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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.08/2012 
    
Z řádného zasedání -  
Závodního výboru ZO OS DOSIA při DPO a.s., konaného dne 25. 04. 2012. 
 
ZV jednal ve složení:  - Protivínský Ivo, Řezníčková Jarmila, Pokorný Ivan, 
Soukalová Blanka, Franek Jaromír, Eugel Tomáš, Smital Petr, Maloušová Jana,  
Borisová Marie,  Veselý Martin, Štěpánek Zdeněk, Mezihorák Ivo, Kamlerová Eva, 
Dvořáková Jana, Večeřa Jaroslav, Frejkovský Tomáš, Hříbek Zbyněk, Ing. Pokojský 
Čestmír.  
Místopředsedové: - Hisem Lubomír, Vlčková Pavla, Bortlíček Petr, Slíva Zdeněk, 
Bortolotti Daniel, Kosňovská Zdeňka, Čík Daniel, Kacíř Miroslav, Vávra Antonín. 
Neomluven: - Waligóra Marek. 
 
 

ZV děkuje všem, kteří obětovali svůj volný čas a zúčastnili se dne 21. 4. 2012 
demonstrace v Praze. Za naši organizaci se zúčastnilo 129 osob. 

 
 
ZV projednal: 
 
 vývoj průměrné mzdy za období leden – březen 2012 ve srovnání se stejným 

obdobím roku 2011. 
  
 náhrady škod z dopravních nehod. 

 
 přepočtené stavy zaměstnanců.  

 
 zápis z pracovní porady konané dne 4. 4. 2012 v provozu Závodní stravování. 

 
Informace: 
 
- Byli jsme osloveni druhou odborovou organizaci, abychom se sešli před kolektivním 
vyjednáváním. Schůzka je domluvena na 21. 5. 2012 v 10:30 hod. Také jsme se dohodli 
na vyvolání schůzky s ekonomickým náměstkem Ing. Šulou, abychom se dozvěděli 
k čemu je experiment v závodním stravování na středisku Trolejbusy. Kdo financuje 
částku 3,- Kč, o které si cizí subjekt navýšil veškeré vydané jídlo a jaký finanční efekt to 
má pro zaměstnavatele. 
- Dne 16. 4. 2012 jsme byli pozváni na ukončení inspekce práce. Jsou 2 protokoly, 
protože probíhaly souběžně dvě kontroly. Jedna byla zaměřena na pracovněprávní 
záležitosti, kterou dělal pan Wranka. Ten nenašel žádné pochybení. Druhý protokol je 
zaměřený na dodržování bezpečnosti práce, hygieny atd., kterou dělal Ing. Činčala. Bylo 
zjištěno, že zaměstnavatel nezajistil pro zaměstnance bezpečnostní přestávky, jak mu 
ukládá zákon. Kontrolní orgán uložil zaměstnavateli sjednat nápravu do 1. 6. 2012. 
- Ve čtvrtek 26. 4. 2012 se sejde dopravní část pracovní skupiny, která bude mít za úkol 
zpracovat návrhy na dodržování bezpečnostních přestávek a ty budou následně 
předány řediteli DPO a Dopravnímu náměstkovi. 
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- Díky změnám v legislativě musí mít všichni zaměstnanci u sebe kopii pracovní 
smlouvy. Od června budou probíhat kontroly, a pokud zaměstnanec nebude mít u sebe 
pracovní smlouvu, bude pokutován zaměstnavatel. Zatím nevíme, jakým způsobem 
bude zaměstnavatel tuto situaci řešit, vše je zatím ve fázi jednání. Toto opatření je proti 
nelegálnímu zaměstnávání. 
- Požádali jsme Mgr.Dvorskou-Práškovou, aby svolala již 2 x odloženou schůzku dle 
požadavku DV Přepravní kontrola. Je ale důležité, aby se předseda s  místopředsedou 
DV této schůzky také zúčastnili. 
 

Připomínky DV: 
 
Kamlerová Eva: 
- Kdy dostaneme nový Zákoník práce?  
Odp.Ivo Protivínský: 
- Až bude vytištěn-měly by v něm být zapracovány i legislativní změny provedené 
k 1.4.2012-proto došlo ke zpoždění . 
 
Mezihorák Ivo: 
- Účastnili jsme se jednání ohledně parkoviště na středisku Trolejbusy. Hledalo se 
řešení, takže by se měla situace zlepšit a pokud všechno vyjde, tak bychom se mohli 
dočkat i nového parkoviště. Na tuto problematiku poukazujeme už mnoho let. 
 
Smital Petr: 
- Nedávno, nám byla nabídnuta možnost využití webhostingu ZO k provozu webových 
stránek pro DV. Máme tedy zájem. 
Maloušová Jana: 
- Také naše dílenská organizace požaduje své webové stránky. 
Odp.Ivo Protivínský: 
- Domluvíme schůzku s našim webmasterem, na kterou by přišli i zástupci vašich DV. 

 

Příští schůze ZV, se koná dne 16. 5. 2012 ve 14:00 hodin, 

v zasedací místnosti. 
 
  

Náš web: 

www.odborydpo.cz 
 

V Ostravě dne: 02. 05. 2012   
 Zapsala :          Jarmila Řezníčková 
                   místopředsedkyně ZV ZO OS DOSIA 

http://www.odborydpo.cz/

