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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.13/2014 
    
Z řádného zasedání -  
Závodního výboru ZO OS DOSIA při DPO a.s., konaného dne 04. 06. 2014. 
 
 
ZV jednal ve složení: Protivínský Ivo, Řezníčková Jarmila, Pokorný Ivan, 
Soukalová Blanka, Bortlíček Petr, Eugel Tomáš, Borisová Marie, Maloušová Jana, 
Veselý Martin, Štěpánek Zdeněk, Mezihorák Ivo, Kamlerová Eva, Večeřa Jaroslav, 
Kacíř Miroslav (zastupuje Tomáše Frejkovského), Ondřej Radim (zastupuje Zbyňka 
Hříbka), Ing. Pokojský Čestmír.  
 
Omluven: -  Smital Petr, Halíř Jan, Frejkovský Tomáš, Dvořáková Jana, 
 Hříbek Zbyněk. 
 
Hosté: -  Ing.  Aleš Hladký 
 
ZV byl seznámen: 

 
 s výši škod z dopravních nehod 

 
 

ZV projednal: 
 

 a schválil podporu v nezaviněné tíživé situaci-dlouhodobá nemoc: 
    - Marcela Mačkalová – DTO – řidička – 2 000,-Kč. 

      Hlasování: Pro - 14, proti - 1, zdržel se - 0. Návrh byl přijat. 
 
 a schválil podporu v nezaviněné tíživé situaci-dlouhodobá nemoc: 
    - Dana Pechalová – DTO – řidička – 3 000,-Kč. 

      Hlasování: Pro - 15, proti - 0, zdržel se - 0. Návrh byl přijat. 
 
 

Informace: 
 
Ivo Protivínský 
-Dopis, který jsem poslal Ing. Mlčákovi ohledně umístění reklam ve vozidlech a 
vybavenosti nových vozů, jsem přeposlal všem, co se nějakým způsobem podíleli na 
jednání. Dopravní náměstek mi odpověděl a přiložil i vyjádření Ministerstva 
dopravy.  Na náš podnět nálepky sundali a nalepili k prvním dveřím, kde však opět 
vadí. Žádali jsme opětovné nalepení certifikovaných, protislunečních fólií na čelní 
skla a bylo mi odpovězeno, že dle ministerstva dopravy se dodatečně na skla nesmí 
žádné fólie lepit. Co se týká montáže 12V zásuvek do všech vozů, to znamená i do 
tramvají, byl vyslovený souhlas, ale nejprve se musí spočítat náklady a určit z které 
mzdové složky se to bude financovat. (Stanovisko Ministerstva Dopravy ČR je 
součástí zápisu). 
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- S Mgr. Dvorskou jsme projednávali kritéria pro mzdovou složku „Podíl na 
úsporách“. Celkový objem prostředků vyplacený zaměstnancům jako podíl na 
dosažených úsporách v hospodaření společnosti bude činit 1/3 z celkového objemu 
dosažených úspor, maximálně však částku ve výši 20 mil. Kč. 

- Podíl na úsporách náleží všem zaměstnancům, kteří jsou k poslednímu dni 
hodnoceného kalendářního roku v pracovním poměru u zaměstnavatele. Podíl na 
úsporách nepřísluší zaměstnancům, jejichž pracovní poměr vznikl po uplynutí 
hodnoceného kalendářního roku, ve kterém byly dosaženy úspory, na nichž se 
takový zaměstnanec svou pracovní činnosti nepodílel.  Podíl na úsporách náleží 
rovněž zaměstnanci, jehož pracovní poměr byl v průběhu hodnoceného 
kalendářního roku rozvázán výpovědí nebo dohodou z důvodů podle § 52 písm. a) - 
c) zákoníku práce. 

- Podíl na úsporách bude pro každého zaměstnance stanoven ve výši rovnající se 
násobku částky schválené představenstvem společnosti (v Kč na 1 hodinu 
výkonu práce)  v závislosti na výši realizovaných úspor a  doby výkonu práce 
příslušného zaměstnance v pracovním poměru u zaměstnavatele v hodnoceném 
kalendářním roce za současného splnění podmínky dle bodu č. II.10.7.6. 

- Předseda DV Autobusy Hranečník-garáže Jan Halíř zaslal na ZV prohlášení, ve 
kterém oznamuje, že se s rodinných důvodů a pracovního zaneprázdnění vzdává 
funkce předsedy DV Hranečník – garáže a bude nadále působit jako člen DV. 

- 10.6.2014 proběhne prezentace úklidové firmy. Paní Starečková nás žádala o účast, 
ale v tomto termínu jsme mimo DP. (zúčastní se Tomáš Eugel) 

 

 
 
V 15:00 hod. přišel Ing. Aleš Hladký. 
 
 
Protivínský Ivo: 
Některým řidičům z řad brigádníků je vyhrožováno, že  jim bude ukončena smlouva 
nebo, že budou mít zakázáno na nějakou dobu jezdit, protože nedodržují zákonný 
odpočinek mezi směnami. Kdysi jsem navrhoval, aby systém byl nastaven tak, že když 
má zaměstnanec směnu na jednom středisku a pak má směnu jako brigádník na jiném 
středisku, neměl by systém umožnit zadat tuto směnu do počítače. Přesně tak je to 
ošetřeno u řidičů, tak nevidím důvod proč nezavést stejný systém u dělníků a THZ. 
Odp. Ing, Aleš Hladký: 
- Náš informační systém to neumí.  U těch, kteří jsou evidováni v Heliosu, problém 
není, ale u těch, kteří jsou evidování v BIS, to nastavit nejde, protože mají většinou 
pružnou pracovní dobu. Proto mají vedoucí středisek zpracovaný program, který po 
uzávěrce měsíce, kdy už jsou uzavřené směny, mají za povinnost spustit kontrolní 
program, který vyhodnocuji, jestli byly odpočinky dodrženy. Zaměstnanec, u kterého 
se zjistí, že nedodržel odpočinek mezi směnami, dostane upozorňující dopis, a pokud 
se situace opakuje, je mu smlouva zrušena.  
 
Protivínský Ivo: 
Dělníci nemají pružnou pracovní dobu, tak proč u nich nejde nastavit stejný systém 
jako u řidičů?  
Odp. Ing, Aleš Hladký: 
- Je to proto, že dělníci nejsou v Heliosu, ale směny evidují přes BIS.  
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Připomínky DV: 
 
Štěpánek Zdeněk: 
- Co se týká úklidové firmy, tak všem členům ZV připomínám, aby v srpnu kontrolovali 
provedený úklid a nedostatky hlásili.  
 
  
 
 

Příští schůze ZV + místopředsedů DV se koná 18.06.2014 ve 14:00 

v banketce  v Martinově.  

 
 
 

 
 

Náš web: 

www.odborydpo.cz 
 
 

V Ostravě dne: 13. 06. 2014   
 Zapsala :      Jarmila Řezníčková 
                  místopředsedkyně ZV ZO OS DOSIA 

http://www.odborydpo.cz/

