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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.8/2011 
 
    
Z řádného zasedání -  
závodního výboru Základní Organizace Odborového Svazu DOSIA při DPO 
a.s., konaného dne 27. 4. 2011 
 
ZV jednal ve složení  - Protivínský Ivo, Řezníčková Jarmila, Pokorný Ivan, 
Tořová Libuše,  Eugel Tomáš,  Smital Petr,  Maloušová  Jana, Veselý Martin, 
Štěpánek Zdeněk, Mezihorák Ivo,  Kamlerová Eva, Večeřa Jaroslav, 
Frejkovský Tomáš, Dvořáková  Jana,  Hříbek Zbyněk,  Ing. Pokojský Čestmír, 
,  
Místopředseda:  Filipovský Petr, Hisem Lubomír, Slíva Zdeněk, Košňovská Zdeňka, 
Vozničková Vladislava, Čík Daniel, Kacíř Miroslav,  
 
Omluveni: Waligóra Marek, Borisová Marie  
    
 Neomluven: Peřina Oldřich. 
 
 
 
ZV projednal: 
 
 
 Okamţité rozvázání pracovního poměru podle § 55, písm. b), ZP 

- Šumský Lukáš – řidič autobusu/autobusy Hranečník 
 ZV souhlasí. 
 

 průběh jednání před zprostředkovatelem a ustanovil stávkový 
výbor. 

 
 a schválil podpory v nezaviněné tíţivé situaci: 

- Jaroslav Raška - Vrchní Stavba - 2000,- Kč                                                            
Hlasování:       pro  16,   proti   0,  zdržel se 0.  Návrh byl přijat. 

- Radomír Lev – Tramvaje Poruba – 1000,-Kč 
      Hlasování:       pro  16,   proti   0,  zdržel se 0.  Návrh byl přijat. 

 
 a schválil odměnu za zajišťování servisu na jednáních ZV: 

- Janu Dvořáková -  2000,- Kč  
- Vladislava Vozničková -  1000,- Kč 

Hlasování:       pro  15,   proti   0,  zdržel se 1.  Návrh byl přijat. 
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 a schválil příspěvek za pouţívání soukromého motorového vozidla předsedy ZV 

pro účely ZO - na nákup pohonných hmot - 2500,- Kč 
Hlasování:       pro  15,   proti   0,  zdržel se 1.  Návrh byl přijat. 
 

 Vývoj průměrné mzdy za období leden – březen 2011 ve srovnání se stejným 
obdobím roku 2010. 

 
 
 
 
Předseda seznámil členy ZV se schůzkou s p. ředitelem, ohledně zvýšeného počtu 
dopravních nehod z vlastní viny. Ředitel ZO požádal, abychom problém otevřeli mezi 
zaměstnanci na střediscích a hledali společně cestu k nápravě a zvýšení morálky 
dopravních zaměstnanců. Také seznámil členy ZV se stížností cestujícího na různá 
porušení ze strany řidičů, které vypozoroval při cestování MHD.  
 
 
 
Připomínky DV: 
 
Maloušová Jana:   
- Ţádám,  aby  byly zápisy posílány k autorizaci,  jak bývalo zvykem.  
- Mám výhrady ke stíţnosti cestujícího, která je všeobecná. Já nejím za jízdy, nebavím 
se, ani netelefonuji. Vedení ţádá, abychom hledali cestu jak sníţit nehodovost. Mám 
pocit, ţe se snaţí přenést zodpovědnost na nás.  
Odp.Řezníčkové Jarmily: Zápis č.7 nebyl poslán k aktualizaci z časových důvodů. 
Připomínku -„Řidiči si stěžují, že  nejsou  přesčasy “ - jsem ve zvukovém  
záznamu, pro velký hluk, nebyla schopna rozeznat, že byla vyslovena v návaznosti 
na nízkou základní mzdu. Tímto se omlouvám, ale i vy se během jednání budete 
muset vyjadřovat postupně, ne se překřikovat.   
 
Ing. Pokojský Čestmír:  
- Tím, ţe se podnik rozdělil vznikly problémy ve vzájemné komunikaci. 
 
Pokorný Ivan:   
- Řidiči  tramvají Mor. Ostrava nesouhlasí, aby  je zastupovala v pracovní skupině 
Libuše Tořová, protoţe DV Tramvaje Poruba nemá podporu u jejich členů .  
- Jsou sníţené přesčasy, lidé mají hypotéky a tak někteří chodí i do druhého 
zaměstnání. Také to je důvod zvýšené nehodovosti.   
 
p.Večeřa Jaroslav: Seznámení s výsledkem komplexní podnikové prověrky 
provedené dne 13. 4. 2011 na středisku Doprava tramvaje Moravská Ostrava. 
 
 
p.Slíva Zdeněk:  
- Problémy s dechovými zkouškami – nelíbí se nám kdyţ ve svém volnu přijdu na 
středisko (opsat směny atd. ) a pokud je tam zrovna akce na alcohol, tak se musím 
také podrobit. To znamená, ţe kdybych si dal po cestě pivo a nafoukal, mám problém. 
Z jakého důvodu a podle kterého zákona tak zaměstnavatel činí? 
Odp.Řezníčková Jarmila: Tento problém řeší vnitropodniková směrnice. 
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Sdělení právního oddělení OS DOSIA: 
Zaměstnanec by se vůbec ve svém volnu neměl bez svolení 
zaměstnavatele zdržovat na pracovišti. V případě, že svolení má a 
jde si vyřizovat jakékoli záležitosti, je zaměstnavatel oprávněn 
provést kontrolu, neboť odpovídá i za případné zranění, které se na 
pracovišti stane.  
 
Podle § 106 odst. 4 písm. i) zákoníku práce je zaměstnanec povinen 
podrobit se na pokyn oprávněného vedoucího zaměstnance zjištění, zda 
není pod vlivem alkoholu, nebo jiných návykových látek. 

    

 

Příští schůze ZV + DV + vedení společnosti  se koná dne 
10.5.2011 ve 12:00 hodin,  

v sále ÚD Martinov 

 
 

Náš web:  www.odborydpo.cz 
 

 V Ostravě dne: 02.05.2011                         
                    
Zapsala :          Jarmila Řezníčková 
                   místopředseda ZV ZO OS DOSIA 
 
 
 


