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Závodní výbor   

        ZO OS DOSIA při DPO a.s. 

 
 

 
 

                      Zápis č.25/2011 
    
Z řádného zasedání -  
Závodního výboru ZO OS DOSIA při DPO a.s., konaného dne 15. 11. 2011. 
 
ZV jednal ve složení  - Protivínský Ivo, Řezníčková Jarmila, Pokorný Ivan, Franek 
Jaromír, Eugel Tomáš, Smital Petr, Maloušová Jana, Borisová Marie, Veselý Martin,  
Štěpánek Zdeněk, Mezihorák Ivo, Kamlerová Eva, Večeřa Jaroslav, Frejkovský Tomáš, 
Hříbek Zbyněk, Ing. Pokojský Čestmír.  
Omluveni: Waligóra Marek, Dvořáková Jana.  
 
 
 
ZV projednal: 

 
 rozvázání pracovního poměru podle §52, písm. g), ZP-zdrav.důvody:  

- Jan Bambušek – řidič autobusu – bez účasti jmenovaného. ZV bere na 
vědomí. 
Hlasování:   pro  16,   proti  0,  zdržel se 0.  
 

 stavy zaměstnanců ve srovnání s rokem 2010 
 

 nástupy a výstupy 
  

 náhrady z dopravních nehod. 
 
 Seřazení Dopravních podniků podle průměrné mzdy, v porovnání prvního 

pololetí 2010 s prvním pololetím  2011 
 

 a schválil za členy volební komise pro mimořádné volby DV Tramvaje Poruba-
doprava Drahomíra Minkse, Patrika Štefka a za ZV Petra Smitala a Jaroslava 
Večeřu,. 
Hlasování: Pro - 16, proti - 0, zdržel se - 0. Návrh byl přijat. 

 
 a schválil podporu v nezaviněné tíživé životní situaci, ve výši 4 000 . - Kč, pro paní 

Petru Gábovou. 
Hlasování: Pro - 16, proti - 0, zdržel se - 0. Návrh byl přijat. 
 

 a schválil komisi k likvidaci nefunkčního monitoru a tiskárny ve složení Ing. 
Pokojský Čestmír, Večeřa Jaroslav a Štěpánek Zdeněk. 
Hlasování: Pro - 16, proti - 0, zdržel se - 0. Návrh byl přijat. 
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Informace: 
 
Ivo Protivínský: 
- 15. 11. 2011 se uskutečnila plánovaná schůzka s ředitelem kde byly projednány návrhy 
možných úspor a připomínky členů. 
- 1. 11. 2011 začala u DP působit nová odborová organizace. 
- 4. 11. 2011 jsme se zúčastnili střediskové konference na středisku Tramvaje Poruba – 
doprava. Zbývající členové již prakticky nefunkčního dílenského výboru odstoupili 
z funkcí, proto proběhnou na středisku, ve dnech 13. – 14. 12. 2011 nové volby. 
Vystoupila tam také Tořová Libuše s tím, že se ji podařilo napravit to, co jsme my 
pokazili. 
- Proběhlo jednání s Ing. Hladkým o navýšení bodů v oděvním řádu u zaměstnanců, 
kteří jsou zaměstnaní 5 let a více, z 50 na 65 bodů, ale až od 1. 1. 2012. Připomínkovali 
jsme neuskutečněnou, i když přislíbenou schůzku ke kvalitě oděvních součástek. 
- 29. 11. 2011 je jednání o oděvním řádu (kvalita oděvních součástek). Z toho důvodu je 
na 18. 11. 2011 domluvena schůzka se zástupkyní druhé odborové organizace. 
- Rámcová smlouva s T - Mobile je vypovězena. Všechny čísla přejdou zkraje prosince 
z paušálů na Twist a poté si každý účastník zvolí, zda zůstane u T-Mobile, či přejde 
k jinému operátorovi. Je to jediný možný způsob jak nepřijít o vlastní číslo. 
- Nabídka O2 – letáky visí na nástěnkách.  
  
 

Připomínky DV: 
 
Ivan Pokorný: 
- Na DPK jsem špatné rozdělení bodů připomínkoval. Ing. Hladký mi odpověděl, že za 
to mohou odbory, které to podepsaly. 
Odp. Protivínský Ivo: 
- Náš původní záměr byl, aby byly navýšeny body u řidičů do pěti let po nástupu do 
DPO. Bylo však řečeno, že je jeden balík peněz, takže se bude muset snížit počet bodů 
u služebně starších řidičů. Ing. Hladký nám 8.11.2011 přiznal, že si v srpnu všimli, že 
jim narůstá úspora (protože řidičů služebně starších, kterým byly body sníženy je více, 
než služebně mladších), takže by se dalo dohodnout navýšení právě u řidičů služebně 
starších na 65 bodů. 
 
- O vánočních prázdninách není omezený provoz. Službyvedoucí oznámil, že ti co mají 
naplánovanou dovolenou ji, proto nedostanou. 
- Kdo hradí mimořádné jízdy kroužku přátel MHD? 
 
Franek Jaromír: 
- Na provozovně, členové nové organizace, šíří informace, že jsme neobhájili svozy, 
ale oni to v klidu zařídí. 
Odp. Řezníčková Jarmila: 
- Kdopak jim to asi slíbil, když ředitel tvrdil, že z hlediska hledání úspor není možné 
jít jinou cestou? Navíc vedení přistoupilo alespoň na požadavek zajištění „svozu“ 
z Havířova. 
 
Franek Jaromír: 
- Na provozovně trolejbusy žádají lidé, kteří vystoupili z odborů vrácení poloviny 
příspěvků, protože si je našetřili. 
Odp. Protivínský Ivo: 
- Členu, který ukončil v naši organizaci členství, skončily práva i povinnosti dnem 
ukončení členství k této organizaci. K rozdělení finančních prostředků by došlo jen 
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v případě, že by se organizace rozdělila. Rozdělení by musela schválit konference ZO, 
k čemuž však nedošlo.  Mimo to i členové, kteří z naší ZO vystoupili, v průběhu roku 
2011 využívali všech výhod plynoucích z členství, včetně čerpání financí z rozpočtu 
dílenské i základní organizace. 
 
Maloušová Jana: 
- Řidič Drahomír Jano, měl teprve po ujetí 1 200 000 km nehodu z vlastní viny. Za 
1 000 000 km odměnu nedostal, protože v té době se „milionáři“ neodměňovali. Je to 
nespravedlivé. 
 
- Trhačkáři musí nahradit svátek v sobotu nebo neděli i když by mohli dostat směnu ve 
svátek, ale místo nich jezdí brigádníci. 
Odp.Ivo Protivínský: 
- Váš vedoucí po oficiálním ukončení schůzky se zaměstnanci dne 6.10.2011, před 
ředitelem prohlásil, že řidiči dělených směn na Autobusech Poruba nemusejí svátky 
napracovávat, protože mají směny s delším výkonem.  
 
Smital Petr: 
- S Ing. Kubíčkovou byla podepsaná dohoda o zaplacení části nákladů na studia, kde se 
zavazuje pracovat pro odborovou organizaci. Tyto peníze by měla vrátit. 
 
Kamlerová Eva: 
- 6. 12. 2011 budou v Ekově volby do dozorčí rady. 
- Navštívila mě Tořová s Peřinou a chtěli, ať přestoupíme do nové organizace, to jsem 
odmítla. Tvrdili, že jsou schopni kladně vyřešit 90% problémů zaměstnanců. 
Odp. Řezníčková Jarmila: 
- Bylo by zajímavé vědět, kdo jim slíbil toto kladné řešení. 
 
Ing. Pokojský Čestmír: 
- 4. 11. 2011 jsme se na střediskové konferenci shodli na tom, že se naši členové rozdělí 
do ostatních organizací. Tím dílenská organizace č. 23 zanikne. Je to z toho důvodu, že 
jsme různě rozděleni po provozech. 
 

 
Příští schůze ZV + místopředsedů DV, s vedením společnosti, se 

koná 29.11.2011 ve 13:00, v banketce  v Martinově. 
 

 
Náš web: 

www.odborydpo.cz 
 

V Ostravě dne: 16. 11. 2011   
 Zapsala :          Jarmila Řezníčková 
                   místopředseda ZV ZO OS DOSIA 

http://www.odborydpo.cz/

