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Závodní výbor   

        ZO OS DOSIA při DPO a.s. 

 
 

 
 
 

                      Zápis č.16/2011 
    
Z řádného zasedání -  
závodního výboru + místopředsedů ZO OS DOSIA při DPO a.s., konaného 
dne 30.06 2011. 
 
ZV jednal ve složení  - Protivínský Ivo, Řezníčková Jarmila, Pokorný Ivan, Tořová 
Libuše, Eugel Tomáš, Smital Petr, Maloušová Jana, Veselý Martin, Štěpánek Zdeněk, 
Mezihorák Ivo, Kamlerová Eva, Večeřa Jaroslav, Frejkovský Tomáš,  Dvořáková Jana, 
Hříbek Zbyněk,  
Omluveni: Borisová Marie, Waligóra Marek. Ing, Pokojský Čestmír. 
Neomluveni: Peřina Oldřich, 
Místopředsedové: Hisem Lubomír, Slíva Zdeněk, Bortolotti Daniel, Vozničková 
Vladislava, Čík Daniel, Kacíř Miroslav, Ondřej Radim. 
  
ZV projednal: 

 
 Náhrady škod z dopravních nehod. 

 
 Stavy zaměstnanců v porovnání s loňským rokem. 
 
 Ţádost pana Častulíka (TMO-Vozovna) o zaplacení dopravy dítěte na letní 

tábor, konaný v roce 2010. Zdůvodnil to tím, ţe mu to slíbila Ing. Kubíčková a 
slib nedodrţela. Jedná se o trasu Havířov – Opava a zpět. 
Vzhledem k tomu, ţe je to záleţitost z loňského roku, který nedala Ing. 
Kubíčková k projednání na ZV je nutné, aby to projednal a rozhodl příslušný 
DV.  
 

 Ţádost pana Drahomíra Minkse o pomoc. Ţádal DV aby domluvili s vedoucím 
vyvěšení turnusu ve sluţební místnosti řidičů. Pan Filipovský mu sdělil, ţe za 
vedoucím s tímto poţadavkem byli, ale nebyli úspěšní. 
 

Odp. Libuše Tořová:  
-Určitě za dílenským nebyl, oficiální ţádost si nedal. Sami jsme chtěli, aby byl turnus 
vyvěšený, ale bylo to smeteno ze stolu. Kdyţ bylo na podzim bezpečnostní školení, 
sestavoval se nový turnus bez trhaných směn a směn, které jezdí jen ve všední den, 
takţe si nemyslím, ţe by zaměstnanci měli mít nějaký problém. 
Vladislava Vozničková: 
-Kdokoliv přijde za sluţbyvedoucí, tak ta tvrdí, ţe turnus není. 
Ivo Protivínský: 
- Byli jsme u pana ředitele kvůli absencím, které se vyskytly po ukončení stávky. Byl 
s námi i p.Drahomír Minks, který přednesl svůj poţadavek na vyvěšení turnusu na 
středisku Tramvaje Poruba. 
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JarmilaŘezníčková: 
- Pan ředitel nás ţádá, abychom vysvětlili zaměstnancům, ţe při stíţnosti musí 
zachovávat sluţební postup a pokud se jejich stíţnost nebo poţadavek nevyřeší u 
vedoucího, vedoucího odboru nebo dopravního náměstka, mohou se objednat, přes ZV 
k němu v termínu, který má pro schůzky s členy ZV vymezen. 
 
Ivo Protivínský : 
- Na ZV byly doručeny výsledky hlasování o vyslovení nedůvěry DV Trolejbusy-
doprava. Ze všech členů je více neţ 1/3  pro zvolení nového DV, proto proběhnou na 
středisku nové volby. 
 
Ivo Protivínský : 
- Na středisku Tramvaje Poruba visí zápis z DV, kde ţádáte ostatní DV o podporu 
k vyslovení nedůvěry nebo k mému odvolání z funkce předsedy ZV. Chtěl bych vědět, 
jaký k tomu máte důvod?  
Odp.Libuše Tořová: 
- Byla jsem požádána svým DV, abychom se sešli a zaujali stanovisko k tomu co se 
dělo kolem stávky a po ní. Byla jsem oslovena, že nejsou spokojeni, mám oslovit 
ostatní DV a na základě podpisů předložit žádost na odvolání předsedy nebo celého 
ZV. 
Petr Smital: 
- Co se týká stávky, tak se o kaţdém kroku hlasovalo. Rozhodla vţdy většina. Menšina 
se vţdy podřizuje většině. 
Ivo Protivínský: 
- ZV-potaţmo vyjednávací skupina dostala nějaký mandát (tento mandát vzešel 
z jednotlivých středisek) a dle něj pokračovala v kolektivním vyjednávání. Všechny 
následné kroky byly VŢDY odsouhlašeny Závodním výborem a to včetně přistoupení 
na kompromisní návrh, který byl nakonec podepsán. Pokud by se do stávky zapojili i 
ti, co teď nejvíce kritizují, tak stávka nemusela trvat 6 dní a bylo by i na navýšení mezd 
v tomto roce. Ke všemu jsem se jiţ vyslovil ve zhodnocení stávky, které je na webu i na 
nástěnkách. Nejednali jsme tedy proti vůli ZO.  
Kdo se zúčastnil schůzky pracovní skupiny, která proběhla koncem prosince 2010 za 
účasti p.Ráčka Pavla z TMO (člena ČSSD, který se snaţil lobovat za náměstka 
primátora p.Boháče), tak ví, ţe za vším je snaha ovládnout odbory prostřednictvím 
loajálních lidí tak, aby současná koalice vládnoucí městu Ostrava měla vše pod 
kontrolou. 
 
Ivan Pokorný: 
-Mohla by předsedkyně Tořová  sdělit, kdy bude Poruba ochotna stávkovat, kdyţ 
nestávkovali za benefity v roce 2008 a ani nyní za mzdy? 
Odp.Libuše Tořová: 
- Pokud někdo řekne, že nám sníží mzdu o 5 %, pak je to pro mě vhodný čas, ale když 
mi chce někdo přidat třeba jen 1,5 %, tak je to pro mě pořád na diskusi. 
Ivo Protivínský: 
- O mzdách jsme diskutovali více neţ 6 měsíců, jak dlouho jsme měli pokračovat? 
Nabídka vedení byla stále stejná! 
Tomáš Frejkovský: 
- Díky této stávce dostali dělníci poprvé od roku 2009 přidáno. V minulých letech bylo 
přidáno jen řidičům a THZ a dělníci byli okradeni. Tím bych chtěl vašim řidičům 
poděkovat, ţe jste nás nepodrţeli. 
Odp.Libuše Tořová: 
- Jako dělníci jste se měli spojit a bojovat za své mzdy! 
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Tomáš Frejkovský: 
- Mám v Porubě dost známých a ti říkají, ţe měli strach, protoţe ti co mají nějaké 
porušení, tak jim to bylo důrazně připomenuto. 
Odp.Libuše Tořová: 
 - Pokud má někdo porušovačky, musí být zodpovědný sám k sobě. V minulém zápise 
jsem se dočetla, že panu Bortolottimu byla schválena podpora v tíživé situaci ve výši 
4 000. - Kč. Mohu vědět okolnosti?  
 
Odp.Jana Maloušová: 
- Pan Bortolotti měl dlouhodobou nemocenskou. 
 
Libuše Tořová: 
- Dotaz na p. Bortolottiho: Měl jste době  nemocenské auto? 
Odp.Daniel Bortolotti: 
-Ano měl. 
Libuše Tořová: 
-A po nemocenské? 
Odp.Daniel Bortolotti: 
- Dojíždím až z Bílovce a auto je pro mě jediný prostředek k dopravě do práce. 
Vyměnil jsem velmi staré auto za o něco mladší. 
 
Libuše Tořová: 
Děkuji za odpověď. Vaše názory na mně jste nezměnili. Na shledanou. 
 
Libuše Tořová opustila jednání ZV v 14:59 hod. 
 
 
Jarmila Řezníčková: 
- Zdravotní pojištění bude všem stávkujícím staţeno ze mzdy a pověřený člen DV 
částku jednotlivým zaměstnancům, kterých se to týká, vyplatí oproti podpisu.  
 
 
 
Připomínky DV: 
Ivan Pokorný: 
-Vzhledem k tomu, ţe Libuše Tořová opustila ZV bez zjevného důvodu, na pracovní 
skupinu dochází jen sporadicky a kdyţ bylo několikrát mimořádné jednání Závodního 
výboru, kde se rozhodovalo o stávce a jejím průběhu, tak se nezúčastnila. Proto 
navrhuji, aby byla odvolána z pracovní skupiny a z DPK. 
Ivan Pokorný: 
- Odmítáme jít na školení na pluhy, protoţe pluh je pracovní stroj a my bychom museli 
mít ještě jedno pojištění. Vedoucí vyhroţuje, ţe nám dá školení do pracovní doby. 
Odp.Jarmila Řezníčková: 
 - První školení jste absolvovali dobrovolně a na vlastní žádost, takže můžete 
kdykoliv toto školení odmítnout. 
Ivan Pokorný: 
- Vedení stále mluví o šetření a přitom letní JŘ je platný aţ od 3. 7. 2011 místo aby 
platil uţ od 30. 6. 2011 tak jak je to v jiných městech. To samé se týká konce prázdnin.  
Radim Ondřej: 
- Máme pořád stejný problém (zimní boty). Ty co jsme si vybrali, se údajně uţ nevyrábí 
a ty co jsem dostal, mají kovovou špičku.  
Odp.Ivo Protivínský: 
- Je to třeba nejprve řešit s vedoucím. 
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Zdeněk Štěpánek: 
- Na BOZP jsme uţ několikrát poţadovali protiskluzové kachličky. Hodně to tam 
klouţe, uţ jsme měli několik pádů. Zatím se to neřeší. To samé se týká KP kde jsou 
přechodové můstky v havarijním stavu. Moţná by pomohl velký pracovní úraz a řešení 
by se našlo. 
Odp.Ivo Protivínský: 
- Pokud zaměstnanci nehlásí jakékoliv pády a jiné úrazy, škodí sami sobě. 
 

 
ZV dále projednal: 
 

 a schválil odvolání Libuše Tořové z pracovní skupiny a z DPK. 
Hlasování: Pro – 14, Proti – 0, Zrdželi se – 0, 
 

 a schválil pana Frejkovského Tomáše, jako nezávislého člena volební komise při 
volbách do DV střediska Trolejbusy. 
Hlasování: Pro – 14, Proti – 1, Zdrželi se – 0, 
 

 a schválil Ivana Pokorného jako člena pracovní skupiny. 
Hlasování: Pro – 13, Proti – 0, Zdrželi se – 1, 
 

 a schválil Ivana Pokorného jako člena DPK za tramvaje. 
Hlasování: Pro – 13, Proti – 0, Zdrželi se – 1, 
 

 a schválil Míšu Peřinku jako maskota ZV. 
Hlasování: Pro – 14, Proti – 0, Zdrželi se – 0, 

 

Příští schůze ZV, se koná 14. 07. 2011 ve 14:00 v zasedací 
místnosti. 

  

Náš web: 

www.odborydpo.cz 
 

 V Ostravě dne: 04. 07. 2011   
 Zapsal :          Jarmila Řezníčková 
                   místopředseda ZV ZO OS DOSIA 
 
 

http://www.odborydpo.cz/

