
 

 

 

1 

Základní organizace 
Odborového svazu pracovníků dopravy, 
silničního hospodářství a autoopravárenství Čech a Moravy 
DOSIA 
při DP Ostrava a.s. 

 
 

                      Zápis č.14/2014 
    
Z řádného zasedání -  
Závodního výboru ZO OS DOSIA při DPO a.s., konaného dne 18. 06. 2014. 
 
ZV jednal ve složení: Protivínský Ivo, Řezníčková Jarmila, Hisem Lubomír 
(zastupuje Ivana Pokorného), Soukalová Blanka, Bortlíček Petr, Smital Petr, 
Bortolotti Daniel (zastupuje Janu Maloušovou), Kosňovská Zdenka (zastupuje 
Veselého Martina), Štěpánek Zdeněk, Mezihorák Ivo, Kamlerová Eva, Večeřa 
Jaroslav, Frejkovský Tomáš, Dvořáková Jana, Hříbek Zbyněk. 
  
Místopředsedové: - Vlčková Pavla, Slíva Zdeněk, Vozničková Vladislava, Seberová 
Jana, Kacíř Miroslav,  
 
Omluveni: - Pokorný Ivan, Bambušek Jan, Eugel Tomáš,  Maloušová Jana, Brisová 
Marie, Veselý Martin, Halíř Jan, Mertová Marta, Antes Radim, Čík Daniel, Lubeník 
Radko, Ondřej Radim, Ing. Pokojský Čestmír. 
 
Hosté: : - Mgr. Subiková Soňa. 
  
 
ZV byl seznámen: 

 
 s vývojem průměrné mzdy za období leden – květen 2014 ve srovnání se 

stejným obdobím roku 2012 v EKOVĚ ELECTRIC a.s. 
  

 s nástupy a výstupy Ekova – electric. 
 

 se stavem zaměstnanců ve srovnání s rokem 2012  Ekova – electric 
 

 s přepočteným stavem zaměstnanců Ekova – electric 
 

 s výplatou pololetní odměny v Ekova – electric, ve výši 9,58% průměrného 
hrubého výdělku zaměstnance, kterého dosáhl v rozhodném období. 
 

ZV projednal: 
 
 rozvázání pracovního poměru podle § 52, písm. g), ZP – nenastoupené směny:  

- Zdeněk Tížek – řidič – stř. Doprava autobusy Poruba-bez účasti 
jmenovaného, se souhlasným stanoviskem. 

 
 
Informace: 
 
Ivo Protivínský: 
- Dojednali a podepsali jsme dodatek k příloze č. 1 kolektivní smlouvy „Mzdová 
dohoda“, ve kterém je v bodě II. 4.7.1. ošetřený příplatek instruktorů a vedoucích 
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čet u zaměstnanců učiliště. Dále je v bodě II. 10.7. specifikace motivační odměny 
Podíl na úsporách, kdy se při absenci již nebude krátit odměna za celý měsíc, ve 
kterém absence vznikla, ale odměna se bude rozpočítávat v Kč na 1 hodinu výkonu 
práce. 
U příležitosti podpisu dodatku ke kolektivní smlouvě nám pan ředitel poděkoval za 
uspořádání dětského dne, který se mu moc líbil.  
- Dostavil se k nám řidič tramvají s tím, že DP dostal od Drážního úřadu pokutu 
50 000,- Kč a ta se bude rozpočítávat mezi zaměstnance, kteří se na ní podíleli. 
Zjišťoval jsem u vedoucího, jestli je to pravdivá informace. Sdělil mi, že se jedná o 
události vzniklé z porušení drážního zákona. Drážní úřad vyměřil za tyto události 
DP pokutu, a ten ji rozdělil mezi zaměstnance, kterých se to týká. S právním 
oddělením našeho OS DOSIA jsme konzultovali oprávněnost požadavku 
zaměstnavatele na úhradu pokuty. Dle názoru našich právníků, je požadavek 
zaměstnavatele bohužel oprávněný a dotčení zaměstnanci budou muset vzniklou 
škodu zaměstnavateli uhradit.  
- 10. – 12. 06. 2014 jsme se zúčastnili plenárního zasedání v Kožlanech, na kterém 
mj. vystoupil předseda Sdružení na ochranu nájemníku pan Milan Taraba, který 
zdůraznil, výhodu členství v odborech pro ty, kteří se dostanou do problému 
s bydlením a budou ho potřebovat řešit. Pokud se bude chtít někdo obrátit na 
Sdružení pro ochranu nájemníků, stačí, když přijde do naší kanceláře, kde mu 
vystavíme doporučení, na základě kterého mu bude bezplatně poskytnuta právní 
porada. 
- Co se týká sepisování pracovního úrazu je velmi důležité, aby byl popsaný průběh 
děje tak, aby nebylo zpochybnitelné, že se jedná o pracovní úraz. Následné šetření se 
provádí ze zjištěných skutečností (rekonstrukce atd.). 
 
 
Připomínky DV: 
 
Smital Petr: 
- Situace na cestách je taková, že jsou přerostlé stromy a měly by se prořezat, protože 
je to nebezpečné.  Je to připomínka do DPK. 
 
Kamlerová Eva : 
- Co se týká Dětského dne, tak po velmi velkých, kladných ohlasech mám osobně 
poděkovat za firmu, organizátorům. Všem se to moc líbilo a první místo našich 
zaměstnanců, v souběžně pořádaném turnaji o pohár ředitele DPO, byla taková 
třešnička na dortu. 
 
Protivínský Ivo: 
- Také bych chtěl poděkovat všem, co se podíleli na úspěšném konání dětského dne a 
navrhuji jim finanční odměnu ve výši 500,- Kč a Zdenku Štěpánkovi, jako hlavnímu 
organizátorovi 1 000,- Kč. 
Hlasování:    Pro – 14,         Proti – 0,     Zdržel se – 1.  Návrh byl přijat. 
 
Bortlíček Petr: 
- Žádám, aby byla svolána další schůzka s Ing. Hladkým a Ing. Walaskim, ohledně 
zastínění oken v kabině řidiče. 
 Odpověď I. Protivínského: Oslovím je a domluvím schůzku. 
 
Hisem Lubomír: 
- Byl nám slíbený automat na kávu Delikomat. Musí se posunout sodobar, ale dílna 
nereaguje na žádost vedoucího dopravy. Vše vázne na posunutí asi o 2 m. 
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Soukalová Blanka: 
- Obrátil se na mě kolega David Kirschner, že nedostává emailem upozornění na 
novinky na našich webových stránkách.  
Odpověď I. Protivínský: Vím o tom, je tam bohužel nějaký technický problém, 
pokusím se jej vyřešit s tvůrcem našich stránek. Pokud se ale podívá 1 x týdně na 
náš web, nemělo by mu nic uniknout.   
 
Kamlerová Eva: 
- Náš vedoucí chodí po dílně a tvrdí, že zdravotní volno, které máme v kolektivní 
smlouvě, se tam dostalo omylem. Ptala jsem se paní Plačkové, jestli se to zneužívá. Od 
ledna do 13. června o placené volno požádalo 23 zaměstnanců, což činilo 39 dnů to je 
292,5 hod. Dle sdělení p. Plačkové, zaměstnanci placené volno nezneužívají.   
Odpověď I. Protivínský: Zdravotní volno s náhradou průměrné mzdy, sjednané 
v kolektivní smlouvě EE, je výhodné nejenom pro zaměstnance, ale i pro 
zaměstnavatele. Pokud zaměstnanec onemocní lehčí formou virózy, či je nachlazen, 
stačí, když zůstane doma v posteli jen pár dní. Pokud by však využil dočasné 
pracovní neschopnosti, v prvních 14- ti dnech ji stejně hradí zaměstnavatel. I kdyby 
byla pravda, že se zdravotní volno dostalo do KS omylem, praxe dokazuje, že je to 
v uvedených případech výhodnější varianta způsobu léčby.  
 
Mezihorák Ivo: 
- Vozidla, která jsou po údržbě, procházejí co 14 dní technickou prohlídkou. U 
poslední prohlídky jsem byl přítomen.  Volal mě kvůli toho vedoucí a sdělil mi, že si 
pracovníci, kteří prohlídky provádějí, stěžovali na moji přítomnost. Musel jim vykázat 
moji náplň pracovní doby, proto mě žádal, abych tam nechodil, abych je zbytečně 
neprovokoval. Je to zvláštní, protože na jednu stranu ředitel říká, že bychom měli 
poukazovat na to, když se něco děje a když tam přijdu tak si stěžují, že jim šlapu na 
paty.   
Dvořáková Jana: 
- Lidé si stěžují, že jim mrkvový salát ve folii kvasí. Stěžují si hlavně trolejbusy a 
Hranečník. Potřebovali bychom zjistit, jestli paní, která to vydává, ukládá folie po 
převzetí do lednice. 
Odpověď L. Hisem: Na Křivou přivezou ráno folie a ty zůstávají do 10 hodin ve 
výtahu. 
 
Štěpánek Zdeněk: 
- Muzejní noc byla v Martinově špatně zorganizovaná. Lidé s dětmi nastupovali a 
vystupovali, bez zajištění, v nebezpečném místě, na cestě. DP nezajistil nikoho, kdo by 
alespoň v místě nástupu a výstupu dohlížel na bezpečnost.  
 

Příští schůze ZV, se koná dne 09. 07. 2014 v 14:00 hodin, 

v zasedací místnosti na ředitelství. 

Náš web: 

www.odborydpo.cz 

 
V Ostravě dne: 25. 06. 2014   
Zapsala:               Jarmila Řezníčková 
                    místopředsedkyně ZV ZO OS DOSIA 

http://www.odborydpo.cz/

