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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.18/2012 
    
Z řádného zasedání -  
Závodního výboru ZO OS DOSIA při DPO a.s., konaného dne 24. 10. 2012. 
 
 
ZV jednal ve složení: Protivínský Ivo, Řezníčková Jarmila, Soukalová Blanka, 
Franek Jaromír, Eugel Tomáš, Smital Petr, Maloušová Jana, Borisová Marie, 
Kosňovská Zdeňka (zastupuje Veselého Martina), Štěpánek Zdeněk, Mezihorák Ivo, 
Kamlerová Eva, Večeřa Jaroslav, Frejkovský Tomáš, Dvořáková Jana, Hříbek Zbyněk, 
Ing. Pokojský Čestmír.  
Místopředsedové: - Hisem Lubomír, Vlčková Pavla, Slíva Zdeněk, Bortolotti Daniel, 
Vozničková Vladislava, Čík Daniel, Kacíř Miroslav, Mertová Jana,  
Omluven: - Pokorný Ivan, Veselý Martin,  
Neomluven: - Waligóra Marek. 
 
 
 
ZV projednal: 
 
 vývoj průměrné mzdy za období leden – září 2012 ve srovnání se stejným 

obdobím roku 2011 v DPO a.s. 
 
 vývoj průměrné mzdy za období leden – září 2012 ve srovnání se stejným 

obdobím roku 2011 v Ekova - Electric 
 

 nástupy a výstupy DPO a.s. 
 

 nástupy a výstupy Ekova-Electric. 
 

 stav zaměstnanců ve srovnání s rokem 2011. 
 

 přepočtené stavy zaměstnanců.  
 

 zápis z komplexní prověrky BOZP provedené dne 18. 10. 2012 na středisku 
Údržba autobusy Poruba a Doprava autobusy Poruba. 
 

 náhrady škod z dopravních nehod. 
 

 směrnici ekonomického náměstka „ Podmínky pro poskytování jízdních výhod 
MHD zaměstnancům DP Ostrava. 
 

 příkaz ekonomického náměstka na prolongaci jízdních výhod na rok 2013 pro 
zaměstnance DP Ostrava. 
 

 směrnici ekonomického náměstka „ Podmínky pro poskytování jízdních výhod 
MHD zaměstnancům Ekova-Electric. 
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 příkaz ekonomického náměstka na prolongaci jízdních výhod na rok 2013 pro 

zaměstnance Ekova-Electric. 
 
 a schválil podporu a účast na protestním a vzpomínkovém shromáždění občanů 

u příležitosti 23. výročí sametového podvodu, které se koná dne 17. 11. 2012 od 
17.00 hod. na Masarykově náměstí.  
Hlasování: Pro - 11, proti - 3, zdržel se - 3. Návrh byl přijat. 

 
 a schválil podporu v nezaviněné tíživé situaci-dlouhodobá nemoc   

- Jindřich Janíček – řidič tramvaje Poruba – 5 000,-Kč.  
Hlasování: Pro - 17, proti - 0, zdržel se - 0. Návrh byl přijat. 
 

 a schválil vyřazení barevné tiskárny z účetní evidence. Z vyjádření likvidační 
komise vyplývá, že tiskárna je nezpůsobilá pro větší zátěž a oprava je 
nerentabilní. Oprava by převyšovala cenu pořizovací. Tiskárnu dostanou do 
užívání revizoři.  
Hlasování: Pro - 17, proti - 0, zdržel se - 0. Návrh byl přijat. 
 

 a schválil 2 letní tábory pro rok 2013, pořádané pionýrskou skupinou 
Komenského v Lipně u Potštátu a pionýrskou skupinou Letov v Janoušově. 
Hlasování: Pro - 17, proti - 0, zdržel se - 0. Návrh byl přijat  
 

 a schválil letní rekreaci v penzionu Manderlak v Bobrovci /Liptov,Slovensko/ 
Hlasování: Pro - 17, proti - 0, zdržel se - 0. Návrh byl přijat  
 

 a schválil delegáty plenárního zasedání: Ivo Protivínský, Jarmila Řezníčková, 
Tomáš Frejkovský, Ivo Mezihorák, Petr Smital a Zdeněk Štěpánek. 
Hlasování: Pro - 17, proti - 0, zdržel se - 0. Návrh byl přijat  
 
 

 
Informace: 
 
- Řediteli Ekova – Electric byl odeslán dopis, že podle § 105 odst. 1 ZP se obracíme 
s žádostí o umožnění účasti odborové organizace při objasňování a šetření příčin 
pracovních úrazů a nemocí z povolání. Stejný dopis jsme již dříve odeslali na DPO. 
Do dnešního dne však nepřišla odpověď, proto budeme znovu kontaktovat JUDr. 
Šustu.  
-16. 10. 2012 jednala pracovní skupina ZO, na které jsme projednali podmínky 
pojištění právní ochrany DAS. Pojistné podmínky zůstanou stejné, jen pokud nám 
nepoklesne počet pojištěných pod 800. Počty členů DAS je třeba nahlásit do 30. 11. 
2012. Dále pracovní skupina projednala pojištění nemoci a úrazu. V poslední době 
je spousta lidí v dlouhodobé pracovní neschopnosti. Dostanou se tím do svízelné 
životní situace a žádají podporu ze svazu. Svaz přispívá od 151 dne pracovní 
neschopnosti částkou 35,- Kč na den. Pokud by měli sjednané pojištění u 
Kooperativy, tak by dostávali od 21. dne nemoci částku 50-300,-Kč/den nemoci, dle 
výše sjednaného pojištění. Dáváme na zvážení dílenským organizacím, zda by 
nebylo vhodné přispívat svým členům určitou částkou na toto pojištění.  
- Navštívila nás Mgr. Dvorská Prášková s tím, že zaměstnavatel souhlasí, abychom 
společně navštívili Primátora ohledně navýšení dotace pro DPO a peníze, o které by 
byl rozpočet DPO navýšen by nešly do mezd, ale byly by použity na udržení 
dopravních výkonů. DPO chybí pro příští rok cca 72 mil. Kč. Pouze v případě, že by 
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navýšení dotace bylo vyšší, než je chybějící částka, byly by „přebývající“ finance 
použity na navýšení mezd.  
 

Usnesení závodního výboru ZO OS DOSIA při DPO a.s.: 
 
Vyjednání financí na udržení dopravních výkonů je věcí 
zaměstnavatele-tedy vrcholného managementu a není možné, aby tato 
zodpovědnost byla přenesena na odborovou organizaci. Při současném 
růstu inflace je pro odbory prioritou růst mezd. Samozřejmě se 
nebráníme, podpořit požadavek zaměstnavatele na zachování 
dopravních výkonů. 
Hlasování: Pro - 17, proti - 0, zdržel se - 0. Návrh byl přijat  
 
- Máme problém s vybíráním příspěvků u členů, kteří jsou v insolvenci, nebo mají 
dlouhodobou pracovní neschopnost. Poslali jsme jim dopis s upozorněním na 
základní členskou povinnost platit členské příspěvky řádně a včas s návrhem na 
sepsání splátkového kalendáře.  
 
 
Připomínky DV: 
 
Maloušová Jana: 
- Na DV jsme se dohodli na změně v zásadách hospodaření. 
Odp. Jarmila Řezníčková: 
- Návrhy na změny v Zásadách hospodaření nám dávejte v písemné formě. 
  
Bortolotti Daniel: 
- Žádáme, aby formuláře jako objednávky atd. byly ke stažení na našich webových 
stránkách. 
 Odp. Ivo Protivínský: 
- Formuláře budou na webové stránky vloženy.  
 
 
Soukalová Blanka: 
- Vracím se k zápisu č. 16, kde jsem uvedla, že jsem slyšela od řidičů, že je vedoucí 
trestá i za 10 vteřinový předčasný odjezd ze zastávky. Pan vedoucí se proti tomu ostře 
ohradil s tím, že nikoho za 10 vteřinový předčasný odjezd nepotrestal, čemuž věřím, 
protože to vyplynulo z následného školení, kde se k této problematice vyjádřil.  
 
Štěpánek Zdeněk: 
- 15. Července měly být opraveny přechodové můstky. Dřevo leží na halách připravené, 
ale samozřejmě do dnešního dne můstky nejsou opravené. Žádáme, aby přechodové 
můstky, po kterých chodí nejvíce zaměstnanců, byly uvedeny do pořádku. 
Odp. Ivo Protivínský: 
- Budeme opět připomínkovat na komisi BOZP. 
 
Večeřa Jaroslav: 
- Při třístupňové kontrole v Porubě – autobusy dílna, bylo zjištěno dost závad. 

 
 
Dvořáková Jana: 
- Na středisku Moravská Ostrava se opět nedostaneme autem na výdejnu jídel, protože 
jsou tam špatně odstavené vozy. 
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Odp. Ivo Protivínský: 
- Je třeba podat stížnost Ing. Kubíčkové, která by měla sjednat s vedoucím střediska 
nápravu.  

 
Slíva Zdeněk: 
- Chtěli bychom zrušit povinnost kontrolovat platný jízdní doklad po 20 hodině. Tato 
kontrola ztrácí smysl, na označovače není pořádně vidět; jízdenky nelze při umělém 
osvětlení účinně kontrolovat. 
Odp. Ivo Protivínský: 
- Je třeba podat připomínku na DPK. 
 
Úkoly: 
Do 30. 11. 2012, nutno nahlásit na ZV (dodat zaktualizované seznamy) členy 
pojištěných v pojišťovně právní ochrany D.A.S. na rok 2013.  
Zodp.: Pokladníci DV. 

 
 

POZOR!!!!!!!  ZMĚNA V KONÁNÍ ZV 
 
 

Příští schůze ZV, se koná dne 13. 11. 2012 v 14:00 hodin, 

v zasedací místnosti. 
 
  

Náš web: 

www.odborydpo.cz 
 

V Ostravě dne: 30. 10. 2012   
 Zapsala :          Jarmila Řezníčková 
                   místopředsedkyně ZV ZO OS DOSIA 

http://www.odborydpo.cz/

