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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.21/2016 
    
Z řádného zasedání -  
Závodního výboru ZO OS DOSIA při DPO a.s., konaného dne 09. 11. 2016. 
 
ZV jednal ve složení: Protivínský Ivo, Řezníčková Jarmila, Pokorný Ivan, 
Soukalová Blanka, Bambušek Jan, Eugel Tomáš, Maloušová Jana, Štěpánek Zdeněk, 
Mezihorák Ivo, Bartečková Ivana, Mutl Ivo, Frejkovský Tomáš, Kadlec Vladimír, 
Hříbek Zbyněk, Ing. Pokojský Čestmír.  
 
Místopředsedové: - Vozničková Vladislava. 
 
Omluveni: - Smital Petr, Borisová Marie, Veselý Martin, Dvořáková Jana. 
 
Neomluven: - Brachtl Jan. 
 
ZV projednal: 
 

 a schválil podporu v nezaviněné tíživé situaci-dlouhodobá nemoc: 
       - Drahomír Škoda – vrchní stavba – 2 000,-Kč. 

            Hlasování: Pro - 9, proti - 4, zdržel se - 2. Návrh byl přijat. 
 

 a schválil pojištění odpovědnosti Základní organizace vůči funkcionářům ZO 
(odpovědnost za úraz a majetkovou odpovědnost při výkonu funkce), kteří se 
účastní pravidelně jednání mimo Ostravu:  Čajanová Lea, Frejkovský Tomáš, 
Mezihorák Ivo, Pokorný Ivan, Protivínský Ivo, Řezníčková Jarmila, Smital 
Petr. 
Hlasování: Pro - 15, proti - 0, zdržel se - 0. Návrh byl přijat. 
 

 a schválil delegáty plenárního zasedání sekce MHD OS DOSIA konaného ve 
dnech 07. - 08. 12. 2016 v Praze: Ivo Protivínský, Ivo Mezihorák, Petr Smital, 
Ivan Pokorný, Jan Bambušek, Leoš Kubíček. Náhradník: Blanka Soukalová 

     Hlasování: Pro - 15, proti - 0, zdržel se - 0. Návrh byl přijat. 
 
 a schválil členy pracovních komisí pro konferenci 14. 12. 2016: 

 
 Mandátová komise:   1. Hříbek Zbyněk 
              2. Frejkovský Tomáš 
             3. bude zvolen konferencí z pléna 
 
Návrhová komise:   1. Bambušek Jan 
      2. Pokorný Ivan 
      3. bude zvolen konferencí z pléna 
  

       Volební komise:      1. Maloušová Jana 
       2. Mezihorák Ivo 

       3. Vozničková Vladislava 
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  Moderátor konference:   Smital Petr 

 
 
Informace: 
 
- Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zaměstnavateli Kooperativa, bude pro 

rok 2017 ve stejné výši jako v roce 2016. 

 

- Pojištění na nemoc a úraz Kooperativa je zatím v jednání. Pojišťovna vyplatila na 

plnění částky ve výši 141 % vybraného pojistného. 

 

- 3. 11. 2016 jsme měli schůzku s ředitelem, na které jsme byli informování o změně 

výplatního termínu, který by měl být posunutý asi o dva dny (každý 12 den v měsíci). 

Také nám oznámil, že se nebude zúčastňovat všech naplánovaných jednání ZV 

s vedením a bude potřebovat naše kanceláře v budově Správy společnosti s tím, že 

nám zajistí adekvátní náhradu v rámci některého střediska DPO. 

 

- Z výsledků svazové inspekce také vyplynulo, že nám zaměstnavatel stále odmítá 

dávat kopii záznamu o pracovním úrazu. Záznam dostaneme jen v případě, že s tím 

zaměstnanec souhlasí. Bylo nám sděleno, že to neumožňuje zákon na ochranu 

osobních údajů, což považujeme za nesmysl, kterého se zaměstnavatel bohužel drží. 

Náš názor podporuje i kolegium expertů Asociace pro kolektivní vyjednávání ve 

svém stanovisku. Obrátili jsme se proto na Mgr. Seidlerovou s žádostí o odstranění 

tohoto nesmyslného výkladu zákona.  

 

 
Připomínky DV: 
 
Pokorný Ivan: 
- Opět máme podstav řidičů. 
- Na sociálním zařízení chybí toaletní papír a z kohoutku na vodu někdo ukradl 
perlátor. Vedoucí mi řekl, že se tam chodí uklízet 3x v týdnu. 
 
 Bartečková Ivana: 
- Je součásti kolektivní smlouvy i katalog dělnických profesí? 
Odpověď: Není, je to vnitřní norma zaměstnavatele. 
 
Bambušek Jan: 
- Jak je to s montováním kamer do vozu. Jsou zapnuté i o pauze. Je to v pořádku? 
Odpověď: Nevím, chceš, abych se tím zabýval? 
Bambušek Jan: 
- Nechci, aby ses tím zabýval, chci, abys mi odpověděl. 
Odpověď: Já to ale nevím, takže mám se tím zabývat?  
 
Frejkovský Tomáš: 
- Opět jsou problémy s OPP pro dělnické profese. 
 
Eugel Tomáš: 
- Když udělá řidič nějakou škodu tak je při vyřízení velká časová prodleva. Než se to 
dostane ke mně na podpis tak je časová prodleva 2 -3 měsíce. 
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Mezihorák Ivo: 
- Kdo bude kandidovat na předsedu komise BOZP? 
Odpověď: Radim Ondřej, Magda Habrnálová a Jiří Šuch.  
 
 
 

Příští schůze ZV + místopředsedů DV, se koná 23.11.2016  
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: 13.11.2016   
 Zapsala :          Jarmila Řezníčková 
                   místopředsedkyně ZV ZO OS DOSIA 

http://www.odborydpo.cz/

