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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.11/2012 
    
Z řádného zasedání -  
Závodního výboru ZO OS DOSIA při DPO a.s., konaného dne 13. 06. 2012. 
 
ZV jednal ve složení  - Protivínský Ivo, Řezníčková Jarmila, Pokorný Ivan, 
Soukalová Blanka, Eugel Tomáš, Smital Petr, Maloušová Jana, Borisová Marie, Veselý 
Martin, Štěpánek Zdeněk, Mezihorák Ivo, Kamlerová Eva, Večeřa Jaroslav, Frejkovský 
Tomáš, Hříbek Zbyněk, Ing. Pokojský Čestmír.  
Omluveni: Franek Jaromír, Dvořáková Jana.  
Neomluven: Waligóra Marek. 
Hosté: Ing. Hanzelka Radoslav – ředitel Ekova-electric.  
 
Informace: 
Ing. Hanzelka Radoslav: Kolektivní smlouva nám ukládá projednat organizační 
změny s odborovou organizací. Smyslem organizačních změn je zefektivnit výrobu, 
protože pro partnery jsme drazí. Rezervu vidím v organizaci práce. Hlavní je výroba, 
technická příprava a zásobování. Potřebujeme posílit technickou přípravu výroby, 
obchodní úsek. Situaci budeme řešit z vlastních zdrojů, proto jsme zrušili jedno místo 
v zásobování a zaměstnance jsme převedli do obchodu. Sloučením dvou oddělení 
v jedno jsme ušetřili jednoho vedoucího pracovníka. Rušíme vrchní mistry a 
provedeme další systémové změny, které by měly platit od 1. 7. 2012. 
 
Protivínský Ivo: V pondělí 11. 6. 2012 proběhlo jednání s Odbory zaměstnanců, 
protože podle Zákona o kolektivním vyjednávání musí odborové organizace působící u 
jednoho zaměstnavatele, postupovat ve shodě. Shodli jsme se na všech důležitých 
návrzích s tím, že některé věci se ještě budou muset dopilovat.  
14. 6. 2012 bude další schůzka s občanskými iniciativami a odborovými organizacemi 
působícími na regionální úrovni. Oslovili jsme spoustu odborových organizací, na 
které máme kontakt. Ne všichni se nám ozvali, proto jsme byli 12. 6. 2012 v Arcelor 
Mittal kde jsme jednali s Radou odborů jednotlivých organizací. Vyzvali jsme je 
k spolupráci a nastínili naši dosavadní činnost.  
Na plenárním zasedání jsme dali mandát předsedovi OS DOSIA Janu Rejskému 
k vyslovení nesouhlasu s chystanou změnou Zákona o stávce. 
12. 6. 2012 se uskutečnila pravidelná schůzka s ředitelem. Zúčastnil se ji také pan 
Matějka ze střediska Trolejbusy. Přednesl stížnost zaměstnanců na poměry, které 
panují na středisku. Ředitel doporučil celou záležitost projednat s Ing. Hladkým. 
Podal jsem stížnost na chování p. Sulkové k podřízeným, dokonce i k zaměstnancům 
externí firmy. Dále na schůzce zaznělo, že závodní kuchyně se bude renovovat a 
v žádném případě se po této renovaci neprodá, jak bylo dříve „dobrým“ zvykem. 
EU pozastavilo čerpání euro dotací z důvodu malé transparentnosti. Z toho důvodu 
jsou pozastaveny dotace i pro DP. Ze Švýcarských fondů získal DP dotaci 150 mil. Kč, 
které se použijí na rekonstrukci zastávek Křižíkova, Krajský úřad a na terminál 
Hranečník. Dopravní výkony poklesnou v létě, proti roku 2010 o 4%.  
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Večeřa Jaroslav: Na Správě budov proběhla třístupňová kontrola. Pan ředitel podal 
informaci, že při kolektivním vyjednávání o mzdách by rád předložil účty za zničené 
věci podniku např. opravy toalet, ztráty dávkovačů mýdla, kohoutků od umyvadel atd. 
Údajně se ztratilo 300 termohlavic od radiátorů. Uvažuje se, že tyto škody nebude 
hradit Správa budov, ale vše bude přeúčtováno na střediska a o tyto náklady bude 
snížené navýšení mezd.    
 
ZV projednal: 
 
 rozvázání pracovního poměru podle § 52 písm. c) ZP:  

- Bohumil Šigut – jízdenkové automaty – obsluha jízdenkových automatů - 
bez účasti jmenovaného se souhlasným stanoviskem. 
 

 Náhrady škod z dopravních nehod. 
 

 a schválil vyplacení odměny pro pořadatele Zábavného odpoledne pro děti. 
Štěpánek Zdeněk:  1000,- Kč, Vozničková Vladislava: 500,- Kč,  
Sprostáková Jana: 500,- Kč, Podešva Rostislav: 500,- Kč, 
Vozňáková Ivana: 500,- Kč, Kubicová Marta: 500,- Kč,  
Samková Jaroslava: 500,- Kč  
Hlasování: Pro - 16, proti - 0, zdržel se - 0. Návrh byl přijat 
 
 

Připomínky DV: 
 
Maloušová Jana: 
- Na středisku Autobusy Poruba se šíří informace, že víkendové příplatky budou 
zkráceny o 20%. 
Odp.Ivo Protivínský: 
- Zaměstnavatel zapracoval do svého návrhu Mzdové dohody příplatek za sobotu a 
neděli ve výši 10% místo původních 30%. Vše je věcí kolektivního vyjednávání. 
  
Maloušová Jana: 
- V jakém stádiu jsou webové stránky pro střediska? 
Odp.Ivo Protivínský: 
-Pro ty, kteří se mi závazně přihlásili, tj. Autobusy Hranečník a Tramvaje Křivá, už 
mám přístupová hesla pro administraci.  
 
Smital Petr: 
- Jak to dopadlo s kantýnami? 
Odp.Ivo Protivínský: 
-Problém je v tom, že zaměstnavatel preferuje zájemce, který bude schopen 
provozovat všechny kantýny. Jen při nezájmu bude mít možnost zájemce provozovat 
i jen jednu kantýnu. 
 
Smital Petr: 
- Firma, která provozuje na střediscích jídelní automaty, neplatí nájem za místo ani 
jiné náklady, protože má exkluzivní smlouvu, která se nedá vypovědět. Proč nemohou 
mít kantýny také takovou smlouvu, aby byly udržitelné. 
- Na Hranečníku se začal objevovat nešvar. Každý měsíc chodíme na prémiovky, kde se 
řeší vzniklé problémy. Dnes nám vedoucí na prémiovce oznámí porušení předpisů, 
zaspání atp. a když chceme vědět konkrétní osoby, kterých se to týká, vedoucí nám 
sdělí, že je to ochrana osobních údajů.  
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Odp.Ivo Protivínský: 
-V Kolektivní smlouvě jsou na str. 4 odstavec I. 2. 1. 4. pravomoci přenesené na DV. 
 
 Pravomoci, přenesené závodním výborem na dílenské výbory odborové 
organizace: 

- projednávání režimů pracovní doby, 

- projednávání rozvrhu čerpání dovolené, 

- projednávání přestávek v práci, 

- projednávání neomluveného zameškání práce, 

- projednávání náhrady škody přesahující 1.000,-- Kč do výše 
5.000,-- Kč s výjimkou škod způsobených dopravními nehodami. 

 
 Přenesení pravomocí závodního výboru odborové organizace na dílenské 

výbory odborové organizace nezbavuje závodní výbor odborové 

organizace oprávnění projednávat shora uvedené věci či v těchto věcech 

v rozsahu stanoveném pracovněprávními předpisy rozhodovat. 

Kamlerová Eva: 
- Jak dlouho máme čekat na odpověď ohledně úschovy jízdních kol v Martinově?  
 Odp.Ivo Protivínský: 
-Myslím si, že v tomto případě zákonná lhůta neexistuje, ale přesto bys měla dostat 
odpověď do 30 dnů. 
 
 
 
 

Příští schůze ZV + místopředsedů DV se koná 27.06.2012 ve 14:00, 
v banketce  v Martinově. 

 
 

Náš web: 

www.odborydpo.cz 
 

V Ostravě dne: 18. 06. 2012   
 Zapsala :          Jarmila Řezníčková 
                   místopředsedkyně ZV ZO OS DOSIA 

http://www.odborydpo.cz/

