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Závodní výbor   

        ZO OS DOSIA při DPO a.s. 

 
 

 
 

                      Zápis č.10/2012 
    
Z řádného zasedání -  
Závodního výboru ZO OS DOSIA při DPO a.s., konaného dne 30. 05. 2012. 
 
ZV jednal ve složení  - Protivínský Ivo, Řezníčková Jarmila, Pokorný Ivan, 
Soukalová Blanka, Franek Jaromír, Eugel Tomáš, Maloušová Jana, Borisová Marie, 
Veselý Martin, Štěpánek Zdeněk, Mezihorák Ivo, Kamlerová Eva,  
Dvořáková Jana, Hříbek Zbyněk, Ing. Pokojský Čestmír.  
Omluveni:, Frejkovský Tomáš, Smital Petr, Večeřa Jaroslav. 
Neomluveni: Waligóra Marek. 
Místopředsedové: Hisem Lubomír, Vlčková Pavla, Bortlíček Petr, Slíva Zdeněk, 
Bortolotti Daniel, Košňovská Zdeňka, Vozničková Vladislava, Seberová Jana, Čík 
Daniel, Kacíř Miroslav, Ondřej Radim. 
Hosté: Ing. Roman Kadlučka, Ph.D., Ing. David Mlčák, Ing. Hanzelka Radoslav.  
 
ZV projednal: 

 
 a schválil podporu při rozvázání pracovního poměru podle §52, písm. c), ZP:  

- Renata Havránková – soustružník kovů – EKOVA ELECTRIC  ve výši  
5000,- Kč dle zásad hospodaření pro r. 2012. 
Hlasování:   pro  14,   proti  0,  zdržel se 0.  
 

 přepočtené stavy zaměstnanců ve srovnání s rokem 2011 
 

 nástupy a výstupy za duben 2012 
 
 a schválil náhradníka na Plenární zasedání. Místo Tomáše Frejkovského, který je 

nemocný, pojede Jaromír Franek. 
Hlasování: Pro - 14, proti - 0, zdržel se - 0. Návrh byl přijat. 
 
 

 a schválil vyjednávací skupinu ve složení: Jan Rejský 
Andrea Steinbauerová Mgr. 
Ivo Protivínský 
Jarmila Řezníčková 
Čestmír Pokojský Ing. 
Tomáš Frejkovský 
Eva Kamlerová 
Jaromír Franek   
     
   

Hlasování: Pro - 14, proti - 0, zdržel se - 0. Návrh byl přijat. 
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Informace: 
 
Ivo Protivínský: 
- 21. 5. 2012 proběhlo společné jednání před zahájením Kolektivního vyjednávání, 
kterého se zúčastnily všechny tři strany a za město náměstek pro dopravu Bc. Aleš 
Boháč. Ředitelem společnosti nám bylo sděleno, že pololetní odměny budou vyplaceny ve 
výši 30%. Tuto informaci jsme předali předsedům DV. Dne 23. 5. 2012 jsme obdrželi od 
Mgr. Dvorské-Práškové doplňující informaci, že těchto 30% je částka z plánované výše 
roční pololetní odměny, to je 6,36% z průměrného hrubého měsíčního výdělku 
zaměstnance za rozhodné období. Toto informace však na jednání 21.5. 2012 nezazněla. 
- 11. 6. 2012 v 10:30 hod. proběhne, schůzka s Odbory zaměstnanců, na které se bude 
dohodovat společný postup při kolektivním vyjednávání. 
Jarmila Řezníčková: 
- 28. 5. 2012 byla schůzka s Ing. Tomalou, na které jsme si upřesnili průběh turnaje 
v malé kopané. Na turnaj zakoupíme ceny pro nejlepšího hráče, brankáře a střelce 
turnaje. Také budeme pořádat zábavné odpoledne pro děti. Tořová Libuše navrhla, 
abychom se vzdali pořádání zábavného odpoledne v termínu, který už mají zadaný a 
povolený ředitelem společnosti. 
 
Připomínky DV: 
 
Dvořáková Jana: 
- Na vozovně Moravská Ostrava jsou tramvaje před halou postaveny tak, že tam 
neprojede naše zásobovací auto. I přes upozornění se problém stále opakuje. 
Odp.Ivo Protivínský: 
- Problém je třeba řešit s vedoucím střediska, nebo s Ing. Gebauerem.  
 
Štěpánek Zdeněk: 
- Při malé kopané bude na hřišti hodně lidí a jedno WC, které je nedostačující. 
Odp.Ivo Protivínský: 
- Požádáme ředitele, o zapjištění dvou mobilních WC. 
 
Mezihorák Ivo: 
- Na provozovně jsme měli pracovní úraz, zaměstnanec si poranil ruku. Pan Pechanec 
nařídil, že musíme všichni nosit montérkovou blůzu. Vyžádal si figuranta na 
rekonstrukci této události a ten neměl oblečenou blůzu. Byl učiněn zápis do zápisníku 
bezpečnosti práce a zaměstnanci hrozí postih. 
 
Ondřej Radim: 
- V místnosti kde máme počítače je nainstalovaná klimatizace, ale ovládač k ní 
nemáme. Vedení se bojí, že bychom ji pokazili. Protože jde nepřetržitě je tam ráno 
velká zima a nesnesitelný zápach. Máme zakázáno nechat otevřené dveře a větrat. 
 
V 15:00 hod přišli zástupci vedení společnosti. 
 

Ing. Roman Kadlučka, Ph.D.: 
- Chtěl bych dementovat nedorozumění, které vzniklo s pololetními odměnami. 
V rámci zahájení Kolektivního vyjednávání jsem oznámil, že se vyplatí pololetní 
odměny ve výši 30%. Nepodal jsem však přesnou informaci, poněvadž těch 30% je 
částka z celoročního objemu určeného na pololetní odměny, za což se omlouvám. 
 
 
 



 

 

 

3 

Ing. Hanzelka Radoslav: 
- Vstup strategického partnera. 
Byla ukončena fáze, kdy jsme byli povinni podat uchazečům informace o firmě. Teď 
už je rozhodnutí na vlastníkovi a Statutárním městě. Nabídky zatím nebyly podány. 
Máme jediný cíl, aby se tato věc co nejrychleji vyřešila. V 1q. jsme splnili plán na 9%, 
což odpovídá výsledku za jeden měsíc. Udělali jsme určitá opatření a z tohoto důvodu 
nebudou v Ekově vyplaceny pololetní odměny. Negativní vývoj se nám podařilo 
stabilizovat a za měsíc duben jsme plán splnili. Naše kapacity máme vytížené do 
konce roku.  
 

Ing. Mlčák David: 
- Svinovské mosty se budou o prázdninách překlápět na druhou stranu. 
- Výluka Ruská ulice – poslední etapa rekonstrukce. 
- 20. 6. – 22. 6. 2012 v rámci Svinovských mostů se provede překlopení jednokolejné 
trati. Autobusy a tramvaje budou stát na Svinovských mostech v obou směrech. 
- od 1. 6. – 30. 9. 2012 bude uzávěrka od Poděbradovy ulice po Nádražní. Nájezdy a 
sjezdy z Hranečníku povedou údolím Karoliny. 
- 27. 7. – 18. 8. 2012 tramvajová výluka. Bude se stavět tramvajová zastávka na ulici  
28. října u Nové Karoliny. 
- Probíhá oprava silnice do Rychvaldu. V letošním roce proběhne oprava Sokolovské 
třídy, revitalizace před nádražního prostoru, kde bude vybudovaná trolejbusová 
smyčka se sociálním zázemím a na prodloužené Wattové ulici bude odstavná plocha 
autobusů příměstské dopravy.  
- Příští rok se připravuje rekonstrukce dalších dvou tramvajových zastávek, a to 
Křižíkova a Krajský úřad 
 

Protivínský Ivo: 
- 8. 6. 2012 je v Martinově turnaj v kopané a také tam budou probíhat dvě akce pro 
děti. Chtěli bychom požádat o zajištění mobilního WC. Financování by bylo možné 
z ušetřených peněz, které zůstaly v sociálním fondu za nerealizované zájezdy pro 
zaměstnance v roce 2011. 
Odp.Ing. Kadlučka Roman : 
- Jsou to peníze navíc z rozpočtu. Pošlete mi emailem žádost a uvidíme. 
 
Protivínský Ivo: 
- Dávali jsme návrhy na možné řešení bezpečnostních přestávek. V jakém stádiu je 
řešení této problematiky? 
Odp.Ing. David Mlčák: 
- Žádali jsme Inspektorát práce o prodloužení termínu do září. Řešení je složité a do 
1. 6. 2012 nesplnitelné. Byl vytvořen tým, který hledá varianty řešení. Snažíme se 
aby to bylo co nejšetrnější, hlavně z hlediska zákona jednoznačně doložitelné.  
Odp.Ing. Kadlučka Roman : 
- Preferuje se takové řešení, které nezvětší „díru do lodi“, bude odpovídat zákonu a 
také nebude vůči řidičům zbytečně šikanózní. 
Pokorný Ivan: 
- Pokud do  doby, než bude čerpání BP vyřešeno dojde k DN a při šetření bude zjištěno 
(podle karty), že řidič BP nečerpal, postaví se DPO za řidiče? 
Odp.Ing. David Mlčák: 
- Zatím tento problém nenastal. Z hlediska zákona máme vše v pořádku. 
 
 
Ing. Pokojský Čestmír: 
- Kolik bylo uchazečů o Ekovu?  
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Odp. Ing. Hanzelka Radoslav: 
- To nevím, my jen odpovídáme na anonymní dotazy, takže nevíme kdo se o nás 
uchází. 
 
Protivínský Ivo: 
- Teď se ukončil pronájem kantýn. Dostal jsem informaci od prodavačky, která 
pracovala na Hranečníku, že by kantýnu na Hranečníku provozovala. Paní Piperková 
se ptala paní Kubíčkové a ta ji sdělila, že by musela provozovat všechny kantýny 
najednou. 
Odp.Ing. Kadlučka Roman: 

-Preferovaná varianta je provozovat všechny kantýny. Paní, která má zájem o 
provozování kantýny na Hranečníku, ať napíše požadavek, na který dostane oficiální 
odpověď. 
 
Ondřej Radim: 
- Proč se zhoršil odprodej pohledávek? 
Odp.Ing. Kadlučka Roman: 
- Změnily se podmínky pro odprodej pohledávek, proto máme v letošním roce 
výpadek 30 mil. Kč. 
 
Ondřej Radim: 
- Máme klimatizaci, ale nemáme ovladač a na dveřích visí nápis, že nesmíme větrat. 
V místnosti je zima a zápach z klimatizace. 
Odp.Ing. Kadlučka Roman: 
- Ovládač by vám měli dát, ale neměl by se ztratit. Bude to třeba rozumně vyřešit. 
 
Protivínský Ivo: 
- Diskusní fórum na intranetu by nemělo být anonymní. Zvrhlo se k urážkám a 
zbytečnému napadání mezi zaměstnanci, kterých je více než 90% celkových příspěvků. 
Odp.Ing. David Mlčák: 
- Obávám se, že pokud nebude fórum anonymní, tak tam nikdo nebude přispívat. I 
přes různé příspěvky se tam někdy objeví podnětné věci, které stojí za to realizovat. 
 
Veselý Martin: 
- Na Křivé má vzniknout místo denního mistra. Je to nutné, zvláště v době kdy musíme 
šetřit? 
Odp.Ing. Kadlučka Roman: 
- Vedoucí střediska a technický náměstek chtějí toto místo zřídit, ale já si myslím, že 
je zbytečné. Počkám, jak dopadne audit. 
 
Mezihorák Ivo: 
- Měli jsme pracovní úraz a p. Pechanec nařídil nosit montérkou blůzy. Pan Pechanec 
potřeboval rekonstrukci, a protože figurant nemněl oblečenou montérovou blůzu 
dostal zápis do Zápisníku bezpečnosti práce, že porušil jeho nařízení.  
Odp.Ing. David Mlčák: 
- Je třeba si to rozříkat na komisi BOZP. 
 
Maloušová Jana: 
- Jaký užitek máme z nových vozů, které jsou pořád odstavené pro jednu poruchu. 
Jedná se o vozy série 18, 19, 20. 
Odp.Ing. David Mlčák: 
- Zjistím důvod, proč k tomu dochází. 
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Bortolotti Daniel: 
- Na naši linku máme dostat desetimetrový autobus. Nevím, jak vysvětlím lidem, že je 
nevezmu, protože autobus je plný.  
Odp.Ing. David Mlčák: 
- Je to z důvodu úspor. Snižuje se nám počet přepravovaných osob, a proto se 
nasazují kratší autobusy, které mají úspornější provoz. 
 
 
Kamlerová Eva: 
- Zaměstnanci si podali žádost, aby si kola, na kterých jezdí do práce, mohli zavézt až 
na pracoviště. Paní Sulková je striktně proti, přitom směrnice zakazuje  v objektu jízdu 
na kole, ale jeho vedení neřeší. 
Odp.Ing. Kadlučka Roman: 
- Požadavek předám k řešení Technickému náměstkovi. 
 
 

Příští schůze ZV, se koná dne 13.06.2012 ve 14:00 hodin , 
v zasedací místnosti na ředitelství. 

 
 

 

Náš web: 

www.odborydpo.cz 
 

V Ostravě dne: 08. 06. 2012   
 Zapsala :          Jarmila Řezníčková 
                   místopředseda ZV ZO OS DOSIA 

http://www.odborydpo.cz/

