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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.22/2014 
    
Z řádného zasedání -  
Závodního výboru ZO OS DOSIA při DPO a.s., konaného dne 22. 10. 2014. 
 
ZV jednal ve složení: Protivínský Ivo, Řezníčková Jarmila, Pokorný Ivan, 
Soukalová Blanka, Bambušek Jan, Eugel Tomáš, Smital Petr, Maloušová Jana, 
Borisová Marie, Pončová Eva (zastupuje Martina Veselého), Štěpánek Zdeněk, 
Mezihorák Ivo, Kamlerová Eva, Večeřa Jaroslav, Frejkovský Tomáš, Hříbek Zbyněk, 
Ing. Pokojský Čestmír. 
 
 Místopředsedové: - Hisem Lubomír, Muntág Michal, Bortlíček Petr, Bortolotti 
Daniel, Vozničková Vladislava, Kacíř Miroslav, Mertová Marta,  
 
Omluven: - Slíva Zdeněk, Veselý Martin, Kosňovská Zdeňka, Seberová Jana, Antes 
Radim, Lubeník Radko, Ondřej Radim. 
 
Hosté: Ing. Martin Chovanec, Kosňovský Miroslav, Bartečková Ivana.  
 
 
 
 
Ivo Protivínský: 
- Na dnešní jednání jsme pozvali technického náměstka, protože se množí stížnosti na 
úklid, který dnes provádí firma Bartoň a Partner s. r. o. Na Vrchní stavbě to došlo tak 
daleko, že tam mají infekční onemocnění a ve sprchách se objevila i plíseň. Když se o 
to začal DV v čele s panem Frejkovským zajímat, tak mu bylo řečeno, že šikanuje 
uklízečky.  
 
Tomáš Frejkovský: 
- Tuto situaci zjistily naše ženy, které upozornily uklízečku, že se objevila plíseň na 
kachličkách. Došlo mezi nimi ke konfliktu, proto jsem oslovil naši TH pracovnici, aby 
si s uklízečkou promluvila a bylo mi sděleno, že naše ženy uklízečku šikanují. Když si 
začali stěžovat i chlapi na plíseň na podlaze, šel jsem znovu za TH pracovnici a ta mi 
řekla, co bychom chtěli, že uklízečky mají malé platy. Během 2 dnů plíseň zmizela.  
Přesto v této době odvezli už 3 pracovníka na infekční oddělení s růží. Šel jsem za 
zástupcem vedoucího, který slíbil, že se na to podívá.  Zašel jsem také za uklízečkami 
a žádal je, aby koupelny a šatny vyčistily Savem, ale bylo mi řečeno, že Savo, nemají a 
nepoužívají, proto jsem byl za vedoucím odboru a ten sjednal nápravu. Naše TH 
pracovnice mně obvinila, že jsem zavolal hygienu, což není pravda. 
Odp: Ing. Martin Chovanec: 
- Prostředí, o kterém mluvíte je velice náchylné na tvorbu plísní a řas, proto 
vyžaduje zvýšenou péči. Záleží na tom, jestli je dostatečně nastavena četnost úklidu. 
Zjistím si u vedoucího, jestli je dobře nastavena vůči firmě četnost úklidu. Při řešení 
problémů na středisku je třeba informovat svého nadřízeného a ten je povinen 
situaci řešit. 
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Tomáš Frejkovský: 
- Před rokem nám bylo slíbeno, že se budou měnit okna, zatím se nic neděje. Za chvíli 
bude zima, mělo by se topit, ale topení je nedostatečné a na šatnách nám zůstávají 
mokré ručníky, protože v šatně je vlhko a zima. 
Odp: Ing. Martin Chovanec: 
- Byly dostupné nějaké dotační programy, požádali jsme o dotaci a ta nám byla 
schválena. V současné chvíli máme zpracované projektové dokumentace. Budeme 
vypisovat výběrové řízení na výměnu oken a zateplení budovy Vrchní stavby a 
kuchyně. 
 
 
Tomáš Frejkovský: 
- Při posledním kolektivním vyjednávání nám Mgr. Dvorská Prášková slíbila, že 
budou postupně vyměněny sodobary, ale od té doby se nic neděje. U nás máme starý 
sodobar, který nestačí.  
Odp: Ing. Martin Chovanec: 
- Je to třeba řešit přes vedoucího. 
 
 
Zdeněk Štěpánek: 
- U nás je úklid také špatný. Jedná se hlavně o četnost úklidu, která je na KP 
nedostatečná. Naše uklízečky uklízely KP 3x týdně a firma uklízí jen 1x týdně, což je 
málo. Špatný úklid je také na šatnách a v koupelnách. Řešili jsme to s mistrem. 
Odp: Ing. Martin Chovanec: 
- Je to třeba řešit přes vedoucího. 
 
 
Ivo Protivínský: 
- Na Vrchní stavbě vznikl ještě jeden problém, stěhují se k nim zaměstnanci střediska 
Ostatního majetku a vznikl problém malé kapacity šaten a nedostatečného množství 
teplé vody k očistě.   
Odp: Ing. Martin Chovanec: 
- Počet lidí se tak rapidně nezvedl. Nechám přepočítat, jestli je kapacita teplé vody a 
prostoru v šatně dostačující na počet zaměstnanců. 
 
 
Eva Pončová: 
- Firmy, které u nás skončí, si po sobě neuklidí. Zůstává po nich nepořádek, 
naposledy jsme vynášeli 3 pytle různých odpadků. Navíc nám zaměstnanci úklidové 
firmy berou boty. Přijdou na noční a používají naše boty. Mně konkrétně se už ztratily 
2 boty, takže DP mi zaplatil nové boty a byla jsem upozorněna, že na sušácích na boty 
nemám boty nechávat. Ručníky nám berou na okna. V celé hale je nepořádek, který 
když přijdeme do práce, uklízíme za ně. 
Odp: Ing. Martin Chovanec: 
- Sjednání nápravy žádejte po vedoucím, a kdyby to nepomohlo, obraťte se na mně. 
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ZV byl seznámen: 

 s vývojem průměrné mzdy za období leden – září 2014 ve srovnání se stejným 
obdobím roku 2013 v DPO a.s.: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 s vývojem průměrné mzdy za období leden – září 2014 ve srovnání se stejným 
obdobím roku 2013 v EKOVĚ ELECTRIC a.s.: 
 

 
 

 
 

 
 

 s nástupy a výstupy DPO a.s. 
 

 s nástupy a výstupy Ekova – electric. 
 

 se stavem zaměstnanců ve srovnání s rokem 2013 Ekova - electric 
 

 se stavem zaměstnanců ve srovnání s rokem 2013  DPO a.s. 
 

 s přepočteným stavem zaměstnanců DPO a.s. 
 

 náhrady škod z dopravních nehod. 
 
 
 
 
 
ZV projednal: 
 

 a schválil podporu v nezaviněné tíživé situaci-dlouhodobá nemoc: 
      - Jarmila Mathonová – prodejna jízdenek – prodavačka – 1 500,-Kč. 

            Hlasování: Pro - 17, proti - 0, zdržel se - 0. Návrh byl přijat. 
 
 a schválil podporu v nezaviněné tíživé situaci-dlouhodobá nemoc: 
      - Robert Bílka – přepravní kontrola – revizor – 4 000,-Kč. 

            Hlasování: Pro - 15, proti - 0, zdržel se - 2. Návrh byl přijat. 
 
 a schválil účastníky školení hlídky požární ochrany na společenských akcích 

/mikulášská nadílka, ples apod./. Školení se zúčastní Jarmila Řezníčková, Ivo 
Protivínský, Jaroslav Večeřa a Zbyněk Hříbek. 

Prům. měs. mzda     2014   2013    rozdíl % index 

řidiči MHD celk.   23 916 22 598    1 318   105,8 % 
ř. tramvají   23 795   22 295    1 500   106,7 % 
ř. trolejbusů   23 958   22 811    1 147   105,0 % 
ř. autobusů   23 982   22 736    1 246   105,5 % 
dělníci   21 324   20 490      834   104,1 % 
THP   31 158   30 204      954   103,2 % 
Společnost celk.   24 624   23 482    1 142   104,9 % 

Prům. měs. mzda     2014     2013    rozdíl % index 

dělníci     21 602     20 755       847     104,1% 
THP     36 714     33 897    2 817     108,3% 
Společnost celk.    25 048     23 597    1 450    106,1% 
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            Hlasování: Pro - 17, proti - 0, zdržel se - 0. Návrh byl přijat. 
 

 a schválil Tomáše Hikla jako člena DPK místo Ivana Pokorného, který na vlastní 
žádost z této funkce odstoupil. 

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

 

 
Informace: 
 
- Dle informací poskytnutých Ing.Hladkým mohou řidiči trolejbusů využívat WC 
v hotelu Isora po celých 24 hodin. Na středisku jsou vyvěšené letáčky, kterým 
vchodem mají řidiči chodit a zvonit na recepci. Pokud dojde k situaci, kdy nikdo 
neotevře, je nutné okamžitě tento problém hlásit radiostanicí na dispečink.  
- Ples se bude konat 13. 2. 2014 v sále ÚD Martinov. 
- Pojištění Kooperativa pro nemoc a úraz na rok 2015 zůstane ve stejné výši, jako 
v roce 2014. 
- U Pojištění pro škodu způsobenou zaměstnavateli budou pro příští rok pojistky 
dvě, a to Kooperativa, nebo Generali.  Kooperativa nově zavede ještě 10% 
spoluúčast, ale bude tam růst pojistného asi o 15%. U Generali budou 3 spoluúčasti a 
to 5000,- Kč, 3000,- Kč nebo 1000,- Kč. 
- Děkujeme zaměstnancům kuchyně za perfektní servis při setkání 
jubilantů, které pořádáme pro naše členy z řad důchodců každým 
rokem. 
 
Připomínky DV: 
 
Maloušová Jana: 
- Na podzimním školení jsme byli poučeni, že je hodně stížností, takže pokud bude 
mít někdo více jak 2 stížnosti za měsíc, bude převeden na Hranečník a naopak. Pokud 
bude na zaměstnance více stížností, může dojít i k propuštění. 
 Odpověď Ivo Protivínský: Na školení, kterého jsem se zúčastnil na Hranečníku, 
nic takového nezaznělo. Členové, kteří jsou pojištěni u D.A.S.,  mají v případě 
podobných snah zaměstnavatele možnost obrátit se našim prostřednictvím na 
právníka, kterého mají zdarma.  
 
Pokojský Čestmír Ing: 
- 22. 5. 2014 na DR byly upraveny podnikové stanovy, které podnik předkládal 
v souladu s novým Zákonem o obchodních korporacích. Ve stanovách v čl. 24.7 se 
nám podařilo změnit, že volební řád se bude navrhovat se souhlasem s odborovou 
organizací. Je třeba si ho pořádně přečíst, protože je tam například, že představenstvo 
navrhuje kandidáta do dozorčí rady, což je nesmysl, protože dozorčí rada má 
kontrolovat představenstvo, tak jak si může představenstvo navrhovat člena do 
dozorčí rady. Až se schválí volební řád a navrhne se kandidátka, tak ta už musí být 
napsaná a podepsaná představenstvem a schválena odbory, že tito kandidáti jsou 
způsobilí být členy dozorčí rady, protože v jedné z pasáží je, pokud zaměstnavatel 
vyhodnotí, že navrhovaný kandidát je málo loajální k zaměstnavateli, tak ho 
vyškrtnou a bude navrhnut další v pořadí. 
  
Večeřa Jaroslav:  
 - Je třeba domluvit s panem Zimčíkem termín školení požární hlídky na 
společenských akcích, které budeme pořádat.  
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Soukalová Blanka: 
- Ve volbách jsme dostali silný mandát. Náš DV je složený z 6 členů s tím, že při 
hlasování předseda DV hlasovat nebude.   
 
Hisem Lubomír: 
- Při nehodě a jiných mimořádných událostech trvá dispečinku dlouho, než vyhlásí 
odklon. Naposledy u Domu energetiky byla dopravní nehoda se zraněním, byli tam i 
hasiči a dispečinku trvalo 40 minut, než vyhlásili odklon. Tento problém předesu na 
komisi DPK. 
 
 Pokorný Ivan: 
- Chci vystoupit z DPK a místo mně navrhuji Tomáše Hikla, který je po volbách 
členem DV tramvaje Moravská Ostrava a členem Provozní komise. 
 
Eugel Tomáš: 
- Řidič, důchodce by neměl zůstávat na lince, kterou jezdil několik let, ale měl by dělat 
střídače. Myslí si to většina řidičů na Hranečníku.  
Odpověď Ivo Protivínský: Návrh probereme na jednání DV. 
 
 

Příští schůze ZV, se koná dne  05. 11. 2014 v 14:00 hodin, 

v zasedací místnosti na ředitelství. 
 
 

Náš web: 

www.odborydpo.cz 

 
 

V Ostravě dne: 08. 11. 2014 
Zapsala:               Jarmila Řezníčková 
                    místopředsedkyně ZV ZO OS DOSIA 

http://www.odborydpo.cz/

