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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.22/2013 
    
 
Z řádného zasedání -  
Závodního výboru ZO OS DOSIA při DPO a.s., konaného dne 21. 11. 2013. 
 
ZV jednal ve složení: Protivínský Ivo, Řezníčková Jarmila, Pokorný Ivan, 
Soukalová Blanka, Matějka Jaroslav,   Eugel Tomáš, Smital Petr, Maloušová Jana, 
Borisová Marie, Štěpánek Zdeněk, Mezihorák Ivo, Kamlerová Eva, Večeřa Jaroslav, 
Frejkovský Tomáš, Dvořáková Jana, Hříbek Zbyněk, Ing. Pokojský Čestmír.  
 
Místopředsedové: - Hisem Lubomír, Vlčková Pavla, Bortlíček Petr, Slíva Zdeněk, 
Bortolotti Daniel, Vozničková Vladislava, Seberová Jana, Ondřej Radim. 
  
Omluveni: - Veselý Martin, Kosňovská Zdeňka, Halíř Jan, Čík Daniel, Lubeník 
Radko, Kacíř Miroslav, Mertová Marta. 
 Neomluven: - Antes Radim,  
 
ZV byl seznámen: 
 

 s vývojem průměrné mzdy za období leden – září 2013 ve srovnání se stejným 
obdobím roku 2012 v DPO a.s. 
 

 s vývojem průměrné mzdy za období leden – říjen 2013 ve srovnání se stejným 
obdobím roku 2012 v DPO a.s.. 

 
 s vývojem průměrné mzdy za období leden – říjen 2013 ve srovnání se stejným 

obdobím roku 2012 v EKOVĚ ELECTRIC a.s.   
 

 s nástupy a výstupy Ekova – electric. 
 se stavem zaměstnanců ve srovnání s rokem 2012  Ekova – electric 
 s přepočteným stavem zaměstnanců Ekova – electric 
 s nástupy a výstupy DPO a.s. 
 se stavem zaměstnanců ve srovnání s rokem 2012  DPO a.s. 
 s přepočteným stavem zaměstnanců DPO a.s. 
 s rozborem pracovní úrazovosti DPO a.s. 
 s náhradami škod z dopravních nehod  

 
 
 
ZV projednal: 
 

 a schválil klíč pro stanovení počtu delegátů konference konané 4. 11. 2013 a to  
1 delegát na každých 20 členů.  

          Hlasování: Pro - 17, proti - 0, zdržel se - 1. Návrh byl přijat  
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 a schválil členy pracovních komisí pro konferenci 4. 11. 2013: 
 -Mandátová  - Večeřa Jaroslav 
              - Kamlerová Eva 
 - Návrhová    - Smital Petr 
              - Maloušová Jana 
 - moderátor  - Pokorný Ivan 

           Hlasování: Pro - 17, proti - 0, zdržel se - 1. Návrh byl přijat  
 

 a schválil pojištění odpovědnosti základní organizace vůči funkcionářům ZO 
(odpovědnost za úraz při výkonu funkce a majetkovou odpovědnost), kteří se 
účastní pravidelně jednání mimo Ostravu:  Protivínský Ivo, Řezníčková Jarmila, 
Frejkovský Tomáš, Pokorný Ivan, Večeřa Jaroslav, Smital Petr, Mezihorák Ivo, 
Čajanová Lea. 
Hlasování: Pro - 18, proti - 0, zdržel se - 0. Návrh byl přijat. 
 

 
Informace: 
 
Ivo Protivínský: 
16. 11. 2013 se tým složený ze členů naší ZO zúčastnil v Hradci Králové 
turnaje v halové kopané, kde se umístil na 3 místě. Všem hráčům patří 
veliké poděkování za úspěšnou reprezentaci naši odborové organizace. 
19. 11. 2013 jsem se zúčastnil jednání předsednictva sekce MHD v Praze a 20.11.2013 
jsme byli s místopředsedkyní na Sněmu OS DOSIA, kde jsme mimo jiné dostali 
informace, o průběhu  kolektivních vyjednávání v jiných Dopravních podnicích. 
 
Výkonná rada a následně Sněm OS DOSIA, odsouhlasil změnu v řádu právní pomoci 
a to tak, že bude přispívat na právní poradu, zastupování u soudu atd. v nepracovně 
právních věcech, ve výši 30% nákladů, maximálně však do výše 3000,- Kč. Důvodem 
je zvýšená poptávka po právním zastoupení v rámci majetkoprávního vypořádání 
zejména mezi manžely, kdy se cena za právní úkon odvíjí od výše majetku, který se 
má vypořádat, což jsou mnohdy desetitisícové částky. 
 
V lednu 2014 proběhne v Praze seminář hospodaření základních organizací, který se 
nebude týkat jen hospodaření, ale i nového občanského zákoníku a jeho vztahu 
k základním organizacím. 
 
21. 11. 2013 se Jaroslav Večeřa, Jaroslav Matějka, Jarmila Řezníčková a Ivo 
Protivínský zúčastnili školení požární ochrany. Byli jsme proškoleni pro Mikulášskou 
nadílku konanou 29. 11. 2013 a ples, který bude 21. 2. 2014. 
Od roku 2014 bude navýšena cena za ubytování v bytě na Černém Mostě a to o 30,- 
Kč za osobu (250,- Kč dospělý a 200,- Kč dítě). 
 
Psal jsem technickému náměstkovi Ing. Chovancovi, že dne 9. 11. 2013 jsem provedl 
kontrolu na výluce v prostoru zastávky Střelnice a s potěšením jsem konstatoval, že 
zaměstnavatel začal plnit své povinnosti, to znamená, že kontroluje své zaměstnance, 
zda používají přidělené osobní ochranné pracovní pomůcky. Při této kontrole jsem 
však zjistil, že zaměstnavatel nezajistil svým zaměstnancům, pracujícím na výluce, 
mobilní sociální zařízení. Zaměstnanci tak byli nuceni vykonávat svoji potřebu 
v přilehlém okolí, což je v rozporu s NV 361/2007 Sb. Proto jsem žádal o okamžité 
sjednání nápravy. 
 



 

 

 

3 

V pojištění Generali 2014, jsou pro placení pojistného podstatné změny a to, že částka 
za pojištění se odvíjí od výšky spoluúčasti. Přesné částky se dozvíme až 27. 11. 2013 
na plenárním zasedání. 
 
 
 
Jarmila Řezníčková: 
Tak jako v minulosti, i letos budou mít naši členové možnost zaplatit pojištění za 
škodu způsobenou zaměstnavateli -  Generali a kdo bude mít zájem, tak i pojištění 
pro nemoc a úraz Kooperativa přímo na střediscích v těchto termínech: 
 
Tramvaje Moravská Ostrava + dílna: 17.12.2013 12:00 – 15:00 hod. 
 
Tramvaje Poruba + dílna:   16.12.2013 12:00 – 14:00 hod. 
 
Trolejbusy + dílna:    18.12.2013 12:00 – 14:30 hod. 
 
Autobusy Hranečník + dílna:   18.12.2013  3:00  –  8:00 hod. 
 
Autobusy Poruba + dílna:   16.12.2013 10:00 –  12:00 hod. 
 
Vrchní stavba + Vrchní vedení:  16.12.2013   6:00 –   9:00 hod. 
 
Závodní stravování  Martinov:  13.12.2013 14:00 – 16:00 hod. 
 
 
 
Všem předsedům DV jsem emailem poslala seznamy pojištěných u 
pojišťovny právní ochrany D.A.S., které jsou aktuální k 1. 11. 2013. 
Žádám všechny, aby si je zkontrolovali podle aktuálních seznamů členů, 
doplnili změny a odeslali nejpozději do 4. 12. 2013 zpět ke zpracování. 
 
 
Připomínky DV: 
 
Maloušová Jana: 
- Zaměstnavatel nutí řidiče podepisovat, při škodní události, splátky ve výši 1500,- Kč 
a více. Zaměstnanci, kteří jsou zaměstnaní u podniku déle, vědí, že s tím nemají 
souhlasit a mají žádat nižší splátky. Je třeba nové řidiče, kteří to neví znovu upozornit 
na možnost nižších splátek. 
Odp. Protivínský Ivo: 
- V jednom ze zápisů jsme nabádali členy, aby pokud mají napnutý rodinný 
rozpočet na tyto splátky nepřistupovali a žádali splátky nižší. Pokud tak neučiní 
vystavují se reálnému riziku, že se mohou stát snadnou kořistí exekutorské mafie. 
 
 
Kamlerová Eva: 
- Zahájil už DPO prolongaci a jak to vypadá s prolongací pro zaměstnance Ekovy 
(bývalé zaměstnance DPO)? 
Odp. Protivínský Ivo: 
- Při posledním jednání o uzavření kolektivní smlouvy, jsme se dotazovali, jak to 
bude s prolongací pro zaměstnance Ekovy. Bylo nám řečeno, že DPO ani město s tím 
nemá problém, ale musí dojít k oficiálnímu projednání a následnému schválení 
orgány města.  
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Kamlerová Eva: 
- Co se týká mikulášské nadílky, která bude 29.11.2013, ve vestibulu kde byla šatna, 
nejsou věšáky. Co budeme dělat s kabáty od 150 lidí?  
Odp. Protivínský Ivo: 
- Napíšeme email Ing. Kubíčkové, která to má na starost.  
 
 
Borisová Marie: 
- Co je na tom pravdy, že opravy autobusů bude dělat soukromá firma? 
 Odp. Protivínský Ivo: 
- Nevím, je to dotaz na pana ředitele. Zeptáme se 25. 11. 2013, kdy máme kolektivní 
vyjednávání, anebo 4. 12. 2013 na konferenci ZO. 
 
 
 Seberová Jana: 
- Je to v pořádku, když paní, která vydává obědy má na okně postavenou láhev 
s olejem, kterým polévá brambory? 
 Odp. Protivínský Ivo: 
- Pošlete dotaz na paní Kubíčkovou. 
 
Soukalová Blanka: 
- Byl za mnou kolega a říkal, že vedoucí na školení tvrdil, že za zavedení 
bezpečnostních přestávek můžu já a pan Berek. Když jsem se ho ptala, jestli je ochoten 
to zopakovat u vedoucího, tak souhlasil. 
Odp. Protivínský Ivo: 
- Již v době, kdy se připravovala rekonstrukce Svinovských mostů, se hovořilo o tom, 
že tam vznikne střídací místo s veškerým zázemím pro řidiče. Bylo to v době, kdy 
ještě u podniku nebyla žádná kontrola z Inspektorátu bezpečnosti práce. Již tehdy 
zaměstnavatel uvažoval o střídaných pauzách, takže není pravda, že za to mohou 
odbory. Tato účelová lež se jim jen hodí k tomu, aby rozeštvávali zaměstnance proti 
odborům. Již před několika lety jsme na společném jednání ZV a vedení společnosti 
od Ing. Mlčáka slyšeli, že má zaměstnavatel záměr zvýšit oběžnou rychlost vozidel. 
Střídanými přestávkami toho bylo docíleno. Na druhou stranu je třeba také vzít 
v potaz, že za čerpání Bezpečnostní přestávky je zodpovědný řidič, takže pokud ji 
nyní řidič čerpá a nemusí na smyčce „potahovat“ tramvaj, je to ve prospěch řidiče a 
v souladu se zákonem. 
 
 
 

Příští schůze ZV + místopředsedů DV, se koná před konferencí 
dne 04.12.2013 ve 13:00 hodin, v sále ÚD Martinov. 

 

 
Náš web: 

www.odborydpo.cz 
 

V Ostravě dne: 24. 11. 2013   
 Zapsala :          Jarmila Řezníčková 
                   místopředsedkyně ZV ZO OS DOSIA 

http://www.odborydpo.cz/

