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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.13/2013 
    
Z řádného zasedání -  
Závodního výboru ZO OS DOSIA při DPO a.s., konaného dne 10. 07. 2013. 
 
 
ZV jednal ve složení: Protivínský Ivo, Řezníčková Jarmila, Pokorný Ivan, Soukalová 
Blanka, Matějka Jaroslav, Smital Petr, Maloušová Jana, Štěpánek Zdeněk, Habrnálová 
Magdalena (zastupuje Ivo Mezihoráka), Halíř Jan, Kamlerová Eva, Večeřa Jaroslav, 
Frejkovský Tomáš, Ondřej Radim (zastupuje Zbyňka Hříbka), Ing. Pokojský Čestmír. 
 
Omluven: - Eugel Tomáš, Borisová Marie, Veselý Martin, Mezihorák Ivo, Dvořáková 
Jana, Hříbek Zbyněk.   
 
 
 ZV byl seznámen: 

 
 s nástupy a výstupy Ekova Electric a.s. 

 
 s výsledky svazové kontroly BOZP 

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

požární preventivní prohlídky provedené dne 24. 6. 2013 na středisku Autobusy 
Poruba. 
 

 s odškodněním pracovních úrazů. 
 
 
 
ZV projednal: 
 

 a schválil mimořádnou účast Magdaleny Habrnálové, členky DV Trolejbusy – 
dílna, na jednání ZV místo pověřeného předsedy Ivo Mezihoráka, který se 
omluvil. 
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:  
- Kateřina Csernaiová – 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 - při rozvázání pracovního poměru podle 
§52, písm. c), ZP:  
- Bohuslava Mruzková – 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. 
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 a schválil podporu z Podpůrného fondu - při rozvázání pracovního poměru podle 
§52, písm. c), ZP:  
- Eva Knapková – 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 - při rozvázání pracovního poměru podle 
§52, písm. c), ZP:  
- Blanka Krupová – kuchař – stř. Závodní stravování -  ve výši 2 500,- 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:  
- Pavel Dvořák – strojník energetických zařízení – stř. Údržba majetku  -  ve výši 
1 000,- Kč dle zásad hospodaření pro r. 2013. 
Hlasování: Pro - 15, proti - 0, zdržel se - 0. Návrh byl přijat. 
 
 

Informace: 
 
Ivo Protivínský: 
- DV Vrchní stavba poslal zápis z mimořádného jednání DV. Žádají o jinou formu 
objednávání obědů. Jejich požadavek jsem přeposlal Mgr. Dvorské, Práškové, která 
nám sdělila, že vytvořili manuál „OBJEDNÁVKY OBĚDŮ ON-LINE“, který je na všech 
výdejnách u PC určeného k objednávání obědů. Navíc bude rozeslán všem vedoucím 
středisek, kteří jej mohou pro zaměstnance vytisknout. Dále bude zaslán e-mailem těm 
zaměstnancům, kteří o něj projeví zájem. 
Jako alternativa objednání obědů pro případ kolapsu PC, či nemocenské zaměstnance, 
který PC, nebo přístup k internetu nemá, zůstává možnost objednání obědů 
telefonicky. 
Vznesli také požadavek na zřízení přístupu (teminálu) i přímo na jejich provozovně. 
V této souvislosti je také třeba přednést požadavek na zřízení „svačinárny“ 
s připojením k síti  i vedoucímu střediska. 
- Doposud jsme nedostali odpověď na naše stanovisko ke zrušení stravenek. Mgr. 
Dvorská to zdůvodnila tak, že Ing. Kubíčková má teď hodně starostí s objednáváním 
obědů, a že se nám určitě ozve. 2. 7. 2013 jsme dostali od Ing. Kubíčkové odpověď: 
 Děkujeme Vám za připomínky k připravovanému zrušení stravenek k 1. 9. 
2013. Vaše stanovisko bylo podrobně projednáno a připomínky vzaty na 
vědomí. Vedení společnosti trvá na svém stanovisku a preferuje vlastní 
stravovací služby, které poskytuje zaměstnancům a na které v současné 
době přispívá, nad rámec svých zákonných povinností, částkou 9,5 mil. Kč 
ročně. Uvedené rozhodnutí je v souladu se složitou ekonomickou situací, ve 
které se nyní naše společnost nachází a rovněž odpovídá zvolené strategii 
dalšího zajištění stravovacích služeb pro zaměstnance naši společnosti, 
která je realizována v kontextu s výsledky personálního a procesního 
auditu, jehož předmětem bylo mimo jiné posouzení otázky outsorcingu 
stravovacích služeb DPO. Z výše uvedených důvodů nelze proto požadavku, 
na zachování stravenek, vyhovět. 
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- Byli jsme vyzváni, abychom dali vyhodnocení KS za první pololetí letošního roku. 
Členové ZV zašlou připomínky svých dílenských organizací, k plnění kolektivní 
smlouvy, nejpozději do pondělí 15. 7. 2013. 
 
Připomínky DV: 
 
Ivan Pokorný:  
- Řidiči poukazují na to, že na nástěnce visí různé prohřešky, ale pochvala tam není 
žádná. 
  
Jana Maloušová: 
Po zveřejnění výsledků Etického kodexu (alespoň na provozovně Autobusy Poruba) jsou 
naštvaní snad už všichni: 
-řidiči, co jim byl odznak odebrán za prohřešek zanedbatelný (odznak se bere za nehodu 
stejně jako za zaspání nebo nedovřené okna mezi trhačkou). 
- řidiči, co kodexem prošli, ale vidí rozdílné a netransparentní hodnocení, "vylepšené" o 
hodnocení celé provozovny (princip kolektivní viny). 
-a dokonce i řidiči, kteří se umístili nejlépe, protože se na ně skrz prsty dívají ti ostatní 
(čímž se potvrdilo, že takto zpracovaný Kodex povede ne k motivaci, ale k rozeštvávání 
řidičů mezi sebou). 

 Petr Smital: 
- Jak je možné, že odznak Etického kodexu nosí také členové kroužku přátel MHD. Oni 
také soutěží? Jak je to možné, když brigádníci soutěžit nemohou a proto nedostanou ani 
odznak. 
- Na Hranečníku se stalo „dobrým“ zvykem, že nepohodlní řidiči se přeřazují na Porubu a 
naopak. 
Odp. Ing. Čestmír Pokojský: 
- Je tady jeden základní problém, jste řidiči DP a ne určitého střediska, takže vás 
zaměstnavatel může přeřadit podle potřeby i na jiné středisko. Všechno záleží na 
domluvě. 
 
Blanka Soukalová: 
- Na konečné v Martinově je nefunkční sodobar, urgovala jsem to u vedoucího. Řidiči si 
stěžují, že si nemají kam uschovat svačiny, protože na konečných nejsou lednice a 
v horku se nedá svačina vozit ve voze. Na smyčkách, které jsou lednicemi vybavené, si 
mohou uschovat svačinu jen v době přítomnosti manipulanta, takže o víkendu mají 
všichni smůlu. Pokud vedení operuje tím, že by se volně umístěné lednice mohly ztratit, 
nebylo by od věci pořídit do vozů autolednice. Řidičky nejsou spokojené s letními botami 
a ptají se, k čemu fasujeme sukně, když k nim nemáme vyhovující boty a musíme nosit 
takové bagančata.  
- Na naší provozovně se přihlásilo do Etického kodexu 69 řidičů a odměněno bylo jen 45. 
Umístila jsem se těsně pod čarou odměněných, a když jsem se vedoucího ptala jak to, že 
jsem nedostala žádnou odměnu, i když jsem neměla ani nejmenší prohřešek, tak mi řekl, 
že jsem měla zvýšenou spotřebu energie. Kvůli spotřebě, která je mimo jiné ohodnocena 
v jiné soutěži jsem se dostala mezi ty, co zaspali nebo se bavili za jízdy. Přesto, že jsem 
soutěžila a odznak mi nebyl odebrán, jsem nedostala ani korunu. Je to nespravedlivé, 
protože na jiných střediscích, všichni co neměli žádný prohřešek a odznak jim nebyl 
odebrán, odměnu dostali. Pan vedoucí mi vysvětlil, že je na středisku hodně slušných a 
spolehlivých řidičů, ale vedení podniku jde hlavně o úsporu energie.   
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Odp. Ivo Protivínský: 
- Již v roce 2009 jsem předal Ing. Mlčákovi ofocený prospekt autochladničky. Reakce 
byla negativní.  
-Co se týká umístění volně přístupných ledniček na smyčkách, je třeba adresovat žádost 
na vedoucího. Když jsme s Jarkem Večeřou objížděli konečné, tak nejlépe vybavené jsou 
konečné, které patří autobusům Poruba. Mají tam volně přístupné lednice i mikrovlné 
trouby. 
- Boty je třeba řešit přes komisi BOZP. Podle zkušeností z posledních let, kdy se pořád 
dokola řeší boty, se vždy najde někdo, komu boty nevyhovují.  
 
Jaroslav Matějka: 
- V zápise č. 12 je uvedeno, že vozy stojí, protože čekají na náhradní díly. Není to pravda, 
dlouho odstavené vozy např. vůz 3314 je odstavený už ½ roku na km. Byl jsem za 
vedoucím údržby s tím, že odstavené vozy jsou otevřené a práší se do nich. Řekl mi, že to 
nemám řešit, protože se po opravě vyčistí. Z polstrovaných sedaček už nikdo prach 
nevyčistí. 
- Co se týče Etického kodexu, zúčastnilo se u nás 45 řidičů a odměny byly rozděleny od 
3,72% do 2,12% všem, kteří neměli žádné porušení. Spotřeba se u nás neměří, takže řidiči 
neví, proč měl někdo 3,72% a jiný 2,12%.  
 
Eva Kamlerová: 
- Na minulém ZV jsme měli prezentaci na životní pojištění. Vedení Ekovy zvažuje 
přispívat zaměstnancům na toto pojištění.  
Odp. Ing. Čestmír Pokojský: 
-Z pohledu zaměstnance je to výhoda. Zásadní nevýhoda je, že jako všechny složky, kde 
se neplatí soc. a zdrav. pojištění, tak se oslabuje průběžný fond zdravotní a sociální.  

 

Příští schůze ZV, se koná dne 31. 07. 2013 v 14:00 hodin, 

v zasedací místnosti na ředitelství. 
 
 

 
 

 
 
  

Náš web: 

www.odborydpo.cz 
 
 

V Ostravě dne: 20. 07. 2013    
 Zapsala :          Jarmila Řezníčková 
                   místopředsedkyně ZV ZO OS DOSIA 

http://www.odborydpo.cz/

