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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.18/2014 
    
Z řádného zasedání -  
Závodního výboru ZO OS DOSIA při DPO a.s., konaného dne 3. 9. 2014. 
 
ZV jednal ve složení: Protivínský Ivo, Řezníčková Jarmila, Pokorný Ivan, 
Soukalová Blanka, Zelina Vladislav (zastupuje Petra Bortlíčka), Eugel Tomáš, Smital 
Petr, Maloušová Jana, Kosňovská Zdeňka (zastupuje Martina Veselého), Štěpánek 
Zdeněk, Mezihorák Ivo, Kamlerová Eva,  Frejkovský Tomáš, Hříbek Zbyněk,  
Ing. Pokojský Čestmír. 
  
Omluveni: - Bortlíček Petr, Borisová Marie, Veselý Martin, Halíř Jan, Večeřa 
Jaroslav, Dvořáková Jana. 
 
 
ZV projednal: 

 
 rozvázání pracovního poměru podle §55, odst. 1 písm. b), ZP – okamžité zrušení 

pracovního poměru: - Monika Kudlová – řidič autobusu Poruba - za účasti 
jmenované se souhlasným stanoviskem. 

 Hlasování: Pro - 15, proti - 0, zdržel se - 0. Návrh byl přijat. 
 

 rozvázání pracovního poměru podle §52, písm. c), ZP – organizační důvody – 
Ing. Kamil Štěpánek – vedoucí oddělení podpory řízení Ekova - electric . 
 

 a schválil zaplacení jízdného dvěma delegátům, kteří pojedou na „Stretnutie       
mladých odborárov Integrovaného odborového zväzu“, které se koná ve dnech 
25.9 - 27. 9. 2014 v rekreačním středisku CROCUS v Kežmarských Žľaboch  
/Slovensko/.  
Hlasování: Pro - 15, proti - 0, zdržel se - 0. Návrh byl přijat. 
 

 a schválil příspěvek 10 000,- Kč na program Mikulášské nadílky, která se bude 
konat 5. 12. 2014 v Martinově. 
Hlasování: Pro - 15, proti - 0, zdržel se - 0. Návrh byl přijat. 
 

Informace: 
 
Ivo Protivínský: 
- Na 5. 9. 2014 je svolaná pracovní skupina, zúčastní se ji Petr Smital a Ivo 
Mezihorák.  
- Dnes jsme měli pravidelnou schůzku u ředitele, kde jsem mimo jiné upozorňoval na 
nevyhovující, nebo zcela chybějící soc. zařízení na l.č 41, 24, 28 a velice liknavého 
řešení tohoto problému. Pan ředitel nám sdělil, že soc. zařízení je širší problematika, 
takže se čeká na vyjádření všech na věci zúčastněných.  
Dále jsem mu sdělil, že jsem psal dopis ohledně vyhodnocení KS za rok 2013, v 
kterém jsem se ohradil proti názoru zaměstnavatele za oblast BOZP, že s naší 
základní organizací je špatná spolupráce. Do dnešního dne jsem nedostal odpověď.  
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Také jsme zmínili problematiku přepravy kočárků a invalidních vozíků 
v prostředcích MHD. Navrhovali jsme, aby bylo ve voze hlášení a v přepravních 
podmínkách uvedeno, že ve voze je povoleno přepravovat jen 1 kočárek a 1 vozík-
další pouze na vlastní zodpovědnost cestujícího. Bylo nám sděleno, že tato 
problematika se musí komplexně řešit na DPK.  
Dalším návrhem, který jsme p. řediteli přednesli bylo, aby při zmáčknutí tlačítka 
nouze probíhala komunikace pomocí displeje Mypolu, či nového odbavovacího 
systému, namísto současného systému, kdy se z reproduktoru ozve hlas dispečera, 
který slyší celý vůz a tím může dojít ke zvýšení agrese vůči řidiči. 
Předal jsem panu řediteli stížnost na jednání vedoucího oddělení bezpečnost práce a 
požární ochrany p. Pechance. 
- Požádal jsem pana ředitele a bezplatné zapůjčení autobusu k převozu účastníků 
turnaje v halové kopané, který pořádáme dne 29. 11. 2014. Účast potvrdili DP Brno, 
Hradec Králové, Frýdek – Místek, SŠD Praha a Metro Praha. Při této příležitosti 
jsem ho pozval na slavnostní výkop. 
 
Připomínky DV: 
 
Pokojský Čestmír Ing.: 
- Dnes proběhlo výběrové řízení na odbavovací systém.  
 
Frejkovský Tomáš: 
- Vyvěsili jsme pro zájemce o práci v DV přihlášku, zatím se napsal 1 kandidát.  
 
Kamlerová Eva: 
- Členové se ptají, kdy bude ples. 
 Odpověď I. Protivínský: Ples bude 21. 2. 2015 - výjimečně v sobotu. 
 
Petr Smital: 
 - Na diskusním fóru dopravního náměstka je žádost, abychom věnovali nepotřebné 
oděvní součástky kroužku přátel MHD. Když zaměstnanec odchází od DP, oděvní 
součástky mu zůstávají a může je dále používat jen po odstranění loga DP. Mají snad 
členové kroužku výjimku, že mohou používat oděvní součástky s logem i když nejsou 
zaměstnanci DPO? 
 
Štěpánek Zdeněk: 
- Už měsíc nám uklízí úklidová služba. Úklid je špatný, psali jsme stížnost na firmu. 
Např. KP se uklízelo 2 až 3x týdně, ale teď se uklízí jen 1x týdně, což je nedostačující. 
Odpověď I. Protivínský: Vyžádám si podklady od paní Sulkové.  
  
 

Příští schůze ZV + místopředsedů DV se koná 17.09.2014 ve 13:00 

v banketce  v Martinově a od 15:00 následuje jednání s vedením 

společnosti. 
 

Náš web: 

www.odborydpo.cz 

 
V Ostravě dne: 03. 09. 2014 
Zapsala:               Jarmila Řezníčková 
                    místopředsedkyně ZV ZO OS DOSIA 

http://www.odborydpo.cz/

