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Závodní výbor   

        ZO OS DOSIA při DPO a.s. 

 
 

 
 

                      Zápis č.22/2011 
    
Z řádného zasedání -  
Závodního výboru ZO OS DOSIA při DPO a.s., konaného dne 27. 9. 2011. 
 
ZV jednal ve složení  - Protivínský Ivo, Řezníčková Jarmila, Pokorný Ivan, 
Filipovský Petr, Eugel Tomáš, Smital Petr, Maloušová Jana, Borisová Marie, Veselý 
Martin,  Štěpánek Zdeněk, Mezihorák Ivo, Kamlerová Eva, Večeřa Jaroslav, Dvořáková 
Jana, Hříbek Zbyněk. 
Místopředsedové: Hisem Lubomír, Bortlíček Petr, Slíva Zdeněk, Bortolotti Daniel, 
Kosňovská Zdeňka, Vozničková Vladislava, Balážová Jana, Ondřej Radim.    
Omluveni: Franek Jaromír, Waligóra Marek, Frejkovský Tomáš, Ing. Pokojský 
Čestmír.  
 
 
ZV projednal: 

 
 návrh na rozvázání pracovního poměru podle §52, písm. c) ZP 

- Mgr. Eva Radovská - vedoucí oddělení péče o zaměstnance,  
se souhlasným stanoviskem. 

 náhrady škod z dopravních nehod, 
 stavy zaměstnanců, 
 vývoj průměrné mzdy za období leden – srpen 2011 ve srovnání se stejným 

období roku 2010. 
 zprávu o provedené kontrole hospodaření DV – trolejbusy, 
 účast na protivládní demonstraci v Praze, která se bude konat 22. 10. 2011, 
 pořádání Mikulášské nadílky v termínu 25. 11. 2011,  
 návrh změny „Dohody o určení ukazatelů pro definování srovnatelných 

podmínek.“ 

ZV zamítl podepsání této dohody. 
Hlasování:   pro  0,   proti   15,  zdržel se 0.  Návrh nebyl přijat. 
 

 postup při tvoření Rezervního fondu a uložil předsedům DV jeho projednání. 
 s schválil klíč 1 : 20 platný pro celopodnikovou konferenci.  

 

 

 

 

 

Připomínky DV: 
 
 
Jana Maloušová: 
-Řidiči se ptají, jak dopadlo jednání o výkonnostních odměnách za červen 2011. 
Spousta řidičů u nás nemá za posledního půl roku nikdy 13% výkonnostních odměn.  
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Odp.Ivo Protivínský: 
- Dle sdělení Mgr. Práškové: „Vedoucí rozdělovali kolektivní výkonnostní odměnu 
podle množství, kvality odvedené práce, pracovních podmínek, které byly v době 
stávky složitější atd. Kolektivní výkonnostní odměna byla rozdělena pro nestávkující 
řidiče ve vyšší výši, protože pracovali pod psychickým tlakem, ve ztížených 
podmínkách a stávkujícím řidičům byla vyplacena v nižší výši. Dělníkům nebyly 
odměny kráceny, protože provoz na dílnách byl zajištěn, mimo jiné o TH 
zaměstnanci.“ 
 
Ondřej Radim: 
- Chlapi se ptají, jestli jsou u revizorů směny o víkendu něco extra. Když mi vyjde 
směna o víkendu a potřebuji volno tak mi řekne služby vedoucí, ať si najdu za sebe 
náhradu. 
Odp.Ivo Protivínský: 
- Je to třeba řešit s vedoucím. 
 
Ondřej Radim: 
- PS vedoucím jsem se snažil vyřešit boty a on mi řekl, že není vedoucím oděvního 
skladu. Máme mít stejné boty „ Mont Blanc“ mám č. 12, které ve skladu nemají a ani 
mi je neobjednají. Místo toho mi dali boty s kovovou špičkou.  
Máme tříměsíční rozpis směn a přitom když mi v měsíci vyjde směna navíc, tak si 
musím vzít volno a když mi v dalším měsíci schází, tak si ji musím nadpracovat. 
Odp.Ivo Protivínský: 
- Přijdeme na provozovnu a budeme to řešit. 
 
Bortlíček Petr: 
- Mohli bychom dostat revizní zprávu z našeho účetnictví? Peřina nám odmítl předat 
věci, které patří organizaci (razítko, evidenční karty, zápisy z DV, hospodaření za rok 
2010 a rozpočet na rok 2011 schválený střediskovou konferencí + prezenční listinu) 
Odp.Ivo Protivínský: 
- Revizní zprávu vám odevzdáme a Peřinu vyzveme dopisem k odevzdání všech věcí 
včetně Zákoníku práce, který není jeho majetkem, ale je majetkem ZO OS DOSIA při 
DPO a.s. 
 
 Pokorný Ivan: 

- V automatech jsou stale bagety a ne jak bylo slíbeno, že tam bude větší sortiment. 
- Jak vypadá jednání o pracovních strojích. 
Jsme nespokojeni s turnusem, žádáme vyvolání jednání. Jednal jsem o tom 
s vedoucím a ten mi řekl, že je stejný postup na všech provozovnách. 
Odp.Ivo Protivínský: 
- Jednání vyvoláme. 
 
Slíva Zdeněk: 
- Je třeba udělat tlustou čáru za výkonnostními odměnami, protože nás čekají zásadní 
změny v Zákoníku práce a to je mnohem důležitější. 
Mezihorák Ivo: 
- Na trolejbusech se má stavět parkoviště, zatím se nic neděje. Dozvěděli jsme se, že 
nejsou peníze. 
 
 
Eugel Tomáš: 
- Jak to vypadá se svozy řidičů v nočních hodinách. 
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Odp.Ivo Protivínský: 
- Dělá se průzkum, je určen realizační tým Ing. Hladký a Ing. Mlčák. 
 
 Smital Petr: 
- Vytvořil jsem graf docházky, členů ZV, na jednání v roce 2010 a 2011 (příloha 
zápisu). 

  

 
Příští schůze ZVse koná 12.10.2011 ve 13:00 a celopodniková 

konference v 15:00  ve velkém sále v Martinově. 
 

 

 

Náš web: 
 

www.odborydpo.cz 
 
 

V Ostravě dne: 3. 10. 2011   
 Zapsala :          Jarmila Řezníčková 
                   místopředseda ZV ZO OS DOSIA 

http://www.odborydpo.cz/

