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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.12/2012 
    
Z řádného zasedání -  
Závodního výboru ZO OS DOSIA při DPO a.s., konaného dne 27. 06. 2012. 
 
ZV jednal ve složení:  - Protivínský Ivo, Řezníčková Jarmila, Pokorný Ivan, Franek 
Jaromír, Eugel Tomáš, Smital Petr, Maloušová Jana, Štěpánek Zdeněk, Mezihorák Ivo, 
Večeřa Jaroslav, Frejkovský Tomáš, Hříbek Zbyněk, Ing. Pokojský Čestmír.  
Místopředsedové: - Hisem Lubomír, Vlčková Pavla, Slíva Zdeněk, Bortolotti Daniel, 
Kosňovská Zdeňka, Vozničková Vladislava, Lubeník Radko, Vávra Antonín, Ondřej 
Radim. 
Omluven: Soukalová Blanka, Borisová Marie, Veselý Martin, Kamlerová Eva, 
Dvořáková Jana,    
Neomluven: - Waligóra Marek. 
 
 
 
ZV projednal: 
 
 vývoj průměrné mzdy za období leden – květen 2012 ve srovnání se stejným 

obdobím roku 2011. 
 
 náhrady škod z dopravních nehod. 

 
 přepočtené stavy zaměstnanců.  

 
 a schválil podporu v nezaviněné tíživé situaci-dlouhodobá nemoc: 
                 - Vladimíra Růžičková – řidička Tramvaje Křivá – 5 000,-Kč.  

Hlasování: Pro - 13, proti - 0, zdržel se - 0. Návrh byl přijat. 
 

 a schválil odměnu za zajištění fotbalového turnaje pro Ivo Mezihoráka 500.- Kč 
a pro Jána Mináče  500.- Kč + 500.- Kč za zapůjčení dresů pro mužstvo. 
Hlasování: Pro - 13, proti - 0, zdržel se - 0. Návrh byl přijat  
 
 
 

 
Informace: 
 
- Zúčastnili jsme se jednání zastupitelstva, na kterém byli odvoláni z funkcí 
náměstek primátora pro odbor investiční a majetkový Ing. et Ing. Jiří Srba, 
náměstek primátora pro dopravu Bc. Aleš Boháč, radní Ing. Rojíček a radní Ing. 
Pavel Planka. Novým náměstkem primátora pro dopravu se stal Bc. Tomáš 
Sucharda. 
- 23. 6. 2012 pořádala Střední průmyslová škola dopravní v Praze k 60. výročí jejího 
založení fotbalový turnaj, kterého jsme se zúčastnili a obsadili pěkné 3 místo. 
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Poděkování patří všem hráčům a také hrajícímu kapitánovi Ivo Mezihorákovi za 
úspěšné vedení mužstva. 
 Fotografie z této akce najdete na našem webu  www.odborydpo.cz 
 

- 21. 6. 2012 proběhla schůzka závodního stravování, kde nám byla prezentovaná 
Ing. Evou Kubíčkovou možnost udržení závodního stravování. K 30. 6. 2012 bude 
ukončen zkušební provoz na Trolejbusech a během prázdnin proběhne výběrové 
řízení na provoz kantýn a výdej jídel na všech provozovnách s výjimkou Křivé a 
ředitelství kde bude, tak jako doposud, výdej jídel a doplňkový prodej. V nejbližší 
době bude odborem řízení lidských zdrojů zorganizovaná anketa mezi zaměstnanci 
DPO k problematice závodního stravování a provozu kantýn.  
 

- 27. 6. 2012 proběhlo 1. kolo kolektivního vyjednávání. Před jednáním jsme měli 
schůzku z vyjednávací skupinou za Odbory zaměstnanců, na které jsme si upřesnili 
naše požadavky, které pak byly předloženy vyjednávací skupině za zaměstnavatele. 
Ten naše požadavky (zejména na růst mzdy) předloží akcionáři při návrhu 
podnikatelského plánu na rok 2013.  Další kolo vyjednávání proběhne počátkem září. 
V souvislosti s kolektivním vyjednáváním, jsme požádali primátora města Ostrava o 
schůzku.  
 
- Vyzýváme všechny členy, aby při projednávání jakéhokoliv vzniklého 
problému na provozovně, vyžadovali i účast zástupce odborové 
organizace (předseda-místopředseda DV).  

 
 
 
Připomínky DV: 
 
 
Smital Petr: 
- V rozpisu směn se začínají ve velké míře objevovat tzv. směny S. Je to nic neříkající 
směna, protože může být ranní, odpolední, dělená či noční a řidič si na tento den 
nemůže dopředu nic naplánovat. Již dříve bylo dohodnuto, že směna S se nebude 
v rozpisu směn objevovat a když, tak jen mimořádně. 
 
Pokorný Ivan: 
- Zaměstnavatel tvrdí, že musíme šetřit, tak by mě zajímalo, proč se každý rok vyhazují 
peníze za nové průkazy pro vjezd do objektu. 
- Vzadu ve vozovně už nejde rok kamera. 
- Při výluce u Ferony byli informátoři zbyteční a nebylo pro ně zajištěno sociální 
zařízení. Podle služebního příkazu mohli informátoři použít sociální zařízení na Sokola 
Tůmy.  
Odp.Jarmila Řezníčková: 
- Tyto problémy přednesu 28. 6. 2012 na DPK. Sociální zařízení je věčný problém u 
všech výluk. 
Odp.Ivo Protivínský: 
- Je to podobné, jako by se zrušilo sociální zařízení na ředitelství a vyšel služební 
příkaz, kde by bylo uvedeno, že zaměstnanci pracující na ředitelství mohou používat 
sociální zařízení na Výstavišti nebo na Nám. Republiky. Tento problém je třeba opět 
otevřít na Dopravně provozní komisi. 
 
Frejkovský Tomáš: 
- Na údržbě dostali dva zaměstnanci výpověď a říká se, že by údržba měla skončit 
úplně. 

http://www.odborydpo.cz/
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Odp.Ivo Protivínský: 
- Takovou informaci prozatím nemáme. 
 
Mezihorák Ivo: 
- Kdo bude na Trolejbusech vydávat jídlo, když firma, která měla na starosti kantýnu a 
výdej jídla 30. 6. 2012 končí? 
Odp.Ivo Protivínský: 
- Zaměstnavatel zajistí, aby jídlo měl kdo vydávat. 
 
Štěpánek Zdeněk: 
- Jaký zájem je o rekreaci v Penzionu Manderlak? 
Odp.Ivo Protivínský: 
- Zájem je slušný. Někteří se už rekreují, takže ohlasy budeme mít později. 
 
Hříbek Zbyněk: 
- Bylo nám doporučeno, na základě stížnosti, abychom při práci nenosili trička 
určitých značek. Máme je vyfocené na nástěnce. 
 
Bortolotti Daniel: 
- Zajímalo by nás proč při čerpání dovolené se počítá do výkonu celá směna, ale 
zaplaceno dostanu jen 8 hodin. 
Odp.Ivo Protivínský: 
- Zaměstnancům s nerovnoměrně rozvrženou pracovní dobou, je náhrada mzdy 
poskytována ve výši průměrného výdělku odpovídajícího průměrné délce směny. 
 

 

Příští schůze ZV, se koná dne 11. 7. 2012 ve 14:00 hodin, 

v zasedací místnosti. 
 
  

Náš web: 

www.odborydpo.cz 
 

V Ostravě dne: 02. 07. 2012   
 Zapsala :          Jarmila Řezníčková 
                   místopředsedkyně ZV ZO OS DOSIA 

http://www.odborydpo.cz/

