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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.08/2013 
    
Z řádného zasedání -  
Závodního výboru ZO OS DOSIA při DPO a.s., konaného dne 24. 04. 2013. 
 
 
ZV jednal ve složení: Protivínský Ivo, Řezníčková Jarmila, Hisem Lubomír za 
Pokorného Ivana, Soukalová Blanka, Eugel Tomáš, Smital Petr, Bortolotti Daniel za 
Maloušovou Janu, Veselý Martin, Štěpánek Zdeněk, Kamlerová Eva, Večeřa Jaroslav, 
Kacíř Miroslav za Frejkovského Tomáše, Dvořáková Jana, Hříbek Zbyněk, Ing. 
Pokojský Čestmír.  
 
Místopředsedové: - Vlčková Pavla, Slíva Zdeněk, Kosňovská Zdeňka, Vozničková 
Vladislava, Mertová Marta, Ondřej Radim. 
  
Omluven: - Pokorný Ivan, Matějka Jaroslav, Bortlíček Petr, Maloušová Jana, 
Borisová Marie, Mezihorák Ivo, Seberová Jana, Halíř Jan, Antes Radim, Frejkovský 
Tomáš, Čík Daniel, Lubeník Radko, Hisem Lubomír, 
 
ZV byl seznámen: 
 

 s vývojem průměrné mzdy za období leden – březen 2013 ve srovnání se 
stejným obdobím roku 2012 v DPO a.s. 
 

 s vývojem průměrné mzdy za období leden – březen  2013 ve srovnání se 
stejným obdobím roku 2012 v  Ekově - electric 
 

 s nástupy a výstupy DPO a.s. 
 

 s nástupy a výstupy Ekova – electric. 
 

 se stavem zaměstnanců ve srovnání s rokem 2012 Ekova - electric 
 

 se stavem zaměstnanců ve srovnání s rokem 2012  DPO a.s. 
 

 s přepočteným stavem zaměstnanců DPO a.s. 
 
 
 
 
 
ZV projednal: 
 

 rozvázání pracovního poměru podle §52, odst. c), ZP - nadbytečnost:  
- Pavel Dvořák – strojník energetických zařízení – stř. Údržba majetku -  za 
účasti jmenovaného s nesouhlasným stanoviskem. 

 



 

 

 

2 

 rozvázání pracovního poměru podle §52, odst. c), ZP - nadbytečnost:  
- Eva Knapková – kuchařka – stř. Závodní stravování - za účasti jmenované s 
nesouhlasným stanoviskem. 

 
 rozvázání pracovního poměru podle §52, odst. c), ZP - nadbytečnost:  

- Bohumila Mruzková – kuchařka - stř. Závodní stravování - za účasti 
jmenované s nesouhlasným stanoviskem. 

 
 rozvázání pracovního poměru podle §52, odst. c), ZP - nadbytečnost:  

- Kateřina Csernaiová – kuchařka - stř. Závodní stravování -  za účasti 
jmenované s nesouhlasným stanoviskem. 

 
          Hlasování: Pro - 15, proti - 0, zdržel se - 0. 
          Návrh nesouhlasného stanoviska byl přijat  

 
Informace: 
- Obracejí se na nás naši členové a žádají pomoc při ztrátě zdravotní způsobilosti 
k výkonu práce. Žádáme všechny členy, kterých se to bude do budoucna týkat, aby si 
rozmysleli, co chtějí, protože je kolem toho dost časově náročné práce. Pokud si to 
člen rozmyslí a nakonec v klidu výpověď podepíše, je to nejen naše zbytečná ztráta 
času, ale i ostatních zainteresovaných lidí.  
- Ředitel DPO podepsal s firmou Coca-Cola ukončení smlouvy. Automaty budou 
odstraněny do 30. 4. 2013. Týká se to středisek tramvaje Poruba, autobusy Poruba, 
autobusy Hranečník a dílna Hranečník. 
 
Připomínky DV: 
 
Ondřej Radim: 
- Jak je to s účasti na řešení pracovních úrazů? Měli jsme dva pracovní úrazy a 
k šetření jsme nebyli přizváni. 
 Odp. Ivo Protivínský: 
- Zatím nemáme uzavřené jednání, na kterém by měly být určené podmínky. (Pozn. 
Dva úrazy-napadení dvou revizorů, bylo ZV oznámeno následující den po tomto 
jednání. Vzhledem k situaci, kdy případ nešetří zaměstnavatel, ale Policie ČR, 
odborová organizace nemá právo vstupovat do tohoto šetření.) 
  
 
 
Slíva Zdeněk: 
- Chci, aby se upravila délka směn. Např. trhané směny mají ráno výkon 2 hod. a 
odpoledne 4 hod. noční jsou jen 6 nebo 7 hod. a přitom odpolední jsou dlouhé 11 hod a 
končí pozdě v noci. 
  
Odp. Ivo Protivínský: 
- Je to třeba řešit prostřednictvím DPK a připravit návrhy do kolektivního 
vyjednávání. 
 
 Slíva Zdeněk: 
- Byl vyhlášený Etický kodex. Řidiči, kteří se přihlásili, dostali odznak, ale většina ho 
nenosí na viditelném místě. 
Odp. Ivo Protivínský: 
- Na kodexu je poněkud zvláštní bod č.10 „Nepomlouvám, špatnosti ve svém okolí 
ale nekryju“.  Zjednodušeně by se dal formulovat do této podoby:   „Bonzovat se 
nemá, ale hlásit se to musí!“, s čímž však nelze souhlasit. 
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Zbylých 9 bodů, kopíruje povinnosti každého řidiče, jež mu vyplývají ze Zákoníku 
práce, silničního zákona, pracovního řádu a  provozních předpisů. 
 
Kamlerová Eva: 
- Dostali jsme vyhodnocení KS  a také plán dovolených. 
- Navrhla jsem vedení, jestli by přispěli na dětský den, aby se mohli zúčastnit také 
zaměstnanci, kteří nejsou členy odborů. Zaměstnavatel souhlasí a přispěje částkou 
3 000,- Kč.  
 
Večeřa Jaroslav: 
- Při kontrole na Hranečníku jsme zjistili, že si spousta řidičů stěžuje na kapající olej 
z motoru. 
Odp. Ivo Protivínský: 
- Je to reakce mimo jiné i na vyhlášený Etický kodex, kdy se řidičům odebírá odznak i 
za např. nedovřené okno. 

 
 

Příští schůze ZV, se koná dne 15. 05. 2013 v 14:00 hodin, 

v zasedací místnosti na ředitelství. 
 
  

Náš web: 

www.odborydpo.cz 
 
 

V Ostravě dne: 9. 05. 2013   
 Zapsala :          Jarmila Řezníčková 
                   místopředsedkyně ZV ZO OS DOSIA 

http://www.odborydpo.cz/

