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Závodní výbor   
        ZO OS DOSIA při DPO a.s. 
 
 

 
 
 

                      Zápis č.14/2010 
 
    
Z mimořádného zasedání -  
závodního výboru Základní Organizace Odborového Svazu DOSIA při DPO 
a.s., konaného dne 01. 07. 2010. 
 
ZV jednal ve složení  - Ing.Kubíčková Eva, Čajanová Lea, Kamlerová Eva, 
Maloušová Jana, Řezníčková Jarmila, Tořová Libuše, Zbranková Jaromíra, Mánek 
Zbyněk, Mezihorák Ivo, Peřina Oldřich, Ing.Pokojský Čestmír, Protivínský Ivo, Smital 
Petr, Snášel František, , Ruprich Martin, Večeřa Jaroslav, Waligóra Marek. 
Omluveni: Dvořáková Jana, Kamlerová Eva, Frejkovský Tomáš. 
Hosté: Ing.Mlčák David, Škuta Miroslav. 
 
 
ZV projednal: 

 
 
� Návrh na udělení neomluvené absence za nenastoupení na směny p.Kučy Pavla 

a p.Smitala Petra (oba autobusy Hranečník). Jedná se o směny, které byly 
oběma řidičům nařízeny nad rámec měsíčního rozvrhu pracovní doby. Byli však 
prokazatelně seznámeni pouze s měsíčním rozvrhem pracovní doby a to 
v zákonné lhůtě dvou týdnů před obdobím na které byl rozvrh vypracován. 

            Hlasování: Pro - 2, proti - 13,  zdržel se - 0. Návrh nebyl přijat. 
 
Ve 14:00 opustili jednání: p.Řezníčková, Ing.Pokojský, p.Peřina, p.Waligóra. 
 
� Odškodnění pracovních úrazů: 

- Libor Berger -  trolejbusy – odškodnění  ve výši 100%, 
- Radim Ondřej - přepravní kontrola - odškodnění do vyšetření policií 

odloženo. 
 
 
Připomínky DV: 
 
p.Smital: Náš DV nesouhlasí se způsobem provedení revokace usnesení ZV 
č3/2010(schválení delegátů na V.sjezd OS DOSIA). Toto nelze dělat prostřednictvím e-
mailu, ale projednáním v plénu ZV, tak aby se mohli všichni v diskusi vyjádřit a teprve 
po takovém projednání je možno o revokaci hlasovat. 
 
sl.Tořová: 
- byli bychom rádi, aby byla provedena změna, naše DO nemá mezi delegáty 
zastoupení-přitom jsem byla usnesení ZV č3/2010 uvedena jako náhradník a nyní 
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vidím, že mne předběhli další 2 lidé. Za naši DO jsme se po dohodě v DV  rozhodli, že 
za nás pojede Petr Filipovský-přesto náš návrh nebyl akceptován. 
Odp.předsedkyně: 
- Předseda našeho OS se pozastavoval nad faktem, že máme 800 seniorů a nikdo 
z nich není delegován na sjezd, proto byl jako delegát vybrán p. Klos Pavel-
důchodce-člen.  Když jsem hovořila s p.Filipovským, tak mne ubezpečoval že je mu to 
jedno, zda pojede či ne. Pokud na tom trváte, tak během prázdnin nahlaste kdo od 
vás na sjezd pojede. Nevidím v tom žádný problém. 
 
p.Maloušová: 
- byla jsem překvapena účastí 2 delegátů z naší provozovny Autobusy Poruba, 
přičemž na člena z Tramvají Poruba místo nezbylo a nerada bych, abychom v 
souvislosti s delegováním M. Zahajského místo náhradníka, byli jako provozovna 
Autobusy Poruba nařčeni z jakéhosi zvýhodňování.  
 
p.Smital: Podnikem se začala šířit fáma, že oba DV Autobusy Hranečník usilují o 
rozdělení základní organizace. Toto je pomluva a náš DV se důrazně ohrazuje proti 
podobným invektivám.  Jsme zásadně proti jakémukoliv dělení ZO! 
 
p.Protivínský: Tuto dezinformaci jsem již také zaznamenal a v této souvislosti 
navrhuji, aby se všichni členové ZV k tomuto vyjádřili a následně bylo přijato 
společné usnesení, ve kterém bude jasně vyjádřena vůle ZV. 
 
p.Snášel: V jakém stádiu je náš požadavek na změnu délky přestávek na linkách č.21 
a 81, kdy delší přestávka je na ÚANu (ale soc.zařízení daleko) a krátká přestávka 
v Řepišti a v Horní Datyni (kde jsou soc.zařízení v blízkosti točny).  
Odpověď: 
- Bylo přislíbeno, že pokud to bude možné, bude to akceptováno od další změny 
jízdních řádů. 
  
P. Mezihorák: Po minulém ZV se předseda DV Trolejbusy p. Peřina hrubě obořil na 
mou místopředsedkyni J. Balážovou a vynadal ji za připomínku týkající se jeho 
špatné práce v odborech a neplnění si povinností předsedy DV a člena ZV(zejména 
neúčast na jednání ZV). Tuto informaci mu měla sdělit předsedkyně ZV po skončení 
jednání ZV. Paní Balážová chce složit funkci v našem DV a vystoupit z odborů. Pokud 
toto nastane, tak DV trolejbusy garáže jsou bez vedení. Na straně jedné je zde spousta 
členů ZV, kteří pracují a na straně druhé někdo si hraje na svém písečku a když je na 
něj poukázáno tak se chová jako hulvát. 
Odp.předsedkyně: 
- S p.Peřinou jsem po skončení ZV  hovořila, řekla jsem,  že si jeho  práce všímají i 
jeho vlastní lidé z jeho střediska a je jim divné že se nezúčastňuje zasedání 
závodního výboru. O p.Balážové jsem se nezmiňovala. Zápisy z  DV na ZV 
nedocházejí a tak ZV nemá pravidelné informace, o tom jak  DV Trolejbusy-doprava 
funguje. Vše záleží na přístupu členské základny jak je s činností či nečinností DV 
spokojena. Členská základna má právo v případě nespokojenosti s činností DV 
požádat o svolání konference a na ní DV odvolat.  
 
p.Smital: Kritika předsedkyně, kdy při projednávání nenastoupené směny byla na 
straně vedoucího Škuty. Přitom p.Škuta jako vedoucí nedodržel platnou kolektivní 
smlouvu(pravomoci přenesené na DV) a místo na DV se obrátil přímo na ZV, bez 
projednání v DV. Vedoucí tím dává najevo, že s náma nebude jednat. 
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Odp.předsedkyně: 
- Na ZV se obrátil DN Ing.Mlčák s  žádostí o projednání (jelikož se jednalo o 
předsedu DV),  proto se to dnes projednávalo.  
 
sl.Tořová: 
- Zaměstnanci, kteří nastoupili např. 15.1.2009 nemají nárok na „relaxšeky“. Je 
špatné, když kvůli 15 dnům ztrácí nárok. Nárok by se měl krátit úměrně k délce 
odpracovaných dní. 
Odpověď: 
- Toto bude předmětem kolektivního vyjednávání. 
 
 
 
Vzhledem k šířící se dezinformační kampani, se ZV usnesl: 
 
Závodní výbor ZO OS DOSIA při DPO a.s., jako organizace založená na 
demokratických principech, kdy se menšina podřizuje většině, je proti jakémukoliv 
dělení základní organizace. Jen silná ZO má šanci něco prosadit.  Dělení ZO by bylo 
kontraproduktivním krokem, který by členské základně nepřinesl žádný užitek. 
Hlasování: Pro - 13, proti - 0,  zdržel se - 0. Usnesení bylo přijato. 
 
 
 
Informace: 
   
� 30.6.2010 Zastupitelstvo statutárního města Ostrava na svém zasedání 

odsouhlasilo předložený návrh Restrukturalizace DPO a.s. 
� Řidiči MHD byli na základě novelizace Nařízení vlády č. 361/2007 přeřazeni do 

kategorie 2B. Měření teploty na pracovišti smí provádět pouze akreditovaná 
firma. Následně je možno použít kalibrovaného teploměru.       

  
 
 

Příští schůze ZV, se koná 21.07.2010 ve 14:00,  v zasedací 
místnosti. 

 
 

Náš web: 

www.odborydpo.cz 
 

 

 V Ostravě dne: 08. 07. 2010                        Ing. Kubíčková Eva  
                   předsedkyně ZV ZO OS DOSIA 
 
 Zapsal :         Ivo Protivínský 
                            místopředseda ZV ZO OS DOSIA 
 
 


