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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.19/2012 
    
Z řádného zasedání -  
Závodního výboru ZO OS DOSIA při DPO a.s., konaného dne 13. 11. 2012. 
 
ZV jednal ve složení: Protivínský Ivo, Řezníčková Jarmila, Pokorný Ivan, 
Soukalová Blanka, Franek Jaromír, Eugel Tomáš, Smital Petr, Maloušová Jana, Veselý 
Martin, Štěpánek Zdeněk, Mezihorák Ivo, Kamlerová Eva, Večeřa Jaroslav, Kacíř 
Miroslav (zastupuje Frejkovského Tomáše), Dvořáková Jana, Hříbek Zbyněk, Ing. 
Pokojský Čestmír.  
Omluveni: - Frejkovský Tomáš, Borisová Marie. 
Neomluven: - Waligóra Marek. 
 
ZV projednal: 

 
 vývoj průměrné mzdy za období leden – říjen 2012 ve srovnání se stejným 

obdobím roku 2011 Ekova – Electric. 
 
 stav zaměstnanců ve srovnání s rokem 2011 -  Ekova-Electric. 

 
  žádost o podporu v nezaviněné tíživé situaci-dlouhodobá nemoc   

- Blanka Hrabovská – provozní elektrikář trolejbusy dílna. 
Vzhledem k uvedeným údajům bez doložení dokladů ZV žádost zamítl.  
Hlasování: Pro - 17, proti - 0, zdržel se - 0. Návrh byl přijat. 
 

 a schválil kapelu Royal Klub music, která bude hrát na plese. 
Hlasování: Pro - 17, proti - 0, zdržel se - 0. Návrh byl přijat. 
 

 a schválil pojištění odpovědnosti základních organizací vůči funkcionářům ZO 
(odpovědnost za úraz při výkonu funkce a majetkovou odpovědnost), kteří se 
účastní pravidelně jednání mimo Ostravu:  Protivínský Ivo, Řezníčková Jarmila, 
Frejkovský Tomáš, Pokorný Ivan, Večeřa Jaroslav, Smital Petr, Čajanová Lea. 
Hlasování: Pro - 16, proti - 0, zdržel se - 1. Návrh byl přijat. 

 
 a schválil návrh na uzavření dohody s Odborovou organizací zaměstnanců DPO 

o vzájemném informování o případných nevyrovnaných závazcích členů, kteří 
chtějí přestoupit z jedné ZO do druhé. 
Hlasování: Pro - 17, proti - 0, zdržel se - 0. Návrh byl přijat. 
 

 a schválil příspěvek ve výši 7 000,- Kč pro Mikulášskou nadílku. Tato částka 
bude použita na zaplacení programu. 
Hlasování: Pro - 17, proti - 0, zdržel se - 0. Návrh byl přijat. 

 
 a schválil pozvání Náměstka primátora pro dopravu a Předsedu dozorčí rady na 

celopodnikovou konferenci. 
Hlasování: Pro - 17, proti - 0, zdržel se - 0. Návrh byl přijat. 
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Informace: 
 
- Odeslali jsme již druhý, doporučený dopis členům, kteří nemají zaplacené členské 
příspěvky. Vzhledem ke své insolvenci jim zaměstnavatel nemůže srážet odborové 
příspěvky ze mzdy a tím jim vzniká u naší ZO dluh. Po jejich obeslání doporučeným 
dopisem většina částku buď zaplatila, anebo si domluvili splátkový kalendář. Pokud 
nebudou reagovat ani na druhý dopis a do 11. 12. 2012 se s námi nespojí a 
neuzavřou s námi dohodu o úhradě dlužné částky a o splátkách, budeme, ač neradi, 
přinuceni navrhnout dle platného znění stanov OS DOSIA čl. 3.2.2. písm.d), jejich 
vyloučení z odborů. 
- Dílenská organizace Tramvaje Moravská Ostrava – doprava, si na konferenci 
odsouhlasila, že místo poukázek budou mít všichni jejich členové zaplacené pojištění 
právní ochrany DAS. 
- Dílenská organizace Tramvaje Moravská Ostrava – vozovna, si na konferenci 
odsouhlasila, že všem svým členům uhradí pojištění pracovní neschopnosti 
v důsledku nemoci a úrazu KOOPERATIVA,  ve výši 210,- Kč.  
- Autobusy Poruba si na konferenci odsouhlasili, že všem svým členům uhradí 
pojištění pracovní neschopnosti v důsledku nemoci a úrazu KOOPERATIVA,  ve výši 
150,- Kč. 
- V MF Dnes vyšel článek „ Patřil k nejlepším lovcům černých pasažérů, teď končí.“ 
ve kterém pan Lubomír (Wilczek) uvádí, že byl dlouhodobým zaměstnancem DPO 
vyhodnocený jako nejlepší revizor a přesto dostal společně s devíti kolegy výpověď. 
Dále v článku tvrdí, že 10 let si platil odbory a ty se za něj nepostavily: 
 „Naivně jsem doufal, že se za nás postaví odbory a situaci zvrátí. Nestalo se.“ 

Zdroj: http://ostrava.idnes.cz/clanek.aspx?c=A121115_180532_ostrava-zpravy_jog 

ZV se ohrazuje proti tomuto nepravdivému tvrzení pana Wilczka. Na 
jednání ZV dne 22. 08. 2012, kterému byl přítomen i pan Lubomír 
Wilczek, byla celá záležitost projednána a ZV zcela jednohlasně vyjádřil 
nesouhlas s  propouštěním revizorů a požadavek na přehodnocení 
stanoviska zaměstnavatele.  
Více v zápise z jednání ZV č. 14/2012:  
http://www.odborydpo.cz/dokumenty/zapis_z_jednani_ZV_14_2012.pdf 
 
a v příloze k zápisu č.14/2012: 
http://www.odborydpo.cz/dokumenty/vyjadreni_k_propusteni_revizoru.pdf 
 

 
Připomínky DV: 
 
Pokorný Ivan: 
- Delegáti na střediskové konferenci rozhodli, že v roce 2013 nebudou vánoční 
poukázky, ale všem členům se zaplatí pojištění právní ochrany DAS. 
 
- Zaměstnanci střediska Moravská Ostrava žádají, aby byl určený termín schůzky 
s ředitelem, protože původně naplánovaný byl zrušen s příslibem náhradního termínu.  
 
– Navrhuji, aby na celopodnikovou konferenci, která se koná 12. 12. 2012 v Martinově, 
byl pozván Náměstek primátora pro dopravu Bc. Tomáš Sucharda a předseda dozorčí 
rady. 
 
- Panu Berekovi jsem napsal email, v kterém ho žádám, aby mi poslal seznam špatně 
osvětlených zastávek. Na podnět porubských řidičů jsem vznesl na minulé DPK 
připomínku a bylo mi sděleno, že do příští DPK máme dodat seznam.  
Odp. Ivo Protivínský: 

http://ostrava.idnes.cz/clanek.aspx?c=A121115_180532_ostrava-zpravy_jog
http://www.odborydpo.cz/dokumenty/zapis_z_jednani_ZV_14_2012.pdf
http://www.odborydpo.cz/dokumenty/vyjadreni_k_propusteni_revizoru.pdf
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- O nový termín schůzky požádáme ředitele a na konferenci pozveme Předsedu 
dozorčí rady a Náměstka primátora pro dopravu Bc. Suchardu. 
 
Maloušová Jana: 
- Žádám všechny předsedy DV jejichž členové nechodí na Provozní komisi, aby 
sjednali nápravu. Týká se to hlavně dopravy.  
 
Jaromír Franek: 
- Děkuji Petrovi Smitalovi a Česťovi Pokojskému, že se jako hosté zúčastnili naši 
střediskové konference. 
 
Soukalová Blanka: 
- Jak vypadá navýšení částky na občerstvení.  
Odp. Ivo Protivínský: 
- Všechny návrhy na změny do Zásad hospodaření je zapotřebí zaslat písemně 
nejpozději do 30. 11. 2012. 
 
- Na našem středisku si musí řidiči chodit pro folie do jídelny, protože kabelářky, které 
je doposud nosily a ukládaly do lednice, to odmítly dělat. Řidič, který si před odpolední 
směnou folii vyzvedne, ji může večer vyhodit a noční by si museli zvlášť odpoledne pro 
folie jezdit. 
Odp. Jarmila Řezníčková: 
- Je třeba tuto situaci řešit s vedoucím střediska. Před rokem se na Křivé řešil stejný 
problém, vedoucí nechal dát do služební místnosti lednici, která se zamyká, a zatím 
nevím, že by tam vznikl nějaký problém. 
 
Dvořáková Jana: 
- Žádáme, aby dne 31. 12. 2012 byly jen folie a ve dnech 27. - 28. 12 2012 a 2. - 4. 1. 
2013 se vařily jen 2 jídla.  
Odp. Ivo Protivínský: 
- Podáme návrh vedení společnosti.  

 
Příští schůze ZV + místopředsedů DV se koná 28. 11. 2012 ve 13:00 

v banketce  v Martinově. Jednání s vedením společnosti se koná 
od 15:00 hod. 

 

Náš web: 

www.odborydpo.cz 
 

V Ostravě dne: 16. 11. 2012   
 Zapsala :          Jarmila Řezníčková 
                   místopředsedkyně ZV ZO OS DOSIA 

http://www.odborydpo.cz/

