - Kamlerová Eva 
 - Návrhová    - Hříbek Zbyněk 
              - Mezihorák Ivo 
 - moderátor  - Smital Petr 

           Hlasování:       pro - 12, proti - 1, zdržel se - 1.  Návrh byl přijat. 
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 protokol o náhradě škody  - Ing. Walaski Jaromír -  poškozený monitor 
notebooku Lenovo, se souhlasem s náhradou škody. 
 

 
 
 
Informace: 
 
Ivo Protivínský: 
- Všichni členové ZV, místopředsedové DV a členové komise BOZP se zúčastní 
školení BOZP, s náhradou mzdy dle § 203, odst. 2, písm.d) ZP. Školit bude pan 
Pechanec. Vzhledem k tomu, že se to týká téměř 50 lidí, proběhne školení ve dvou 
termínech.  Navrhované termíny: 28.4.2014, nebo 30.4.2014 
      14.5.2014, nebo 19.5.2014 
Přesné termíny a místo konání vám sdělíme po dohodě s panem Pechancem. 
 
- Naše připomínky k navrhované směrnici „Proplácení nákladů na výměnu 
dokladů“ byly do této směrnice zapracovány.  
 
 
Připomínky DV: 
 
Mezihorák Ivo: 
- Co se týká bezpečnosti, při práci na střeše trolejbusu, nám bylo nejprve řečeno, že 
bezpečnost je na prvním místě, ale když se vyčíslily náklady, najednou se věc 
bagatelizuje („je to zbytečné, když se práce prováděla tolik let, tak ať se stejným 
způsobem pracujeme dál“). Tuto informaci jsme předali Ing. Walaskému a ten za 
hodinu volal, že si to vzal na starost pan ředitel.  
 
Maloušová Jana: 
Škoda, že se na autobusových provozovnách nemusely nakupovat klíny pod kola - 
taky by se najednou ukázalo, že to s tou preventivní bezpečností není tak žhavé - 
bezpečnost na prvním místě, ale nesmí to být finančně náročné! 
 
Mezihorák Ivo: 
- Nemáme uklizečky, protože jim prodlužovali už 2x smlouvu na dobu určitou a teď 
by jim museli dát smlouvu na dobu neurčitou. Z tohoto důvodu jim smlouvu 
neprodloužili, takže na trolejbusech se neuklízí a všude je svinčík. Když jsme dělali 
kravál, tak stáhli na úklid zahradnici. Na úklid i svoji práci ji nechali jen 7,5 hodiny. 
Ing. Kaštylová uklízečkám neprodloužila smlouvu, ale kdo bude uklízet, neřeší.  
odpověď Pokojský Čestmír Ing.: 
- Na dozorčí radě bylo řečeno, že nejdříve se pokusíme v rámci DPO sami zajistit zda 
jsme schopni vlastními silami zajistit totéž, co chceme po úklidové firmě. Když se 
zjistí, že podnik to nedokáže zajistit, tak potom se teprve bude řešit outsorcing.  
 
 
 
Frejkovský Tomáš: 
- Ochranné pracovní pomůcky – montérky - jsou nekvalitní, nevydrží ani dvě praní. 
Místo aby se situace zlepšovala, se stále zhoršuje.  
Odpověď I. Protivínský: Nekvalitní ochranné pracovní pomůcky je nutné 
neprodleně reklamovat u vedoucího, který by měl zajistit vydání nové ochranné 
pracovní pomůcky. Pokud toto vedoucí odmítne, obraťte se okamžitě na mne. 
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Veselý Martin: 
- Máme stejné problémy s ochrannými pracovními pomůckami. 
 
Štěpánek Zdeněk: 
- Vrátím se k úklidu. Myslím si, že s úklidem na úkor kvality nemůže nikdo souhlasit. 
Všichni víme, jak vypadá úklid na halách a úklid vozů, který provádí úklidová služba. 
Nikdy jsem neslyšel- udělej práci levně na úkor kvality. Je to nezodpovědný přístup. 
 
 
  

Příští schůze ZV + místopředsedů DV, se koná před konferencí 
dne 23.4.2014 ve 13:00 hodin, v sále ÚD Martinov. 

 

 

Náš web: 

www.odborydpo.cz 

 
 

V Ostravě dne: 11. 04. 2014  
Zapsala:               Jarmila Řezníčková 
                    místopředsedkyně ZV ZO OS DOSIA 

http://www.odborydpo.cz/

