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Závodní výbor   

        ZO OS DOSIA při DPO a.s. 

 
 

 
 
 

                      Zápis č.17/2011 
    
Z řádného zasedání -  
závodního výboru ZO OS DOSIA při DPO a.s., konaného dne 14. 7. 2011. 
 
ZV jednal ve složení  - Protivínský Ivo, Řezníčková Jarmila, Pokorný Ivan, Tořová 
Libuše, Peřina Oldřich, Smital Petr, Maloušová Jana, Borisová Marie, vz. Kosňovská 
Zdeňka, Štěpánek Zdeněk, Mezihorák Ivo, Kamlerová Eva, Večeřa Jaroslav, 
Frejkovský Tomáš, Dvořáková Jana, vz. Ondřej Radim, Ing, Pokojský Čestmír. 
Omluveni: Eugel Tomáš, Veselý Martin, Waligóra Marek. Hříbek Zbyněk,  
Hosté: Mgr. Steinbauerová Andrea, Čup Jan, Rejský Jan, Schneider Oldřich, 
Vozničková Vladimíra, Filipovský Petr. 
  
ZV projednal: 

 
 Odškodnění pracovních úrazů za měsíc červen 2011. 

 
 vývoj průměrné mzdy za leden až květen 2011 ve srovnání se stejným obdobím 

 r. 2010: 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 a schválil žádost o příspěvek při rozvázání pracovního poměru dle § 52 písm. c) 

ZP pro pana Škopka Leopolda. ZV schválil dle Zásad hospodaření příspěvek ve 
výši 2500. - Kč.  
Hlasování: Pro – 16, Proti – Zdeněk Štěpánek, Zdrželi se – 0, 
  

 a schválil podporu pro pana Bohuslava Šiguta při dlouhodobé nemoci ve výši 
3000. - Kč. 
 
Hlasování: Pro – 17, Proti – 0, Zdrželi se – 0, 
 

 rozvázání pracovního poměru pro Jiřího Vincuru z důvodu pozitivní dechové 
zkoušky 1,8‰ . Zaměstnavatel navrhuje rozvázání pracovního poměru k 30. 
září. 

Prům.měs.mzda  2011   2010    rozdíl % index 

řidiči MHD celk. 21 594.- 22 072.- - 478.-    97,8 
ř. tramvají 21 341.- 21 386.-  - 45.-    99,8 
ř. trolejbusů 21 874.- 22 537.- -663.-    97,1 
ř. autobusů 21 681.- 22 384.- -703.-   96,9 
dělníci 18 933.- 18 812.-    121.-          100,6 
THP 27 646.- 29 036.- -1390.-    95,2 
Společnost celk. 22 019.- 22 345.- -326.-   98,5 
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ZV nesouhlasí s předloženým návrhem. Pokud zaměstnanec má tak vysoký 
pozitivní výsledek při dechové zkoušce, vždy se pracovní poměr ukončoval 
okamžitě. 
 

 Hlasování: Pro – 16, Proti – Petr Smital, Zdrželi se – 0, 
 
 

Oldřich Peřina: 
-Rezignuji na funkci člena ZV z důvodu nesouhlasu s politikou vedení ZV v Dopravním 
podniku. Časem bude rezignovat celý DV, který bude fungovat do té doby, než se 
dodělá papírová práce, aby nevzniklo vakuum mezi dvěma DV. 
Čestmír Pokojský: 
- Rezignace ze ZV znamená také rezignaci na předsedu DV. Podle volebního řádu je 
totiž zvolený předseda DV zároveň členem ZV. 
Libuše Tořová: 
- Také rezignuji na funkci člena ZV. V současné době nevidím perspektivu. DV bude 
zatím fungovat stejným způsobem jako na Trolejbusech. Místopředseda DV p. Petr 
Filipovský bude místo mě docházet na ZV. 
Ivo Protivínský: 
- Navrhuji odstoupení z funkcí celého DV. Členové nebudou v právním vakuu, protože 
je zastřešuje Základní organizace, dokud nebudou mít nově zvolené zastoupení v ZV. 
Nebo odstoupí předseda a bude ho prozatím zastupovat místopředseda. Bude to však 
problém na Trolejbusech, protože jejich místopředseda, stejně jako předseda se schůzí 
ZV dlouhodobě nezúčastňuje. 
Jan Rejský -  předseda OS DOSIA: 
- Chtěl bych poděkovat ZV k vyhlášení stávky. Je k tomu třeba odvaha. Mám mandát 
z jiných, mimo resortních Odborových svazů, abych vám vyjádřil toto poděkování. 
Děkuji za vaši odvahu, a že se rvete za svá práva. 
Kolegové, kteří dnes podali rezignaci na své funkce, mně požádali o konzultaci právě 
k věcem týkajících se záležitostí Odborové organizace.  Sdělili, že dnes zasedá ZV kde 
chtějí vyjádřit svůj úmysl založit novou Odborovou organizaci. Přijeli jsme, protože 
máme velký zájem, jako Odborový svaz, na činnosti vaši Odborové organizace. Je 
velmi významná v našem Odborovém svazu a v rámci Dopravních podniků. 
Vyjadřujeme však zásadní nesouhlas s tím, aby se vaše organizace dělila, ale to už jsem 
řekl i vám při jednání na svazu. Po rozdělení se těžko prosazují práva a všechno ostatní 
týkající se kolektivního vyjednávání. Proto vyjadřujeme zásadní nesouhlas, aby 
se vaše organizace dělila. To je názor Odborového svazu. 
Libuše Tořová : 
- Také gratuluji kolegům k vyhlášení stávky, k výsledku již nikoliv. Nové odbory 
zakládám proto, že úbytek odborářů, nejen na našem středisku, který nastal, to je asi 
40 odborářů během loňského roku, ale který teprve nastane koncem letošního roku. 
Lidé říkají, že počkají, až jim skončí pojištění Generali, které se váže na členství 
v Odborové organizaci a pak vystoupí. U nás by šla členská základna rapidně dolů. 
Není v zájmu zaměstnanců, aby se oslabila pozice odborové organizace. Proto vzniká 
nová organizace. 
Ivo Protivínský: 
- Rozhodli jste se, že budete mít svoji organizaci. Předpokládáme, že v podstatných 
věcech a u kolektivního vyjednávání se shodneme a nenastane problém, jako to bývá u 
jiných organizací, které mají 2 i více ZO.  
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Jan Rejský -  předseda OS DOSIA: 
-Při jednání v Praze jste vyjádřila názor, že chcete založit organizaci k prospěchu všech 
zaměstnanců a ku prospěchu vyjednávání v rámci celého DPO. To jsem zatím slyšel jen od 
p. Protivínského. Vy jste se zatím v tomto smyslu nevyjádřila. 
Odp. Libuše Tořová: 
- Na začátku jsem řekla, že odbory zakládám proto, aby zůstal zachovaný počet 
odborářů, který tady teď je. Druhou stranu chci brát jako partnera a rozhodně ne 
dělat naschvály.. 
Ivo Protivínský: 
- Tím je vše vyjasněno, proto tě chci požádat, abys opustila jednání ZV a zůstal tady 
místopředseda p. Petr Filipovský. 
 
Libuše Tořová opustila jednání ZV v 15 : 00 hod. 
 
Diskuse: 
 
Zdeňka Kosňovská: 
- Budeme muset dovolit pokladníka místo p. Vodičky. Navrhujeme p. Kováře. 
Odp. Jan Čup-místopředseda OS Dosia: 
 - Nemusíte dělat volby, p. Kováře můžete kooptovat. 
Petr Filipovský: 
- Zatím ještě není nic definitivní, ale je všechno v přípravné fázi. Až to bude aktuální, 
oslovíme všechny členy, aby se vyjádřili. 
Odp. Jan Rejský: 
- Pokud vytvoříte druhou organizaci, je třeba říci lidem, kteří vstoupí do této 
organizace, že se na vás  vztahuje řád právní pomoci kde je další půlrok bez právní 
ochrany. 
Odp. Jan Čup: 
- Zkuste přehodnotit svůj postoj, dohodnout se s ZV a zůstat jeho nedílnou součásti. 
Stávka, která tady proběhla, udělala výbornou startovací blok pro Odborovou 
organizaci a vedení firmy i města si je toho moc dobře vědomo. 
 
OS DOSIA vydal stanovisko k možnému vzniku další ZO.  
 
Stanovisko je součásti zápisu. 
 
ZV také projednal a schválil prohlášení k dezinformační kampani. 
Prohlášení je součásti zápisu. 
Hlasování: Pro – 16, Proti – 0, Zrželi se – Petr Filipovský, 

 
 

Příští schůze ZV, se koná 24.08.2011 ve 14:00 v zasedací místnosti. 
  

Náš web: 

www.odborydpo.cz 
 
 V Ostravě dne: 15. 07. 2011   
 Zapsal :          Jarmila Řezníčková 
                   místopředseda ZV ZO OS DOSIA 
 
 


