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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.16/2014 
    
Z řádného zasedání -  
Závodního výboru ZO OS DOSIA při DPO a.s., konaného dne 30. 07. 2014. 
 
ZV jednal ve složení: Protivínský Ivo, Řezníčková Jarmila, Pokorný Ivan, 
Soukalová Blanka, Bortlíček Petr, Eugel Tomáš, Smital Petr, Maloušová Jana, 
Mezihorák Ivo, Kamlerová Eva, Večeřa Jaroslav, Frejkovský Tomáš, Hříbek Zbyněk. 
  
Omluveni: Borisová Marie, Veselý Martin, Štěpánek Zdeněk, Ing. Pokojský Čestmír,  
Halíř Jan. 
 
ZV byl seznámen: 
 

 s vývojem průměrné mzdy za období leden – červen 2014 ve srovnání se 
stejným obdobím roku 2013 v DPO a.s. 
 

 s vývojem průměrné mzdy za období leden – červen 2014 ve srovnání se 
stejným obdobím roku 2013 v EKOVĚ ELECTRIC a.s. 
  

 s nástupy a výstupy DPO a.s. 
 

 s nástupy a výstupy Ekova – Electric. 
 

 se stavem zaměstnanců ve srovnání s rokem 2013 Ekova – Electric 
 

 se stavem zaměstnanců ve srovnání s rokem 2013  DPO a.s. 
 

 s přepočteným stavem zaměstnanců DPO a.s. 
 

 náhrady škod z dopravních nehod. 
 
ZV projednal: 
 

 a schválil podporu v nezaviněné tíživé situaci-dlouhodobá nemoc: 
      - Rudolf Pondělíček – Vrchní stavba – traťový dělník – 4 000,-Kč. 

            Hlasování: Pro - 13, proti - 0, zdržel se - 0. Návrh byl přijat. 
 

 a schválil podporu v nezaviněné tíživé situaci-dlouhodobá nemoc: 
      - Radek Král – Doprava autobusy Hranečník – řidič – 4 000,-Kč. 

            Hlasování: Pro - 13, proti - 0, zdržel se - 0. Návrh byl přijat. 
 
 a opětovně schválil dle zásad hospodaření pro r. 2014 podporu z Podpůrného 

fondu - při rozvázání pracovního poměru podle §52, písm. c), ZP:  
- Marcela Janíková – uklízeč - stř. Správa a údržba ostatního majetku ve výši 
5000,- Kč. 
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Odůvodnění: Na jednání dne 9. 7. 2014  ZV odsouhlasil pro Marcelu 
Janíkovou podporu z Podpůrného fondu ve výši 2500,- Kč. Po upřesnění délky 
členství v odborech,  ZV usnesení o této částce revokoval a odsouhlasil podporu 
ve výši 5000,- Kč 
Hlasování: Pro - 13, proti - 0, zdržel se - 0. Návrh byl přijat. 
 

   škodu způsobenou zaměstnavateli ve výši 6685,- Kč, kterou způsobil Petr Krecl, 
s nesouhlasným stanoviskem 
 

 
Informace: 
 
Ivo Protivínský: 
- Dostal jsem odpověď od Ing. Kubíčkové ohledně uskladnění zchlazených fóliových 
jídel na středisku Moravská Ostrava a špinavých příborů na středisku Hranečník. 
Co se týká špinavých příborů, tak kontrolou byla zjištěna závada na myčce nádobí, 
která byla odstraněna do 2 pracovních dnů a v současné době je již, po 
opakovaných kontrolách, vše v pořádku. Co se týká uskladnění zchlazených 
fóliových jídel tak ta jsou do doby, než přijde pracovnice výdejny to je asi do 9:30. 
Fólie jsou uskladněny a převáženy v polystyrénových bednách s chladícími 
vložkami. V 9:00 hod. ukládá fóliová jídla do lednice paní Pončová, která je členkou 
stravovací komise.  
- Od firmy, která nám poskytuje levné volání, jsme dostali vyrozumění, že od 1. 
srpna 2014 budou nové výhodnější ceny za volání. 
- Je třeba, aby předsedové DV co nejdříve nahlásili termíny voleb, ať můžeme 
nachystat vše co je k volbám zapotřebí.  
 
Připomínky DV: 
 
Kamlerová Eva: 
- Dnes jsem při vstupu do budovy ředitelství musela, jako zaměstnanec Ekovy 
předložit občanský průkaz, jinak bych se nemohla zúčastnit jednání ZV. Protože jako 
zaměstnanec Ekovy nemám BIS kartu, je třeba, aby se to s vedením vyřešilo tak, že já 
i členové komisí, kteří zastupují odboráře z Ekovy – electric budou mít volný vstup 
stejně jako ostatní členové ZV.    
Odpověď Ivo Protivínský: Pokusím se to zařídit.  
 
Pokorný Ivan: 
- Při výluce č.46/2014 čekala l.č. 11 na autobus 5 - 7 minut, některé dokonce 10 min. 
Tím vznikalo l.č. 3 veliké zpoždění.   
Odpověď Ivo Protivínský: Vzneseme připomínku na DPK. 
 
 
Maloušová Jana: 
- Jak se vyřešila pokuta 50 000,- Kč, kterou dostal DP od Drážního úřadu a částku 
požaduje po zaměstnancích, kteří vzhledem k porušení předpisů tuto škodu 
způsobili?  
Odpověď Ivo Protivínský: Posílal jsem dotaz na náš odborový svaz a ti nabyli 
názor, že pokud zaměstnanec porušil povinnost, kterou mu ukládá provozní předpis 
D1, D2, D3, či D4, anebo porušil silniční, nebo drážní zákon následkem čehož byla 
správním orgánem zaměstnavateli, nebo provozovateli vyměřená pokuta, má 
zaměstnavatel právo po tomto zaměstnanci požadovat náhradu. Tzn. že nemá 
smysl jít do sporu. 
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Smital Petr: 
 - V rozpise směn jsem měl místo směny S, takže jsem nepodepsal změny. Byl jsem na 
šetření pracovního úrazu, které probíhalo zajímavým způsobem. Z pohledu vedoucího 
oddělení bezpečnosti práce p. Pechance jsme všichni simulanti. 
 
Bortlíček Petr: 
- Když jezdíme výluku, tak dostáváme na ježdění ty největší šroty.  
Odpověď Ivo Protivínský: Je to třeba řešit přes vašeho vedoucího, aby dal 
podnět pro nápravu, nicméně nové vozy jsou přiděleny na celodenních směnách a 
na výluky se dávají vozy, které nemá nikdo přidělené. 
  
Soukalová Blanka: 
- Nemohly by být v tramvajích nainstalované zásuvky pro mobily, které nám byly 
slíbeny? 
 Odpověď Ivo Protivínský: Návrh jsme podali písemně a zatím se zaměstnavatel 
nevyjádřil.  
 
Frejkovský Tomáš: 
- U nás se uklízí co druhý den, při dešti je to super, ale THP se v tom nemusí 
převlékat, takže je vlastně všechno v nejlepším pořádku. K 1. 8. 2014 u nás končí 
vedoucí střediska, přeřadili ho na investiční a na jeho pozici bude vypsané výběrové 
řízení. 
- Konečně bychom snad mohli dostat nový nakladač HON, protože vyjel ven první a 
nedojel, tak vyjel druhý a dojel o 100 m dál, ale jinak je všechno v pořádku, přilby 
nosíme, plán plníme. 
 
 
  

Příští schůze ZV, se koná dne 27. 08. 2014 v 13:00 hodin, 

v banketce v Martinově. 

 
Náš web: 

www.odborydpo.cz 

 
V Ostravě dne: 07. 08. 2014 
Zapsala:               Jarmila Řezníčková 
                    místopředsedkyně ZV ZO OS DOSIA 

http://www.odborydpo.cz/

