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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.16/2013 
    
Z řádného zasedání -  
Závodního výboru ZO OS DOSIA při DPO a.s., konaného dne 11. 09. 2013. 
 
ZV jednal ve složení: Protivínský Ivo, Řezníčková Jarmila, Pokorný Ivan, 
Soukalová Blanka, Eugel Tomáš, Smital Petr, Maloušová Jana, Kosňovská Zdenka 
(zastupuje Veselého Martina), Štěpánek Zdeněk, Mezihorák Ivo, Kamlerová Eva, 
Večeřa Jaroslav, Kosňovský Antonín (zastupuje Frejkovského Tomáše), Dvořáková 
Jana, Hříbek Zbyněk, Ing. Pokojský Čestmír. 
 
 Omluveni: - Matějka Jaroslav, Borisová Marie, Veselý Martin, Halíř Jan, 
Frejkovský Tomáš. 
 
 Hosté:  -  Rostislav  Palička – předseda Odborové organizace PHGN Dolu Paskov. 
 
 
 
ZV byl seznámen: 
 

 
 s vývojem průměrné mzdy za období leden – srpen 2013 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 náhradami škod z dopravních nehod 
 

 s odškodněním pracovních úrazů 
 
 

 
Informace: 
 
Rostislav Palička: 
- Důl Paskov je nejvíce ohrožený. Nemáme ještě uzavřenou kolektivní smlouvu na 
léta 2013 – 2017. Návrh jsme předložili v srpnu 2012. Po velkých průtazích teprve 
začátkem září 2013 předložil zaměstnavatel zcela novou KS. Platnost naši KS končí 
31. 12. 2013. Firma již začala s prvními kroky, vedoucími k útlumu. Vedení úmyslně 
vyjednávání prodlužuje. Na náš popud je na 17. 9. 2013 vyhlášena demonstrace za 
zachování pracovních míst a slušnou mzdu. Přišel jsem Vás požádat o podporu této 
demonstrace.  
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Ivo Protivínský: 
- Někteří z Vás se ptali, jestli se zúčastníme této demonstrace a podpoříme tak 
horníky z dolu Paskov, protože ač se o tom nemluví, uzavření dolu Paskov znamená 
hrozbu nezaměstnanosti i pro nás a pro celý region. Vždy jsme se těchto akcí 
účastnili, protože to není jen o havířích.  
 
p. Rostislav Palička opustil jednání. 
 
 
Ivo Protivínský: 
- 30. 8. 2013 jsme předali zaměstnavateli (DPO) společný návrh obou odborových 
organizací nové Kolektivní smlouvy a Mzdové dohody. 4. 9. 2013 jsme předali 
zaměstnavateli (EE) návrh nové Kolektivní smlouvy a Mzdové dohody. Těmito akty 
bylo zahájeno kolektivní vyjednávání u obou zaměstnavatelů. 
- Měli jsme jednání s Ing. Hladkým, na kterém jsme řešili nedodělanou zdržovnu 
pro řidiče tramvají, kteří čerpají bezpečnostní přestávku na Karolině. Bylo 
přislíbeno, že nedodělky budou v krátké době odstraněny. Při té příležitosti jsme 
požádali, aby byly všechny zdržovny řidičů vybaveny připojením k internetu 
prostřednictvím wifi.  
 
Jarmila Řezníčková: 
- Mikulášská besídka pro děti a vnoučata našich členů bude 29. 11. 2013 
v Martinově.  
  
 
ZV projednal: 
 
 

 a schválil podporu a účast na demonstraci konanou dne 17. 9. 2013 odborovou 
organizaci dolu Paskov, za zachování pracovních míst a slušnou mzdu. 
Hlasování: Pro - 16, proti - 0, zdržel se - 0. Návrh byl přijat. 
 

 a schválil podporu v nezaviněné tíživé situaci-dlouhodobá nemoc: 
    - Tomáš Hubník – autobusy Hranečník – řidič – 4 000,-Kč. 
      Hlasování: Pro - 16, proti - 0, zdržel se - 0. Návrh byl přijat. 
 
 a schválil podporu v nezaviněné tíživé situaci-dlouhodobá nemoc: 
      - Dagmar Žurková – DTO – dělník v dopravě – 3 000,-Kč. 
      Hlasování: Pro - 16, proti - 0, zdržel se - 0. Návrh byl přijat. 
 
 a schválil naši účast 16. 11. 2013 na fotbalovém turnaji v Hradci Králové. 

Hlasování: Pro - 15, proti - 0, zdržel se – 1 Tomáš Eugel. Návrh byl 
přijat. 

 
 a schválil vyjednávací skupinu pro DPO ve složení: Oldřich Schneider 

 Renata Valentová Mgr. 
 Ivo Protivínský 
 Jarmila Řezníčková 
 Čestmír Pokojský Ing. 
 Tomáš Frejkovský 
 Petr Smital 
 Ivan Pokorný 
 

      Hlasování: Pro - 16, proti - 0, zdržel se - 0. Návrh byl přijat. 
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 a schválil vyjednávací skupinu pro Ekovu ve složení: Oldřich Schneider 
 Renata Valentová Mgr. 
 Ivo Protivínský 
 Jarmila Řezníčková 
 Čestmír Pokojský Ing. 
 Daniel Čík 
 Eva Kamlerová 

      
 Hlasování: Pro - 16, proti - 0, zdržel se - 0. Návrh byl přijat. 

 

 
 
 
Připomínky DV: 
 
Smital Petr: 
-  Na našem středisku máme problém svolat DV. Vzhledem k rozdílným směnám 
členů DV je to téměř nemožné. Proto jsem byl za vedoucím a domluvil jsem se s ním, 
aby nám, v předem určený den, naplánovali směny tak, abychom se mohli sejít.   
 
Soukalová Blanka : 
- Když mám střídanou přestávku, tak střídání na trati mi udělá 4 minuty zpoždění, 
takže nemohu na nejbližší konečné, jak mi nařizuje D1, provést kontrolu vozu, 
protože na konečnou přijedu na odjezd nebo až po odjezdu.   
Odpověď I. Protivínského: Pokud je provozním předpisem D1 (platí i pro 
provozní předpisy D2 a D3) nařízeno řidiči provést na konečné stanici kontrolu 
vozu, musí řidič tuto kontrolu bezpodmínečně provést i za cenu odjezdu se 
zpožděním. Je třeba stále dokola připomínat řidičům, že zpoždění se v žádném 
případě nesmí dohánět rychlou jízdou a každé zpoždění nad 2,59 minuty je třeba 
zapisovat. 
 
Kamlerová Eva: 
- Od 1. 9. 2013 jezdí na l. č. 4 opět Astry a kloubák. Tyto typy vozu jsou ve špičku (po 
14:00 hodině) pro svoji malou kapacitu, nevhodné. Podávali jsme přes p. Plačkovou 
připomínku panu Kurtasovi a ten odpověděl, že jsme připomínku podali pozdě. 
Nejbližší změna je možná od prosince a to jen za předpokladu, že se udělá sčítání 
cestujících. Dříve jsme připomínky podat nemohli, protože nás nikdo neseznámil 
s tím, jak bude doprava od 1. 9. 2013 fungovat. 
 
Kosňovská Zdenka: 
- Uklízečky se ptaly, jestli nevíme, co s nimi bude.  
Odpověď J. Večeřa: Pani Sulková naznačila uklízečkám, že od Nového roku už 
s nimi nepočítá. 
 
Večeřa Jaroslav: 
- Při třístupňové kontrole v Martinově bylo zjištěno, že ve skladu acetylenu bylo 
postaveno 8 lahví bez toho, aby byly zajištěny proti pádu.  Dle sdělení vedoucího 
Vrchní stavby se o uložení lahví starala skladnice. Po úpravě počtu skladnic panem 
Kuchrýkem, v Martinově přebíhá skladnice mezi čtyřmi sklady.  
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Štěpánek Zdeněk: 
- Slyšeli jsme, že do 3 týdnů by mělo být rozhodnuto o přeřazení dílenských pod 
Ekovu. 
Odpověď I. Protivínského: Nevím, zatím nám vedení tuto informaci nepodalo. 
 
Pokojský Čestmír Ing.: 
- Na minulé dozorčí radě pan ředitel připomenul dopis, který poslal na město ohledně 
naší nové mzdové složky. Dopis byl na město odeslaný 27.6.2013 a do 29.8.2013 
nepřišla odpověď. Předseda dozorčí rady pan Boháč řekl, že odpověď nedostaneme až 
do zastupitelstva. Pravdou je, že chyba není na straně vedení, které poslalo žádost 
hned po dohodě mezi zaměstnavatelem a odbory. 

 

Příští schůze ZV + místopředsedů DV se koná 25.09.2013 ve 13:00 

v banketce  v Martinově. Jednání s vedením společnosti se koná 

od 15:00 hod. 

 
Náš web: 

www.odborydpo.cz 

 
 

V Ostravě dne: 18. 09. 2013   
Zapsala:               Jarmila Řezníčková 
                    místopředsedkyně ZV ZO OS DOSIA 

http://www.odborydpo.cz/

