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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.12/2013 
    
Z řádného zasedání -  
Závodního výboru ZO OS DOSIA při DPO a.s., konaného dne 26. 06. 2013. 
 
ZV jednal ve složení: Protivínský Ivo, Pokorný Ivan, Soukalová Blanka, Bortlíček 
Petr (zastupuje Matějku Jaroslava), Baron Miroslav (zastupuje Eugela Tomáše), 
Smital Petr, Maloušová Jana, Borisová Marie, Kosňovská Zdeňka (zastupuje Martina 
Veselého), Štěpánek Zdeněk, Mezihorák Ivo, Čík Daniel (zastupuje Kamlerovou Evu), 
Večeřa Jaroslav, Dvořáková Jana, Hříbek Zbyněk, Ing. Pokojský Čestmír.  
Místopředsedové: - Hisem Lubomír, Slíva Zdeněk, Bortolotti Daniel, Ondřej 
Radim, Vozničková Vladislava. 
Omluveni: - Řezníčková Jarmila, Vlčková Pavla, Matějka Jaroslav, Eugel Tomáš, 
Veselý Martin, Seberová Jana, Antes Radim, Halíř Jan, Frejkovský Tomáš, Kacíř 
Miroslav, Lubeník Radko, Mertová Marta,  
 
Hosté:  Ing. Hanzelka Radoslav, Ing. Filipová Jarmila, Vejvoda Martin. 
 
V úvodu byl ZV představen návrh záměru vedení  Ekovy Electric, přispívat 
zaměstnancům na životní pojištění. 
Po skončení prezentace opustilo vedení EE jednání ZV. 
 
ZV byl seznámen: 
 

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

 
 s vývojem průměrné mzdy za období leden – květen 2013 ve srovnání se 

stejným obdobím roku 2012 v EKOVĚ ELECTRIC a.s. 
 

 s nástupy a výstupy DPO a.s.; Ekova Electric a.s. 
 

 se stavem zaměstnanců ve srovnání s rokem 2012  DPO a.s.; Ekova Electric a.s. 
 

 s přepočteným stavem zaměstnanců DPO a.s.; Ekova Electric a.s. 
 

 s přemístěním zaměstnanců DPO a.s. v měsíci dubnu 2013 
 

 s náhradami škod z dopravních nehod 
 
ZV projednal: 
 

 a schválil mimořádnou účast Miroslava Barona, člena DV Autobusy „Sládkova“ 
na jednání ZV místo pověřeného místopředsedy Tomáše Eugela, který se 
omluvil. 
Hlasování: Pro - 15, proti - 0, zdržel se - 0. Návrh byl přijat. 
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 a schválil návrh na odměnu /věcný dar/ pro pořadatele Zábavného odpoledne 
pro děti, konaného dne 13. 6. 2013: 

- Štěpánek Zdeněk:  1000,- Kč,  
- Vozničková Vladislava: 500,- Kč,  
- Kubicová Marta: 500,- Kč,  
- Samková Jaroslava: 500,- Kč,  
- Kamlerová Eva: 500,-Kč 

Hlasování: Pro - 16, proti - 0, zdržel se - 0. Návrh byl přijat. 
ZV děkuje všem pořadatelům za jejich práci při zajištění této akce. 

 
 a schválil účast týmu naší ZO na fotbalovém turnaji v Hradci Králové, 

konaného dne 16. 11. 2013 (náhrada za zrušený 2. ročník turnaje SPŠDP Praha) 
Hlasování: Pro - 16, proti - 0, zdržel se - 0. Návrh byl přijat. 

 
 
Informace: 
 
- Sešla se pracovní skupina, která začíná připravovat podklady pro kol.vyj.na rok 
2014. 
- Dne 13. 06. 2013 se na fotbalovém hřišti v Pustkovci konalo zábavné a soutěžní 
odpoledne pro děti zaměstnanců DPO a Ekovy Electric pořádané naší ZO, kterého se 
zúčastnilo více než 100 dětí s rodiči. V rámci programu byly-mimo soutěží a opékání 
špekáčků- zařazeny i jízdy na koni a poníkovi, o což byl mezi dětmi velký zájem. 
Velké poděkování patří zúčastněnému týmu pořadatelů za organizaci 
této akce. 
- Ing. Kubíčková nás informovala o připravovaném výběrovém řízení na 
provozovatele nápojových automatů. Pokud víme o nějaké firmě, která se touto 
činností zabývá (resp. víme, že automaty a sortiment firmy je dle našich představ) , 
máme jí nejpozději do 04. 07. 2013 zaslat kontakty na tuto firmu. Následovně bude 
firma Ing. Kubíčkovou oslovena, zda nemá zájem se účastnit výběrového řízení. 
- V případě škodní události, která by se měla řešit prostřednictvím pojištění 
odpovědnosti za škody způsobené zaměstnavateli GENERALI, je nutno zachovat 
standardní postup, tedy oznámit na právním oddělení DPO, že dotyčný je takto 
prostřednictvím odborů pojištěn. Právní oddělení vše s řidičem sepíše a veškeré 
materiály jsou zasílány na náš OS DOSIA, kde si jednotlivá oznámení o pojistných 
událostech přebírá pojišťovací makléř. V žádném případě nelze hlásit událost 
na pojišťovnu osobně! Pokud toto nebude ze strany zaměstnance 
dodrženo, vystavuje se zaměstnanec riziku, že nebude škoda 
likvidována dle smluvně dojednaných nadstandardních podmínek. 
- Jak jsme minule informovali, poslali jsme zaměstnavateli nesouhlasné stanovisko 
ZO k rušení stravenek (viz příloha k zápisu č.10/2013). Do dnešního dne jsme ani 
přes urgenci neobdrželi vyjádření zaměstnavatele.  
- Dohodli jsme se s Ing.Hladkým, že pokud přijde z Magistrátu dopis s oznámením o 
spáchání dopravního přestupku vozidlem, jehož je DPO provozovatelem, 
zaměstnavatel umožní řidiči, který v inkriminovanou dobu vozidlo řídil, zaplacení 
pokuty ve výši  1 500,-Kč. V takovém případě se dopravní přestupek neřeší dál ve 
správním řízení (tzn. pokuta až do 15 000,-Kč a odebrání bodů). Pokud na tuto 
možnost řidič nepřistoupí, je zaměstnavatel povinen do 15. dnů od doručení 
oznámení nahlásit jméno řidiče a řešení dopravního přestupku pokračuje ve 
správním řízení. Této možnosti již využili 2 řidiči trolejbusů. 
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Připomínky DV: 
 
Maloušová Jana, Borisová Marie: 
- Měli bychom apelovat na všechny řidiče, na které přijde dle jejich přesvědčení 
neoprávněná stížnost, aby požadovali konfrontaci se stěžovatelem. 
 
- Náš DV pořádá v termínu 13. - 15. 09. 2013 zájezd na Znojemské historické 
vinobraní. Protože nemáme obsazena všechna místa, nabízíme je i ostatním 
odborářům z naší ZO. Zájemci se mohou hlásit na telefonním čísle: 604 182 005, 
anebo na e-mailu: jana.malousova@seznam.cz 
 
-Na provozovně Autobusy Poruba byla informace o schůzce ředitele se zaměstnanci 
konané dne 27. 06. 2013, vyvěšena až 24. 06. 2013. Pokud není úmysl vedení, aby se 
schůzky účastnil co nejmenší počet provozních zaměstnanců, je třeba, aby podobné 
informace byly vyvěšovány s čtrnáctidenním předstihem, aby si i řidiči mohli 
případně zajistit volno. 
 
Štěpánek Zdeněk: 
- Dotaz, zda byl na Provozní komisi řešen nedostatek malých velikostí pracovní obuvi. 
Odpověď I. Protivínského: Toto bude řešeno prostřednictvím komise BOZP – 
zajistí p. Jaroslav Večeřa. 
  
Dvořáková Jana: 
- Volal předseda DV Jan Halíř, že se jim neustále ztrácejí fólie. 
 
- Bylo by dobré, aby do stravovací komise chodili pouze ti členové DV, kteří využívají 
závodní stravování. V opačném případě je to o ničem. 
 
Kosňovská Zdeňka: 
- Jak dopadla reklamace pracovní obuvi Martina Veselého? 
Odpověď J. Večeři: Zatím není vyřízena. 
   
Bortlíček Petr: 
- Proč stojí vozy (trolejbusy) na kilometry a nejezdí-třeba i několik měsíců? 
Odpověď I. Mezihoráka: Dokud neprojdou vozy příslušnou prohlídkou, tak 
nesmějí jezdit, dále se může jednat o nedostatek ND. 
 
Slíva Zdeněk: 
- Linka 98, zast. Petřkovice náměstí, nemá vodorovné dopravní značení, stojí tam 
osobní auta. 
Odpověď I. Protivínského: Připomínka se má řešit prostřednictvím Dopravně-
provozní komise. Vzhledem k tomu, že bude až v září, obrátíme se na kompetentní 
osoby. 
 
- Fólie na Hranečníku jsou špatně popisovány, ztrácejí se. 
 
Večeřa Jaroslav: 
- Zaměstnavatel konečně začíná plnit povinnosti dané ZP a kolektivní smlouvou a 
hlásí nám vznik pracovních úrazů a začíná nám být umožněno účastnit se šetření. 
 
Soukalová Blanka: 
- Na konečné v Martinově teče ve zdržovně ze sodobaru teplá voda-nefunkční 
chlazení. 
 

mailto:jana.malousova@seznam.cz
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- Můj manžel (řidič autobusu) kontroloval po 20. hodině jízdní doklady, jeden 
z cestujících odmítnul podrobit se kontrole a sednul si. Řidič tedy volal dispečink, 
který mu však oznámil, že má pokračovat v jízdě, že na konečnou přijede dispečerské 
vozidlo. Cestující vystoupil o několik zastávek dál (ne až na konečné). Zbylí cestující 
se divili, jak je možné, že někteří cestující jsou přepravovaní bez platných jízdních 
dokladů. Jak je toto možné? Jak pak DPO vypadá před poctivými cestujícími. 
Odpověď I. Protivínského: Stížnost předáme Ing. Hladkému, případně Ing. 
Mlčákovi.  
 
Smital Petr: 
- Nové letní jízdní řády jsou opět velký paskvil. Pauza je naplánována na konečných, 
kde nemáme sociální zařízení a tam kde soc.zařízení je, tak máme pouze krátký 
vyrovnávací čas. Nemluvě o tom, že jsou vytvářeny 11.-ti hodinové směny. Je rozdíl 
zařadit 5. či 6. rychlostní stupeň a řídit 4 hodiny vozidlo po dálnici a řídit 4 hodiny 
vozidlo v hustém městském provozu. Přitom jsou vytvářeny dělené směny v celkové 
délce 4 hodiny, které jezdí o víkendu. A protože spousta dělených směn od pondělka 
do pátku má pozkracované výkony (nejezdí školní mládež), tak řidiči těchto linek 
musí dohánět povinný výkon o víkendu právě na 4 hodinových dělených směnách 
(např. linka 57). A na tzv. dobrých linkách (kurzech), jezdí různí vedoucí pracovníci 
(např. na lince 23 můžete vídávat o víkendu vedoucího z autobusů Poruba 
Adamowicze). Všechno co je dobré se zruší a místo toho se zavádí to, co lidem 
komplikuje život a zhoršuje pracovní podmínky.  
 

 

 

Příští schůze ZV, se koná dne 10. 07. 2013 v 14:00 hodin, 

v zasedací místnosti na ředitelství. 
 

 
Náš web: 

www.odborydpo.cz 
 
 

V Ostravě dne: 04. 07. 2013   
Zapsal:               Ivo Protivínský 
                              předseda ZV ZO OS DOSIA 

http://www.odborydpo.cz/

