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Závodní výbor   

        ZO OS DOSIA při DPO a.s. 

 
 

 
 
 

Zápis č.19/2011 
 
    
Z řádného zasedání -  
závodního výboru Základní Organizace Odborového Svazu DOSIA při DPO 
a.s., konaného dne 24. 8. 2011. 
 
ZV jednal ve složení  - Protivínský Ivo, Řezníčková Jarmila, Pokorný Ivan, 
Filipovský Petr, Eugel Tomáš, Slíva Zdeněk, Maloušová Jana, Borisová Marie, Veselý 
Martin, Štěpánek Zdeněk, Mezihorák Ivo, Kamlerová Eva, Večeřa Jaroslav, Frejkovský 
Tomáš, Dvořáková Jana, Hříbek Zbyněk. 
Omluveni:Waligóra Marek, Ing. Pokojský Čestmír. 
Host: Marek Ondřej – ProAlt. 
 
 
 
ZV projednal: 

 
 nástupy a výstupy zaměstnanců, 
 náhrady škod z dopravních nehod, 
 stavy zaměstnanců v porovnání s rokem 2010, 
 rozbor pracovní úrazovosti za 1. pololetí 2011, 
 odškodnění pracovních úrazů za červenec 2011, 
 nabídku pojišťovny Generali na „Nemocenské pojištění“ pro členy ZO, 
 vývoj průměrné mzdy za leden až červenec 2011, ve srovnání se stejným období 

roku 2010. 
 
 
 a schválil podporu při tíţivé ţivotní situaci pro Ferencovou Julii ve výši  

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

 
 a schválil podporu při tíţivé ţivotní situaci pro Podešvu Rostislava ve výši  

4 000. - Kč. 
Hlasování: Pro - 15, proti - 0,  zdržel se - 1 -  Mezihorák Ivo. 
Návrh byl přijat. 
 
 

 
 a schválil podporu při tíţivé ţivotní situaci pro Lizáka Stanislava ve výši  

3 500. - Kč. 
Hlasování: Pro - 14, proti - 1 - I. Pokorný, zdržel se - 1 - T. Eugel.       
Návrh byl přijat. 
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Informace: 
 

Protivínský Ivo: 
- Vyhodnocení Kolektivní smlouvy za první pololetí 2011. 
Vyhodnocení bylo sepsáno 27. 7. 2011 Ing. Kubíčkovou, ředitel ji podepsal 3. 8. 2011 a 
nám byla doručena těsně před zasedáním ZV tj. dnes 24. 8. 2011. Ţádám členy ZV o 
prostudování a podání připomínek do pátku 9. 9. 2011. 
- Ředitel společnosti ţádá členy ZV o spolupráci na zvýšení bezpečnosti a sníţení 
oprávněných stíţností. 
- Na příštím ZV je třeba nahlásit termíny střediskových konferencí, které by měly 
proběhnout do konce listopadu 2011. 
- na jednotlivých provozovnách by měly vznikat kantýny. 
- 13. 9. 2011 bude schůzka s ředitelem. 
- Návrh od Generali na pojištění členů v době nemoci. 
 

VE DNECH 2. - 6. 9. 2011, BUDE KANCELÁŘ ZV, 
Z DŮVODU ČERPÁNÍ DOVOLENÉ A SLUŽEBNÍ CESTY, 

UZAVŘENA. 

 
 
 
 
Připomínky DV: 
 
p.Pokorný: 
- Oděvní řád je zpracován špatně, protože zkrácení bodů v polovině roku je 
nespravedlivé. Změna měla být provedena až od 1. 1. 2012 
Odpověď p. Řezníčková: 
- Bylo nutné změnit bodový systém, protoţe noví řidiči mají málo bodů a je třeba je 
dovybavit dříve neţ aţ za 5 let. Je pravda, ţe změna měla přijít aţ od roku 2012 aby 
byly zachovány stejné podmínky pro všechny. 
Odpověď p. Protivínský: 
- V tom případě jsme o oděvním řádu měli začít jednat aţ v polovině roku a ne na 
začátku roku, jak jste chtěli. 
 
p.Frejkovský: 
- Je zbytečné projednávat návrh pojišťovny Generali, ať si každý zajistí pojištění 
sám. Odborová organizace není na to, aby dělala pro jakoukoliv firmu reklamní 
akci. 
 
 
p.Pokorný: 
- Z DV byl odvolán p. Škuta Dalibor. DV bude mít jen 4 členy, aby bylo zachováno 
průchozí hlasování, tak při jednáních DV budou hlasovat 3 členové a předseda se 
zdrží. 
 
p.Frejkovský: 
- Člen DV odchází do důchodu, proto budeme kooptovat nového člena. 
- Nové montérky, které fasujeme, jsou kvalitní. Měly však být označené reflexními 
páskami, samozřejmě nejsou. 
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p.Filipovský: 
- K 31. 8. 2011 ukončila členství v odborech Tořová Libuše a Varajová Andrea. 
Vedením DV byl pověřený Filipovský Petr. 
 
p.Maloušová: 
- Na všech provozovnách jsme byli ředitelem ujišťováni, že stávkující nebudou nijak 
postihování, přesto jim byly kráceny výkonnostní odměny. 
Odpověď p. Protivínský: 
- Vše je v šetření. Po návratu vedoucí práv. odd. proběhne schůzka na které by se mělo 
vše vyjasnit. 
 
 

Příští schůze ZV, se koná dne 13.9.2011 ve 14:00 hodin,v zasedací místnosti. 
 

 

 

 

Náš web: 

www.odborydpo.cz 
 

 

 V Ostravě dne: 30. 8. 2011   
 
 Zapsal :         Jarmila Řezníčková 
                   místopředsedkyně ZV ZO OS DOSIA 
 
 


