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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.19/2013 
    
Z řádného zasedání -  
Závodního výboru ZO OS DOSIA při DPO a.s., konaného dne 09. 10. 2013. 
 
ZV jednal ve složení: Protivínský Ivo, Řezníčková Jarmila, Pokorný Ivan, Soukalová 
Blanka, Matějka Jaroslav, Eugel Tomáš,Smital Petr, Maloušová Jana, Štěpánek Zdeněk, 
Mezihorák Ivo, Kamlerová Eva, Večeřa Jaroslav, Frejkovský Tomáš, Hříbek Zbyněk, Ing. 
Pokojský Čestmír.  
 
Omluveni: -  Borisová Marie, Dvořáková Jana, Veselý Martin, Halíř Jan 
Hosté: -  Chroboczková Monika       

 
Informace: 
 

- Paní Monika Chroboczková nám představila nabídku dárkových kuponů firmy  
Le Chéque Déjeuner, které nahrazují kolekce, Tesco poukázky a tak podobně. 
Tato nabídka je určena speciálně pro odborové organizace. Poukázky platí ve 
široké síti různých obchodů, jejich seznam je k dispozici na firemních webových 
stránkách. Platnost poukázky je 2 roky.  Do šekové knížky je možno dát až 3 
nominální hodnoty. 
 

Ivo Protivínský: 
-V pondělí 7.10.20013 proběhlo 1 kolo kolektivního vyjednávání. Vzhledem k tomu, že 
zaměstnavatel a také pan ředitel jsou nesmírně vytíženi, vyjednávání bylo naplánováno 
od 14:00 do 16:30 hod. Za vedení společnosti se ho zúčastnila vedoucí odboru 
personální řízení Mgr. Martina Dvorská Prášková, ekonomický a personální náměstek 
Šula Roman Ing. MBA, který odešel z vyjednávání, z pracovních důvodů v 15:10 hod. a 
technický náměstek Ing. Martin Chovanec.  
Celé kolektivní vyjednávání se neslo v duchu dopisu, který jsme dostali od pana ředitele 
což je, že peníze zaměstnavateli i městu chybí, byť zaměstnavatel do návrhu 
podnikatelského plánu pro rok 2014 zapracoval návrh na navýšení objemu mzdových 
prostředků na rok 2014 odpovídajícímu navýšení tarifní mzdy za společnost celkem o 
3% (nutno zdůraznit, že pro tento účel zaměstnavatel počítá i s rušením některých 
mzdových složek-příplatků).  
Město už nyní předesílá, že v období 5 let, což je období, na které chceme mít platnost 
kolektivní smlouvy, by se měla dotace pro DPO snížit z 1 mld. 80 mil.Kč na 1 mld.  
50 mil. Kč. Tím nám sdělili, že i přesto, že poroste inflace a ceny, tak se s růstem 
tarifních mezd nepočítá, tedy když podnik bude chtít navýšit mzdy, tak to musí udělat 
v rámci uspořených financí. Proto chceme, aby na kolektivní vyjednávání byl přizván 
zástupce města. Nejlépe kdyby to byl náměstek primátora pro dopravu pan Tomáš 
Sucharda, aby nám jasně řekl, jakou má město koncepci MHD v Ostravě a co zamýšlí 
s DPO. Proto bude také pozván na konferenci naši základní organizace, aby názor 
města prezentoval před zástupci celé členské základny. 
V návrhu zaměstnavatele, stejně jako už při minulém kolektivním vyjednávání, vyškrtlo 
vedení z kolektivní smlouvy srážení členských příspěvků zaměstnanců ve prospěch 
odborových organizací. Když jsme se ohradili  tím, že zaměstnanci (členové odborů) 
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dali písemný souhlas se srážkou ze mzdy (někteří podepsali i dohodu o srážce), a že 
odborové organizace jsou sociálním partnerem zaměstnavatele, kdy mimo jiné přispívá 
k udržení sociálního smíru, řekla Mgr. Dvorská Prášková, že zaměstnavatel odbory 
nepotřebuje a že se dokážou s každým zaměstnancem dohodnout sami.  
Jak by vypadala taková dohoda a jednání se zaměstnanci si každý dokáže představit, 
zejména Ti z nás, kteří již pracovali ve firmách, kde odbory nepůsobily… 
 
-Ve čtvrtek 3. 10. 2013 jsem měl schůzku s paní Lucii Teichmanovou ze Zdravotního 
ústavu se sídlem v Ostravě. Vzal jsem si s sebou protokoly o kontrolním zjištění, které 
jsme si vyžádali od pana Pechance, kdy prováděla Krajská hygienická stanice kontroly 
sociálních zařízení na různých konečných zastávkách. Ani na jednu kontrolu nebyla 
odborová organizace zaměstnavatelem přizvána. Ptal jsem se, proč tomu tak není a oni 
mi sdělili, že pokud Krajská hygienická stanice jde na nějaké kontrolní měření, není 
oprávněna zvát odbory, nebo jinou stranu než tu, kterou kontroluje. Jinou stranu přizve 
jedině tehdy, pokud přijde podnět a pokud podnět není anonymní, tak přizve stranu, 
která podnět podala a samozřejmě také kontrolovaný subjekt.  Nicméně potvrdili, že 
povinnost, pokud má dojít k nějaké kontrole z hygieny je na straně zaměstnavatele, 
který by měl oznámit odborům, že taková kontrola proběhne a odbory jsou oprávněny 
se rozhodnout, zda se kontroly zúčastní.  
Žádal jsem vedoucího odboru Doprava Ing. Hladkého, aby nám poskytl seznam 
konečných, které jsou určeny zaměstnavatelem k čerpání bezpečnostních přestávek a 
konzumaci jídel. Bylo mi sděleno, že takový seznam nemá ani oddělení jízdních řádů a 
bezpečnostní přestávka se čerpá tam, kde to vychází. Když probíhala kontrola z hygieny 
a kontroloři se dotazovali, kam chodí řidiči na jídlo, bylo jim sděleno, že máme výdejny 
jídel na provozovnách, kde si řidiči mohou odebrat teplou stravu, případně v kantýnách 
nakoupit jídlo. Konkrétně na ulici Valchařské mají, řidiči údajně možnost využívat 
blízké provozovny Křivá. Nikde ve VJŘ není zadaný přejezd z Valchařské na Křivou. 
Tím, že zaměstnavatel odborovou organizaci k těmto kontrolám nezve, může při 
vysvětlování používat účelová tvrzení a protože si to kontroloři nemohli ověřit, shledali 
konečnou bez závad.  
 
Připomínky DV: 
 
Zdenek Štěpánek: 
- Naši členové si stěžují, že zápisy jsou pozdě.  
Odp. Ivo Protivínský: 
- Na vaši konferenci vysvětlíme členům, proč nejsou zápisy z jednání ZV hned, ale 
s určitou časovou prodlevou. 
 
Zdenek Štěpánek: 
- Kdy bude plakát na Mikuláše?  
Odp. Jarmila Řezníčková: 
- Plakát na Mikuláše Vám pošlu nejpozději 14. 10. 2013 
  
Jana Maloušová: 
- U nás na středisku si zaměstnanci stěžují na nekvalitní kávu z nových automatů.  
Odp. Ivo Protivínský: 
- I k nám se dostávají ve velké míře tyto stížnosti, proto jsem oslovil emailem  
Ing. Kubíčkovou, která zodpovídá za odbor Služby, a žádal jsem ji o sjednání nápravy, 
aby káva odpovídala předešlým standardům, které tady byly zvykem.  Odpověděla mi, 
že automaty byly tak rychle umístěny, že je provozující firma nestihla seřídit. Osobně si 
myslím, že je to nesmysl. Nejlépe bude, když všechny stížnosti budou zaměstnanci 
směřovat přímo na e-mail Ing. Kubíčkové ekubickova@dpo.cz a v kopii na e-mail 
Mgr. Dvorské Práškové mdvorska@dpo.cz , aby viděla, že si stížnosti nevymýšlíme. 

mailto:ekubickova@dpo.cz
mailto:mdvorska@dpo.cz
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Mimo to byl za námi pan Lacný, který je členem stravovací komise a říkal, že 
v automatech na jídlo jsou jen nějaké sušenky a tyčinky, ale na jídlo tam není nic, takže 
bude psát stížnost paní Kubíčkové. 
 
Jana Maloušová: 
- Měli jsme zimní školení, na kterém bylo řečeno, že máme kontrolovat SMS jízdenky po 
20.00 hod. Celé roky kritizuje naprostá většina řidičů tuto "noční frašku", zvanou 
kontrola jízdních dokladů!  
Kdo chce jet načerno, prohrabe nejbližší odpadkový koš a prokáže se "platnou" 
jízdenkou nebo řidiči prostě nastaví i mobil s jakoukoliv SMS. Nově zavedené kódy 
neřeší vůbec nic, protože "černý pasažér" bude tvrdit, že SMS si koupil a pokud by tyto 
konfliktní situace měl řešit dispečink, tak po 20.00 hod. nedělá GGN nic jiného než jezdí 
na výzvy řidičů k černým pasažérům!  
Jediní, koho budeme čekáním šikanovat, jsou poctivě platící lidé a takovýmto přístupem 
si nové cestující určitě nezískáme. 
Všichni máme šetřit, tak proč se vyhazují peníze na podobné "zlepšováky"? 
 
Petr Smital: 
- Na školení jsme se dověděli, že v provozním předpise  D2 budou opět změny a proto se 
bude tisknout celý předpis znovu. V rámci velkých podnikových úspor by se mohly 
provozní předpisy umístit na intranetu tak, aby byly přístupné všem zaměstnancům. 
 
Jaroslav Matějka: 
15. 11. 2013 máme střediskovou konferenci v 18:00 v  Kovárně.  
Členové odborové organizace zaměstnanců u nás na středisku tvrdí, že kdyby nebylo 
pana Protivínského, tak už je kolektivní smlouva dávno dojednaná. 
Odp. Ing. Čestmír Pokojský:  
- Dnes dával Ivo na naše webové stránky situaci kolem dokončení našeho jednání 
v oblasti mezd (motivační odměna). Město zatím na dopis ředitele z 26. 6. 2013 
nereagovalo, takže nepotvrdilo, že nám nechá oněch 20 000 000,- Kč, které 
potřebujeme na vyplacení této motivační odměny. Takže nikdo z nás a ani pan ředitel 
nemá podíl, ani vinu na tom, že vyjednávání není zdárně ukončeno. Bez souhlasu města 
nelze tyto odměny vyplatit. 
 
Ivan Pokorný: 
- Střediskovou konferenci budeme mít 8. 11. 2013 v ALVI a za DV bych chtěl požádat 
člena dozorčí rady p. Česťu Pokojského, aby se naši konference zúčastnil jako host.  
- Když jsem jezdil l. č. 2 byl jsem čerpat bezpečnostní přestávku a hned jsem dostal 
vynadáno, protože tam ráno zase houkal alarm, který nešel vypnout, vrtalo se, takže tam 
byl velký hluk a dokonce i odpoledne když jsem čerpal bezpečnostní přestávku, tam 
zaměstnanec vrtal a tahal nějaké dráty. Pokud to má být místnost na odpočinek, tak měla 
být místnost nejprve hotova se vším a ne, že řidiči odpočívají na staveništi. 
Odp. Jarmila Řezníčková: 
- Připomínkuj to na DPK a při té příležitosti se zeptej, proč na Hlučínské si musí každý 
kurz l. č. 11 přehazovat výhybku i když se nepředjíždí. Aby těch nesmyslů, které vypotí 
grafické oddělení, nebylo málo, tak Astry „zcela logicky“ stojí na vnitřní koleji a 
vozíčkáři mají smůlu. Že by se na grafickém řídili heslem „Má vlastní pohon, tak ať se 
snaží a neobtěžuje.“??? 
 
Tomáš Frejkovský: 
- Dával jsem připomínku na minulém ZV paní Dvorské ohledně cen nápojů v automatu. 
Slíbila, že to předá paní Kubíčkové, ale zatím jsem vyjádření ani ceník nedostal. Nápoje 
jsou v automatu předražené.  
-Měli jsme letos opět zimu na šatnách. Kromě šaten se topilo na celém středisku.  
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Odp. Ivo Protivínský: 
- Již několikrát jsme tuto záležitost připomínkovali a požadovali po zaměstnavateli, 
sjednání nápravy. Pokud se to stane znovu, okamžitě volejte předsedovi komise BOZP 
p. Jaroslavu Večeřovi. Přijdeme se tam podívat, a nebude-li okamžitě sjednaná 
náprava, tak přivoláme kontrolu z Krajské hygienické stanice. 
 
Tomáš Eugel: 
- Také my budeme psát stížnost na nekvalitní kávu v automatech.  
- Co se bude dít, když se k 1. 1. 2014 nedojedná KS? 
 Odp. Ivo Protivínský: 
- Pokud se bude opakovat situace, kdy bude vyjednávání neúměrně protahováno, tak 
jak tomu bylo v roce 2012, a KS se nestihne dojednat do konce roku 2013, tak jedna 
z možných alternativ je ta, že se tzv. „pojede“ podle zákoníku práce.  Pokud ale 
zaměstnavatel nebude chtít poškodit zaměstnance, tak může být vydán vnitřní předpis, 
ve kterém bude zakotveno, že dokud nedojde k dojednání KS, bude prodloužena platnost 
té původní.  
 
Ivo Mezihorák: 
- Když objednávám obědy přes počítač a chce to po mně změnu heslo, tak tam změna 
nejde zadat.  
 Odp. Ivo Protivínský: 
- Je třeba obrátit se na správce sítě, zadáme požadavek.  
 
 

Příští schůze ZV + místopředsedů DV se koná 23.10.2013 
ve 14:00 v banketce  v Martinově.  

 

 

Náš web: 

www.odborydpo.cz 
 

V Ostravě dne: 16.10. 2013    
 Zapsala :          Jarmila Řezníčková 
                   místopředsedkyně ZV ZO OS DOSIA 
 

http://www.odborydpo.cz/

