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Závodní výbor   

        ZO OS DOSIA při DPO a.s. 

 
 

 

                      Zápis č.21/2011 
    
Z řádného zasedání -  
Závodního výboru ZO OS DOSIA při DPO a.s., konaného dne 13. 9. 2011. 
 
ZV jednal ve složení  - Protivínský Ivo, Řezníčková Jarmila, Pokorný Ivan, Franek 
Jaromír, Eugel Tomáš, Smital Petr, Maloušová Jana, Borisová Marie, Vozničková 
Vladislava (zastupuje Zdeňka Štěpánka),   Čík Daniel (zastupuje Evu Kamlerovou), 
Mezihorák Ivo,  Večeřa Jaroslav, Frejkovský Tomáš, Hříbek Zbyněk. 
  
Omluveni: Veselý Martin, Štěpánek Zdeněk, Waligóra Marek, Kamlerová Eva, 
Dvořáková Jana, Ing. Pokojský Čestmír.  
 
Ivo Protivínský: 
- Představení nového předsedy ZO – trolejbusy. Ve volbách na středisku Trolejbusy - 
doprava byl zvolen pan Jaromír Franek. 
- Zpráva z jednání Předsednictva sekce MHD a Výkonné rady OS DOSIA. 
 Při žádosti o zálohu na podporu z OS Dosia, při dlouhodobé nemoci, je třeba k žádosti 
přiložit kromě ofoceného nemocenského lístku i doklad o trvání dočasné pracovní 
neschopnosti (lístek na peníze). 
Při žádosti o podporu z DV a ZV při dlouhodobé nemoci, je třeba k žádosti doložit 
doklad o vyplacených nemocenských dávkách ze sociálky (ústřižek složenky nebo výpis 
z účtu). 
- DOPRAVNÍ NEHODA: V případě, že jste účastníkem nebo viníkem 
dopravní nehody a bylo proti Vám zahájeno trestní stíhání, je důležité 
podat do 3 dnů písemně stížnost proti trestnímu stíhání. 
(Podávám stížnost proti zahájení trestního stíhání ve věci………….). Jen 
takto se lze v případě neviny domáhat vrácení nákladů na právní 
zastoupení. 
 
ZV projednal: 

 
 odškodnění pracovních úrazů, 
 náhrady škod z dopravních nehod, 
 a schválil pana Jaromíra Franka zastupováním řidičů trolejbusů v DPK místo 

pana Oldřicha Peřiny, který není od 1. 9. 2011 členem odborů. 
Hlasování: Pro - 13, proti - 0, zdržel se - 0. Návrh byl přijat. 

 petici „OSTRAVU NEDÁME!!!“ Současně vyzývá všechny zaměstnance 
k podpisu petičních archů, které jsou k dispozici na všech střediscích. 

 

Připomínky DV: 
 
Zbyněk Hříbek: 
- Jak to vypadá s klimatizací v místnosti revizorů. 
Odp.Ivo Protivínský: 
- Je v investičním plánu na příští rok. 
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Tomáš Eugel: 
-Stížnosti na chybějící informace na webových stránkách z komisí BOZP, provozní a 
stravovací. Chybí zápis z posledního ZV. Jak to vypadá s kantýnou na Hranečníku. 
Odp.Ivo Protivínský: 
- Za zápisy z komisí zodpovídají jejich předsedové. Zápis z mimořádného ZV se musí 
upravit a zápis č. 19 bude dnes na webu, ale na střediscích je vyvěšený od 26. 8. 2011. 
- Co se týká kantýny na Hranečníku, tak se čeká na rozhodnutí představenstva. 
 
Vladislava Vozničková: 
- Do kdy je třeba nahlásit termín střediskové konference a podat objednávku na 
vánoční poukázky. 
Odp.Jarmila Řezníčková: 
- Termín konferencí a počet vánočních poukázek je třeba nahlásit nejpozději 27. 9. 
2011. 
 
Jaroslav Večeřa: 
- Při změnách probíhajících v Martinově, (kterých se účastnil příslušník Policie ČR), 
ten po průjezdu autobusu prohlásil, že zřejmě pošle kolegy s radarem. Proto apeluje 
na řidiče, aby dodržovali v objektech povolenou rychlost. 
 
Jana Maloušová: 
- Řidiči se ptají, jak dopadlo jednání o výkonnostních odměnách za červen 2011.  
Odp.Ivo Protivínský: 
- Z důvodu čerpání dovolených máme v  pondělí 19. 9. 2011 jednání s Mgr. 
Práškovou. 
 
Ivan Pokorný: 
- Pan Ráček požaduje, aby byly vyvěšeny zápisy z kolektivního vyjednávání. 
- Zimní bundy jsou nevhodné, je v nich zima. Vzhledem k tomu, že oděvní součástky 
jsou ze špatného materiálu a rychle se zničí, proto vznikla na Křivé petice proti snížení 
bodů na fasování.  
Odp.Ivo Protivínský: 
- Kolektivní vyjednávání je dvoustranný akt, proto budeme žádat vyjádření 
 Mgr. Práškové. 
- Pokud se zničí kterákoliv oděvní součástka v záruční lhůtě, má každý zaměstnanec 
možnost ji vyreklamovat. Pokud dojde ke zničení pracovní obuvi (i u řidičů), je 
zaměstnavatel povinen poskytnout novou obuv.  
Odp.Jarmila Řezníčková: 
- Při jednání o bodovém systému bylo přislíbeno Ing. Mlčákem další jednání o 
Oděvním řádu. 

 
Celopodniková konference plánovaná na 27. 9. 2011 se přesouvá 
z organizačních důvodů na 12. 10. 2011 

  

Příští schůze ZV + místopředsedů DV, se koná 27.09.2011 ve 
14:00, v banketce  v Martinově. 

 

 

Náš web: 

www.odborydpo.cz 
V Ostravě dne: 19. 09. 2011   
 Zapsal :          Jarmila Řezníčková 
                   místopředseda ZV ZO OS DOSIA 


