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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.09/2013 
    
Z řádného zasedání -  
Závodního výboru ZO OS DOSIA při DPO a.s., konaného dne 15. 05. 2013. 
 
 
ZV jednal ve složení: Protivínský Ivo, Řezníčková Jarmila, Pokorný Ivan, Soukalová 
Blanka, Matějka Jaroslav, Eugel Tomáš, Slíva Zdeněk za Smitala Petra, Maloušová Jana, 
Štěpánek Zdeněk, Mezihorák Ivo,  Čík Daniel za  Kamlerovou Evu, Večeřa Jaroslav, 
Frejkovský Tomáš, Dvořáková Jana, Hříbek Zbyněk 
 
Omluven: - Smital Petr, Borisová Marie, Veselý Martin, Halíř Jan, Kamlerová Eva, Ing. 
Pokojský Čestmír.  
 
 
 ZV byl seznámen: 

 
 s náhradami škod z dopravních nehod. 

 
 s výsledky komplexní podnikové prověrky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a 

požární preventivní prohlídky provedené dne 17. 4. 2013 na středisku Údržba 
autobusy Hranečník. 
 
 
 
ZV projednal: 
 

 a schválil podporu z Podpůrného fondu - při rozvázání pracovního poměru podle 
§52, písm. c), ZP:  
- Jana Škutová – dělník v dopravě – stř. DTO Moravská Ostrava  -  ve výši 
 4 000,- Kč dle zásad hospodaření pro r. 2013. 
Hlasování: Pro - 15, proti - 0, zdržel se - 0. Návrh byl přijat. 
 

 a schválil podporu z Podpůrného fondu - při rozvázání pracovního poměru podle 
§52, písm. c), ZP:  
- Ivana Gebauerová – kuchař – stř.  Závodní stravování -  ve výši 5 000,- Kč dle 
zásad hospodaření pro r. 2013. 
Hlasování: Pro - 15, proti - 0, zdržel se - 0. Návrh byl přijat. 

 
 a schválil podporu z Podpůrného fondu -  v nezaviněné tíživé situaci-dlouhodobá 

nemoc:  - Jaroslava Moravcová – řidička tramvají -  stř. DTO Moravská 
Ostrava – ve výši 4 000 ,-Kč.  
Hlasování: Pro - 15, proti - 0, zdržel se - 0. Návrh byl přijat. 
 

 a schválil Jaromíra Doru jako delegáta „Stretnutie mladých odborárov 
Integrovaného odborového zväzu“, které se koná ve dnech 13.-15.6.2013, ve 
Strečnu /Slovensko/.  
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Hlasování: Pro - 15, proti - 0, zdržel se - 0. Návrh byl přijat. 
 

 a schválil Miroslava Barona jako delegáta „Stretnutie mladých odborárov 
Integrovaného odborového zväzu“, které se koná ve dnech 13.-15.6.2013, ve 
Strečnu /Slovensko/.   
Hlasování: Pro - 15, proti - 0, zdržel se - 0. Návrh byl přijat. 
 

 a schválil delegáty plenárního zasedání sekce MHD OS DOSIA konaného ve dnech 
12.-13.6.2013 ve Zlenicích: Ivo Protivínský, Jarmila Řezníčková, Ivan Pokorný, Ivo 
Mezihorák, Petr Smital a Tomáš Frejkovský. 

          Hlasování: Pro - 14, proti - 0, zdržel se - 0. Návrh byl přijat  
 
  

 rozvázání pracovního poměru podle §52, odst. c), ZP - nadbytečnost:  
- Ester Urbánková – kuchař – stř. Závodní stravování -  za účasti jmenované s 
nesouhlasným stanoviskem. 
Vzhledem k připravované rekonstrukci kuchyně, by mělo dojít k úspoře pracovní 
síly. Toto je ale zapotřebí nejprve ověřit praxí. Dle informace, která zazněla na 
jednání dne 24. 04. 2013, budou zbývající zaměstnanci plnit své pracovní úkoly 
s velmi vysokým pracovním nasazením. V případě dočasné pracovní 
neschopnosti některé z nich, či z důvodu čerpání ŘD, bude pro zbývající 
zaměstnance Závodního stravování velmi problematické zvládat svou práci, 
nehledě na možné zvýšené riziko vzniku pracovního úrazu. 
Z tohoto důvodu ZV navrhuje vyzkoušet nový systém přípravy jídel ve zkušebním 
provozu, který by po teprve po vyhodnocení ukázal, zda je nutné snížit stav 
zaměstnanců v kuchyni. 

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

- Alena Vašťáková – skladník – stř. Vrchní stavba - za účasti jmenované s 
nesouhlasným stanoviskem. 

Zaměstnankyně pracovala na provozovně ve skladu náhradních dílů, skladu 
technických plynů, v nástrojárně a vykonávala i jinou práci, která nesouvisela s 
jejím zařazením skladnice. ZV vyjádřil obavy, že převedení práce zaměstnankyně 
na jiného zaměstnance přinese také zhoršení služeb na provozovně. Paní 
Vašťákové byla zaměstnavatelem nabídnuta práce dělníka v dopravě, která je 
podmíněna lékařskou prohlídkou způsobilosti k výkonu práce. 
 

 rozvázání pracovního poměru podle §52, odst. c), ZP - nadbytečnost:  
- Marcela Buchtíková – skladník - stř. Vrchní vedení -  za účasti jmenované s 
nesouhlasným stanoviskem. 
Zaměstnankyně pracovala v nástrojárně a vykonávala i jinou práci, která 
nesouvisela s jejím zařazením skladnice. ZV vyjádřil obavy, že převedení práce 
zaměstnankyně na jiného zaměstnance přinese zhoršení služeb na obou 
provozovnách. 

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

- Zdeňka Slavíková – skladník - stř. Údržba autobusy Hranečník -  za účasti 
jmenované.  
ZV bere na vědomí. 
 

            Hlasování: Pro - 15, proti - 0, zdržel se - 0. Návrh nesouhlasného 
stanoviska byl přijat. 
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Informace: 
 
Ivo Protivínský: 
- 6. 5. 2013 proběhlo kolektivní vyjednávání v mzdové oblasti. Jednali jsme o posledním 
otevřeném bodu (navýšení mezd). Žádali jsme, aby se úspory, které jsou nutné k získání 
prostředků na navýšení mezd, netýkaly jen úspor energií (nafta, elektřina). Na 
úsporách se musí podílet všichni zaměstnanci DP. Návrh obou odborových 
organizací je součásti zápisu jako příloha. 
________________________________________________________ 
 
- Dne 30. 4. 2013 jsem byl osloven dopravním náměstkem: 
 
Vážený pane předsedo, 
oficiálně Vás žádám o odstranění osobního dopisu adresovaném panu Jaromíru 
Frankovi z odborové nástěnky na středisku Trolejbusy Ostrava.  Jelikož se jedná o 
osobní dopis, nikoliv o dopis odborové organizace je nepřípustné, aby byl vyvěšen bez 
souhlasu adresáta.  Na tuto skutečnost jsem byl upozorněn a podle dalšího šetření 
adresát Vám opravdu souhlas neudělil. Pokud tento dopis je umístěn i na některé 
z dalších odborových nástěnek samozřejmě žádám o odstranění také. 
 
S přátelským pozdravem  
 
Ing. David Mlčák 
dopravní náměstek 
 
 

Dne 2. 5. 2013 jsem panu náměstkovi odeslal následující odpověď: 
 
Vážený pane náměstku, 
dopis, který máte na mysli a který považujete za osobní, byl reakcí na nepravdivá tvrzení 
p. Franka, která byla jím osobně vyvěšena na inkriminované nástěnce a to i přesto, že 
v té době p. Franek  již nebyl členem odborového orgánu a neměl tedy k vyvěšování 
jakýchkoliv materiálů žádné právo. Pan Franek vyvěšením svého dopisu rozšířil mezi 
zaměstnance provozovny Trolejbusy nepravdivé a zavádějící informace, ve kterých 
osočil část DV, místopředsedkyni ZV a mne, na což jsem jako předseda ZO reagoval 
vyvěšením obou dopisů (jak p. Franka, tak i mého) na nástěnce, včetně všech příloh 
k němu.  
Z těchto důvodů nelze tento dopis považovat za soukromý, či osobní. 
Nicméně, vzhledem k tomu, že dopis je na nástěnce již dostatečně dlouhou dobu, takže 
členská základna již byla dostatečně informována,  bude dopis při nejbližší aktualizaci 
nástěnky odstraněn. 
 
S přátelským pozdravem 
 
Ivo Protivínský – předseda 
_________________________________________________________ 
 
- Zaměstnavatel konečně vyslyšel nářky řidičů při výlukách (příliš slunce, velká zima, 
není sociální zařízení atd.) a zajistil tuto, mezi řidiči nepopulární práci, cizí firmou. 
Jak je u podniku „dobrým“ zvykem, přišla okamžitá anonymní odezva v diskusním 
fóru na stránkách dopravního náměstka: 
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Tramvaják - Chtěl bych poděkovat p. Tořové a p. Pokornému za to, že nás svými 
nesmyslnými požadavky připravili o možnost si o víkendu přivydělat na výlukách.... 
Dobrá práce Vy slavní zástupci řidičů ! 
 
Slíva Zd. 
Každý měsíc se účastním jednání jako člen komise BOZP. Pokaždé se tam projednávají 
stížnosti tramvajáků, že musí vykonávat službu informátora při výlukách. Stěžují si v 
létě na horko, v zimě na zimu a nedostupnost na WC. A co se týče přivýdělků, tak co 
mám informace se jim služba informátora započítává do povinného výkonu a ne do 
přesčasů. To by si taky mohli stěžovat řidiči autobusů nebo trolejbusů že za ně jezdí 
brigádníci a není jich málo. Řidič by měl plnit funkci řidiče a mít takovou mzdu, aby 
přesčasy nemusel vůbec dělat. Já si osobně myslím a je to můj názor, že je správné, aby 
službu informátora dělali brigádníci. 
 
 
 Jarmila Řezníčková: 
- Pokud si dobře pamatuji, tak se při každé výluce zbláznily telefony a pořád dokola se 
řešily nezajištěné sociální zařízení, zakázané kšiltovky při plném slunci, deštníky 
v dešti, nevhodné bundy v zimním období, nedostatečné střídání informátorů a tak 
bych mohla pokračovat ještě dlouho. Řešilo se to pořád dokola s vedoucím odboru 
Doprava i na DPK, které jsem se ještě před 2 roky účastnila. Je možné, že tuto práci 
vykonávali někteří s radostí a měli ji zaplacenou jako přesčas, ale ve většině případů 
tomu tak nebylo.  Je dobře, že tento nekonečný příběh skončil a řidiči se nemusí bát, že 
jako náhradní směnu budou dělat informátora. 
____________________________________________________________ 
 
Ivo Protivínský: 
-V Křižovatce Českobratrská – Sokolská je nainstalované záznamové zařízení. Při 
odbočování vpravo ve směru most Pionýrů, pokud se vozidlo nachází v křižovatce 2 
vteřiny po zhasnutí zelené nebo šipky, je vyfotografováno. Magistrát města Ostravy, 
odbor dopravně-správních činností následně zasílá provozovateli dopravního 
prostředku výzvu. Provozovatel má pak povinnost do 15 dnů oznámit kdo dopravní 
prostředek řídil. V případě, že tak neučiní, hrozí provozovateli pokuta 10 000,- Kč. 
Existuje ale alternativa a to že zaplatí 1 500,- Kč a přestupek bude vyřešen v rámci 
blokového řízení a bez ztráty bodů. Domluvili jsme se s Ing. Hladkým, že pokud 
nastane další případ, budou informovat ZO a dotyčného řidiče, který vozidlo řídil a 
dostane možnost do 10 dnů se vyjádřit. Pokud bude ochoten pokutu ve výši 1 500,-Kč 
zaplatit a přinese potvrzení z magistrátu o zaplacení, nebo výpis z účtu, ze kterého tato 
skutečnost vyplývá, zaměstnavatel (provozovatel vozidla) nic na MMO hlásit nebude. 
Pokud ale řidična toto nepřistoupí, zaměstnavatel ve lhůtě 15 dnů splní svoji zákonnou 
povinnost a nahlásí jeho jméno.  
 
Jana Maloušová: 
-Na DPK byla záležitost také řešena a Ing.Hladký se vyjádřil, že tato křižovatka bude 
znovu prověřována a seřizována. 
 
 
 
Připomínky DV: 
 
Ivan Pokorný: 
- Na DPK byl vznesen požadavek, aby na levém bočním okně tramvaje byla umístěna 
roletka. Bylo mi řečeno Ing. Hladkým, že by to bylo příliš drahé. 
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Jana Dvořáková: 
- Na trolejbuse se chovají hodně sprostě k paní, která vydává jídlo. Řidič, který měl 
objednaný oběd, po ní chtěl jiné jídlo. Protože mu nemohla vyhovět, byl na ni sprostý. 
Stěžují si hlavně dílenští z vozovny Poruba, že co se týká kantýny tak je to hnus. Jsou tam 
mravenci a velcí černí chrobáci.  
Odp. Ivo Protivínský: 
- V případě slovního napadání je třeba využít nejprve pravomocí vedoucího 
provozovny. (Po uzávěrce: Hmyz v kantýně na Tramvajích Poruba budeme řešit 
s předsedou komise BOZP) 
  
 Jaroslav Matějka: 
- Je zakázané kouření na konečných v sociálním zařízení? Není tam cedulka „Zákaz 
kouření“ 
Odp. Ivo Protivínský: 
- Ve všech uzavřených prostorách DPO je zákaz kouření. Vyplývá to ze zákona. V DPO 
je kouření povoleno pouze na  místech k tomu určených.  
- Chválím DV trolejbusy – doprava za vydání prvního čísla Občasníku odborové 
organizace. Je zdařilý a vtipný. 
  
 
 

Příští schůze ZV + místopředsedů DV se koná 29.05.2013 ve 13:00 

v banketce  v Martinově. Jednání s vedením společnosti se koná 

od 15:00 hod. 
 

 
 
  

Náš web: 

www.odborydpo.cz 
 
 

V Ostravě dne: 20. 05. 2013    
 Zapsala :          Jarmila Řezníčková 
                   místopředsedkyně ZV ZO OS DOSIA 

http://www.odborydpo.cz/

