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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.21/2013    
Z řádného zasedání -  
Závodního výboru ZO OS DOSIA při DPO a.s., konaného dne 06. 11. 2013. 
 
ZV jednal ve složení: Protivínský Ivo, Řezníčková Jarmila, Pokorný Ivan, 
Soukalová Blanka, Matějka Jaroslav, Smital Petr, Maloušová Jana, Kosňovská 
Zdenka (zastupuje Veselého Martina), Štěpánek Zdeněk, Mezihorák Ivo, Halíř Jan, 
Kamlerová Eva, Večeřa Jaroslav, Frejkovský Tomáš, Hříbek Zbyněk. 
  
 Omluveni: - Eugel Tomáš, Borisová Marie, Veselý Martin, Dvořáková Jana, 
 Ing. Pokojský Čestmír. 
 
Informace: 
 
Ivo Protivínský: 
Zúčastnili jsme se schůzky k vyhodnocení motivačních ukazatelů za 1-3 čtvrtletí. 
Současně  prozatím neplníme 2 ukazatele. Z tabulky je zřejmé, že se nám nedaří 
snížit nehodovost z vlastní viny a přitom tyto nehody vznikají hlavně z nepozornosti 
a jsou zcela zbytečné. Apelujeme hlavně na řidiče, aby věnovali zvýšenou pozornost 
na obratištích a při odhadování průjezdného profilu. Uvědomme si, že podmínkou 
pro vznik nároku na výplatu podílu na úsporách je splnění motivačních ukazatelů a 
to v rozsahu: 

a) Při splnění všech ukazatelů na 100% a lépe: podíl je přiznán v plné výši. 
b) Při splnění kteréhokoliv ukazatele od 90% do 99%: kráceno na 75% plné výše. 
c) Při splnění kteréhokoliv ukazatele od 75% do 89%: kráceno na 50% plné výše. 
d) Při splnění kteréhokoliv ukazatele na méně než 75%: podíl na úsporách se 

nepřizná. 
 

   
 

Přehled plnění kritérií za  1Q - 3Q 2013. 
 
MOTIVAČNÍ 
KRITÉRIUM 

UKAZATEL 1Q -3Q 2013 PLNĚNÍ 

Spotřeba nafty 
autobusy MHD 

37l/100vzkm 36l/100vzkm plníme 

Spotřeba trakční 
energie tram.MHD 

1,8kWh/100mkm 1,72kWh/100mkm plníme  

Spoleh. Provozu II 
silnič. vozidla 

22/100tis.vzkm 20,73/100tis.vzkm plníme 

Spoleh. Provozu II 
kolejová vozidla 

20,85/100tis.vzkm 20,24/100tis.vzkm plníme 

Spoleh. Provozu 
Dopravní cesta 

0,21/100tis.vzkm 0,26/100tis.vzkm neplníme 

Dopr. Nehodovost 
z vlastní viny 

0,45/100tis.vzkm 0,54/100tis.vzkm neplníme 

Pracovní úrazy 33/rok 22/rok plníme 
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Jarmila Řezníčková: 
 
Jako pokaždé koncem roku upozorňuji členy, že je třeba do konce roku 2013 zaplatit  
Generali- pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zaměstnavateli. 
Pojistná smlouva na rok 2013 končí 31. 12. 2013, takže kdo se do této doby nepojistí, 
jezdí od 1. 1. 2014 bez pojištění až do dob, než si pojistku zaplatí. Jako každý rok 
budeme chodit po jednotlivých střediscích, kde si můžete pojištění zaplatit. Termíny 
budou upřesněny a do konce listopadu vyvěšeny na nástěnkách. 
 
Stejný princip platí i pro Kooperativu – pojištění pracovní neschopnosti 
v důsledku nemoci a úrazu.  
Vzhledem k tomu, že se nepodařilo splnit podmínku smlouvy (1000 pojištěných za 
svaz DOSIA) a taky k tomu, že na pojistném plnění bylo vyplaceny finance rovnající 
se 210% vybraného pojistného,  navyšuje pojišťovna KOOPERATIVA na rok 2014 
pojistné částky. Současně byla přidána možnost vyššího pojistného plnění. Protože 
některá střediska budou i v roce 2014 přispívat na pojištění všem svým členům 
částkou, kterou si členové schválí na střediskových konferencích, žádám členy, kteří 
budou mít zájem částku si navýšit, aby tak učinili v kanceláři ZV, protože po 
odeslání seznamů pojištěnců na svaz už nebude možné tuto částku navýšit. 
Ještě jedno upozornění: nové denní odbytné (400,- Kč a 500,- Kč) je třeba doložit 
vyplněným dotazník zdravotního stavu pojištěného, který jsme povinni zaslat na 
pojišťovnu před uzavřením pojištění. 
 
 

KOOPERATIVA 
Pojištění pracovní neschopnosti v důsledku nemoci a úrazu 

Pojistná smlouva č. 5101326441 
rok 2014 

 
plnění/ den pojist. částka 2013 pojist. částka 2014 

50,-Kč 150,- Kč 235,- Kč = 0,65,- Kč/den 
70,- Kč 210,- Kč 330,- Kč = 0,90,- Kč/den 

100,- Kč 300,- Kč 470,- Kč = 1,30,- Kč/den 
200,- Kč 600,- Kč 940,- Kč = 2,57,- Kč/den 
300,- Kč 900,- Kč 1410,- Kč = 3,85,- Kč/den 
400,- Kč  1880,- Kč = 5,15,- Kč/den 
500,- Kč  2350,- Kč = 6,40,- Kč/den 

 
 
 
ZV projednal: 

 a schválil podporu v nezaviněné tíživé situaci-dlouhodobá nemoc: 
    - Karel Hrubča – autobusy Hranečník - Sládkova – řidič – 2 000,-Kč. 
      Hlasování: Pro - 15, proti - 0, zdržel se - 0. Návrh byl přijat. 
 
 a schválil podporu v nezaviněné tíživé situaci-dlouhodobá nemoc: 
      - Dominik Říha – Vrchní stavba – dělník  – 4 000,-Kč. 
      Hlasování: Pro - 15, proti - 0, zdržel se - 0. Návrh byl přijat. 
 
 a schválil změnu delegátů plenárního zasedání sekce MHD konaného ve dnech 

27.11. – 28.11.2013 ve Zlenicích takto: místo Jaroslava Večeři, který bude jako 
náhradník se zúčastní Tomáš Frejkovský 
Hlasování: Pro - 15, proti - 0, zdržel se - 0. Návrh byl přijat. 



 

 

 

3 

 
 
Připomínky DV: 
 
Pokorný Ivan: 
- Střídací místnost pro řidiče není stále dokončena. Máme tam automat na jízdenky, 
ale není v provozu a o slíbené televizi si můžeme nechat zdát. Když v místnosti někdo 
klepne deskami, spouští se alarm a houká přesně minutu. 
Odpověď I. Protivínský: Budeme řešit na DPK. 
 
Smital Petr: 
-  Naše řidička v pátek při odstavení autobusu napsala do vozového sešitu žádost o 
dotažení kol. Vůz jezdil o víkendu. V pondělí bylo zjištěno poškození kol, dávají ji to 
za vinu a žádají zaplacení škody. Řidička se brání, protože s vozem jezdí spousta lidí.  
 
 Halíř Jan: 
- Protože k montérkám nefasujeme trička, nosíme vlastní, ale zaměstnavatel nám je 
odmítá prát. V montérkové blůze na holém těle se pracovat nedá. 
Odpověď I. Protivínský: Dáme to jako připomínku na DPK a na komisi BOZP. 
 
 Soukalová Blanka: 
- Na páteční konferenci jsme odsouhlasili příspěvek pro všechny členy na 
Kooperativu s denním odbytným 50,- Kč.  
Odpověď J. Řezníčková: Pro pojištění Kooperativa je třeba zjistit, u všech členů, 
aktuální stav trvalého bydliště. 
 
Matějka Jaroslav: 
- Revizoři se mnou jezdili 5 kol a na konečné mi zůstávali ve voze. Nemohl jsem se 
v klidu nasvačit ani si zajít na toaletu. 
Odpověď I. Protivínský: Dáme to jako připomínku na DPK.  
 
Kamlerová Eva: 
- Za dva týdny je Mikulášská nadílka a ve vestibulu chybí věšáky.  
 
Večeřa Jaroslav: 
- 23. 10. 2013 proběhla třístupňová kontrola BOZP na středisku Moravská Ostrava a - 
- 5. 11. 2013 proběhla třístupňová kontrola BOZP v Ekově Electric.  
Na plese potřebujeme mít 3 proškolené členy požární hlídky. 
 
Frejkovský Tomáš: 
- Nelíbí se mi jak na intranetu, na stránkách dopravního náměstka anonymové špiní 
naši práci a předsedu. Je zarážející, že dopravní náměstek k této situaci mlčí, asi mu to 
vyhovuje. 
  
Hříbek Zbyněk: 
- Volala mi řidička trolejbusu, že někdo z města volal výpravčímu, že řidička má ve 
vlasech růžovou gumičku. Výpravčí ji volal, že to musí sundat a když to nesundá, tak 
ji sesadí z vozu. Řidička gumičku sundala, protože ji bylo řečeno, že gumička není 
součásti stejnokroje. Jak daleko bude pokračovat tato buzerace? 
Odpověď I. Protivínský: Měla to vyhnat do extrému a nechat se sesadit z vozu.  
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Mezihorák Ivo: 
- Na posledním ZV s vedením Mgr. Dvorská slíbila, že nám zjistí jak je to s hmotnou 
zodpovědností skladnic.  
Odpověď I. Protivínský: Budeme to urgovat na příštím ZV, kterého se bude 
účastnit i vedení společnosti.  
 
 

Příští schůze ZV + místopředsedů DV se koná 21.11.2013 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: 18. 09. 2013   
Zapsala:               Jarmila Řezníčková 
                    místopředsedkyně ZV ZO OS DOSIA 

http://www.odborydpo.cz/

