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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.20/2013 
    
Z řádného zasedání -  
Závodního výboru ZO OS DOSIA při DPO a.s., konaného dne 23. 10. 2013. 
 
 
ZV jednal ve složení: Protivínský Ivo, Řezníčková Jarmila, Pokorný Ivan, 
Soukalová Blanka,  Bortlíček Petr za Matějku Jaroslava, Eugel Tomáš, Smital Petr, 
Maloušová Jana, Borisová Marie, Veselý Martin, Štěpánek Zdeněk, Mezihorák Ivo, 
Kamlerová Eva, Večeřa Jaroslav, Kacíř Miroslav za Frejkovského Tomáše, Dvořáková 
Jana, Hříbek Zbyněk, Ing. Pokojský Čestmír.  
 
Místopředsedové: - Hisem Lubomír, Slíva Zdeněk, Kosňovská Zdeňka, Vozničková 
Vladislava, Seberová Jana, Ondřej Radim. 
  
Omluveni: - Vlčková Pavla, Matějka Jaroslav, Bortolotti Daniel, Halíř Jan, Antes 
Radim, Frejkovský Tomáš, Lubeník Radko, Čík Daniel, Mertová Marta. 
  
 
 

ZV projednal: 
 

 a schválil podporu v nezaviněné tíživé situaci-dlouhodobá nemoc: 
      - Jiří Turek – trolejbusy dílna – karosář – 2 000,-Kč.  
      Hlasování: Pro - 16, proti - 0, zdržel se - 0. Návrh byl přijat. 
 
 a schválil delegáty plenárního zasedání sekce MHD OS DOSIA konaného ve 

dnech 27. - 28. 11. 2013 ve Zlenicích: Ivo Protivínský, Jarmila Řezníčková, Ivan 
Pokorný, Ivo Mezihorák, Petr Smital a Jaroslav Večeřa, náhradník Tomáš 
Frejkovský. 

    Hlasování: Pro - 16, proti - 0, zdržel se - 0. Návrh byl přijat  
 
 a schválil pozvání Náměstka primátora Tomáše Suchardu na konferenci, která 

se bude konat dne 4. 12. 2013 
  Hlasování: Pro - 14, proti - 0, zdržel se - 2. Návrh byl přijat. 

 
Informace: 
 
 Ivo Protivínský: 
 
- Na diskusním fóru dopravního náměstka se opětovně objevily lživé informace o mé 
osobě a o kolektivním vyjednávání. Jsem tam napadán, že brzdím kolektivní 
vyjednávání a že beze mě už by bylo dávno vše dojednáno. Vzhledem k tomu, že 
vedení k této kampani mlčí, i když ví, že tyto informace nejsou pravdivé, budu psát 
dopis dopravnímu náměstkovi, na jehož stránkách se tyto útoky objevují. 
Jsem mj. napadán, že brzdím kolektivní vyjednávání. Každý kdo pravidelně čte 
zápisy z jednání ZV, kde jsou předkládány informace z kolektivního vyjednávání ví, 
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že je to naprostá lež. Jsem mj. napadán, že jsem si odsouhlasil plat, opět zavádějící 
informace, plat odsouhlasil ZV-viz zápis z jednání ZV č.3/2011 (bývalá předsedkyně 
měla 1,6 násobek, ZV na můj návrh odsouhlasil snížení na 1,5 násobek a navýšení 
místopředsedkyni na 1,3 násobek).  
Jsem mj. napadán, že jsem si odsouhlasil zakoupení nového PC. Pravda je taková, že 
počítač jsem převzal v roce 2011 po Ing. Kubíčkové a ten mi letos v  únoru 2 x 
zkolaboval, proto opět ZV odsouhlasil zakoupení nového-viz zápis z jednání ZV 
č.04/2013, a starý byl za zůstatkovou hodnotu odprodán a tím byla snížena 
pořizovací cena nového.  
Jsem mj. napadán, že jsem si odsouhlasil telefonní paušál. Telefon si jak já, tak i 
místopředsedkyně hradíme sami, vyjma pevné linky. Za tu jsme zaplatili v roce 2011 
2.458,-Kč, v roce 2012 1.388,-Kč a do konce září 2013 519,-Kč,-. Bývalé 
předsedkyni Ing. Kubíčkové se platil paušál v hodnotě 1200,-Kč měsíčně, což nás 
v roce 2010 stálo 19.242,-Kč + 8.030,-Kč, celkem tedy 27.272,-Kč. 
Paušál ve výši 600,- Kč měsíčně na používání soukromého auta i pro potřeby ZO, 
schválil naprosto legálně ZV, který uznal, že auto pro potřeby ZO nebudu používat 
bez nároku na příspěvek. 
To že jsem, či jsme s místopředsedkyní občas k vidění v pracovní době na Karolině 
v Kauflandu je proto, že jednáme s péčí řádného hospodáře a proto zajišťujeme 
nákupy pro různé akce pořádané naší ZO, namísto abychom se obrátili na některou 
z cateringových společností. Takže nás neuvidíte pouze v Kauflandu, ale i v Lidlu, 
Globusu a také v Makru. Smyslem je ušetřit maximum financí. Což se nám takto daří, 
ušetřené prostředky jsou každoročně převáděny do rezervního fondu (informace 
pravidelně zaznívají na konferencích ZO, kde předkládáme členské základně 
výsledky hospodaření). Pro úplnost po roce 2010, kdy hospodaření vedla bývalá 
předsedkyně, byl výsledek hospodaření cca -78.000,-Kč. Již v roce 2011 jsme měli 
kladný výsledek hospodaření. 
- Asi proto, že brzdím kolektivní vyjednávání, jak tvrdí anonymové, podepsali jsme 
23. 10. 2013 kolektivní smlouvu a mzdovou dohodu s Ekova Electric. Tak jako DPO 
a.s. 30. 8. 2013, jsme i Ekově Electric zaslali dne 4. 9. 2013 náš návrh kolektivní 
smlouvy a mzdové dohody, který byl totožný s návrhem předloženým DPO a.s. 
Vyjmuty byly jen body, které se týkaly řidičů a revizorů. Po dvoudenním, velmi 
korektním a vstřícném jednání, jsme kolektivní smlouvu podepsali, takže 
zaměstnanci Ekovy se nemusí bát, že přijdou o příplatky za SO a Ne ani o odpolední 
příplatky, naopak jim zaměstnavatel kromě příspěvku do PF dá, pro všechny 
zaměstnance, kteří o to budou stát 300,- Kč příspěvek na životní pojištění.  
Zaměstnavatel přistoupil také na požadavek, který jsme zapracovali do kolektivní 
smlouvy nově a to v bodě „Mimořádné zdravotní volno“. Jedná se o to, že pokud bude 
zaměstnanec zdravotně indisponován a nebude chtít jít na nemocenskou, má 
možnost požádat o placené volno. Toto volno činí maximálně 2 dny v kalendářním 
roce, poté může ještě požádat o další 2 dny neplaceného volna. 
- Dostal jsem dopis od pana ředitele, který je součásti zápisu. 
- Zaměstnavatel vyslyšel přání některých zaměstnanců a nabízí výplatní lístky 
v elektronické podobě. Bude to založeno na dobrovolnosti, takže kdo bude chtít 
nadále výplatní lístky v tištěné podobě, bude mu vyhověno. Požadujeme, aby ten, kdo 
bude mít lístky v elektronické podobě, mohl bez problému, po podání žádosti, přejít 
zpět na tištěnou verzi.  
 
Připomínky DV: 
 
Pokorný Ivan: 
-  Na l.č.4 se sčítali cestující a na DPK nám bylo řečeno, že tramvaj není jen na sezení, 
ale pokud v ní stojí 20 cestujících, tak je to v pořádku. Je to i v zápise z DPK. 
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Soukalová Blanka : 
- Měli jsme podzimní školení, na kterém nám vedoucí oznámil, že odbory žádaly 
ledničku do Martinova a aby na Intersparu byla lednička zpřístupněna i o víkendu. 
Tento požadavek předal výš a tam mu to zatrhli. Myslím si, že je to základní vybavení, 
které by mělo být vždy alespoň na jedné konečné.  
Odpověď I. Protivínského:  
Co se týká konečných, má zaměstnavatel určité povinnosti, takže se to bude řešit. 
  
Večeřa Jaroslav: 
- Na vozovně Křivá proběhla třístupňová kontrola. 
- Při kontrole, kterou jsme provedli s Ivem Protivínským, jsme našli v Martinově 
odkrytá akumulační kamna. Bylo mi sděleno, že do toho lezou řidiči. Kontrolou 
konečných jsme docílili toho, že vedení konečně ví, kde mají řidiči bezpečnostní 
přestávky. 
 
Kamlerová Eva: 
- Chtěla bych vytisknout seznam prodejen ve kterých se dají uplatnit vánoční 
poukázky..  
Odpověď I. Protivínského:  
Pošlu  odkaz na webové stránky. 
 
 Mezihorák Ivo: 
- Máme problém s automatem na kávu. Káva je strašná, nedá se pít. 
 Odpověď I. Protivínského:  
Stížnosti nám chodí ze všech středisek. Reklamoval jsem to, ale víc proto dělat 
nebudu. Je to v kompetenci Ing. Kubíčkové, takže je třeba si stěžovat u ní. 
 
 
 
Mezihorák Ivo: 
- Na posledním ZV, který se uskutečnil v Levském, někteří odcházeli dříve, takže na 
projednání dalších důležitých věcí jsme zůstali jen 3. Žádám tímto členy ZV aby 
odcházeli až po ukončení jednání. 
 
Vozničková Vladislava : 
- Chtěla bych vědět, jak to bude s výběrem firmy na úklid. Po vozovně se pohybovali 
zástupci firem.  
Odpověď I. Protivínského:  
S námi to nikdo neprojednal. Mohu vznést dotaz na Mgr. Dvorskou Práškovou. 
 
Ing. Pokojský Čestmír: 
- V novém zpravodaji jste si mohli přečíst článek od Mgr. Dvorské Práškové, ve 
kterém píše, že děkuji odborovým organizacím za vstřícnost při projednání a tím 
k urychlenému zavedení „benefitu“ pro zaměstnance, kteří jsou nájemníci RPG. 
Chtěl bych se proti tomu ohradit, protože jak už bylo řečeno i napsáno několikrát, 
v žádném případě nedošlo k projednání, protože nám nebyla předložena žádná 
dohoda a v té době, dle sdělení Mgr. Dvorské Práškové, nebyla dohoda mezi DPO a.s. 
a RPG ani uzavřena.  Odborové organizace byly pouze seznámeny se 
záměrem zaměstnavatele.  
Odpověď I. Protivínského:  
Na článek ve zpravodaji budeme samozřejmě písemně reagovat.  
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Příští schůze ZV, se koná dne  6. 11. 2013 v 14:00 hodin, 

v zasedací místnosti na ředitelství. 
 

Náš web: 

www.odborydpo.cz 
 
 

V Ostravě dne: 10. 10. 2013   
 Zapsala :          Jarmila Řezníčková 
                   místopředsedkyně ZV ZO OS DOSIA 

http://www.odborydpo.cz/

