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Závodní výbor   
        ZO OS DOSIA při DPO a.s. 
 
 

 
 
 

                      Zápis č.15/2010 
 
    
Z řádného zasedání -  
závodního výboru Základní Organizace Odborového Svazu DOSIA při DPO 
a.s., konaného dne 21. 07. 2010. 
 
ZV jednal ve složení  - Ing.Kubíčková Eva, Čajanová Lea, Kamlerová Eva, 
Řezníčková Jarmila, Filipovský Petr(zastupuje Tořovou Libuši), Mánek Zbyněk, 
Mezihorák Ivo, Ing.Pokojský Čestmír, Protivínský Ivo, Smital Petr, Snášel František, 
Večeřa Jaroslav. 
Omluveni: Dvořáková Jana, Maloušová Jana, Zbranková Jaromíra, Frejkovský 
Tomáš, Ruprich Martin, Waligóra Marek. 
Neomluven:Peřina Oldřich. 
Host:  Klos Pavel. 
 
 
ZV projednal: 

 
� náhradu škody /12 495,-Kč/ způsobenou zaměstnancem Davidem Maráčkem-PřK 

/ztráta mobilního komunikačního přístroje/, 
 
� nástupy a výstupy zaměstnanců, 

 
� přepočtené stavy zaměstnanců, 

 
� vývoj průměrné mzdy za leden až červen 2010, ve srovnání se stejným 

období roku 2009. 
 
� hospodaření jednotlivých dílenských organizací, 
 
� vyhodnocení plnění kolektivní smlouvy za 1. pololetí. KS byla porušena v čl. I.2.2.7 

/Informovat na úrovni DV OS DOSIA/, kdy byly vedením provozovny Hranečník 
obejity DV autobusy Hranečník a DV autobusy „Sládkova“ a to tím způsobem, že 
nebyly s DV projednány 2 případy neomluveného zameškání práce. Namísto toho 
se vedení provozovny s projednáním obrátilo na ZV aniž by předem o tom 
informovalo DV-viz zápis č.14/2010 z mimořádného ZV konaného dne 1.7.2010. 

 
� nesražené členské příspěvky za členy na nemocenské. 

 
� a schválil návrh na odměnu za 200 bezplatných odběrů krve : 

 - Rudolfu Heiduczkovi – autobusy „Sládkova“, ve výši 2 000,-Kč 
            Hlasování: Pro - 12, proti - 0,  zdržel se - 0. Návrh byl přijat. 
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� a schválil návrh na vyplacení příspěvku na naftu ve výši 1 500,-Kč pro 
místopředsedu ZO p.Protivínského Iva, který používá své soukromé motorové 
vozidlo pro účely Odborové organizace. 

     Hlasování: Pro - 11, proti - 0,  zdržel se - 1. Návrh byl přijat. 
 
� a schválil návrh na uspořádání společenského plesu v únoru 2011. 
     Hlasování: Pro - 12, proti - 0,  zdržel se - 0. Návrh byl přijat.  
 
� zamítnuté odškodnění pracovního úrazu  

- Pavel Vlaškovský – tramvaje Mor.Ostrava-vozovna, 
 

� požadavek na zajištění ve dnech s extrémní klimatickou zátěží dvounásobného 
množství iontového ochranného nápoje a bezpečnostní přestávku v délce 30 
minut po každých 4 hodinách jízdy. 

 
 
Připomínky DV: 
 
p.Kamlerová: 
- Požadovali jsme po vedení provozovny přidělení dalších tablet pro ochranný nápoj 
(přidělených 20 ks jsme již v těchto horkých dnech vyčerpali). Vedoucí nám sdělil, že 
vznesl dotaz na někoho v podniku a ten mu odvětil, že kategorie dělníků letos již 
nemá nárok, že máme sodobar. 
Odpověď: 
- Pouhým sodobarem nelze zajistit pitný režim. Organismus kromě tekutin potřebuje 
dostat minerální látky a vitamíny ztracené zvýšenou tepelnou zátěží. Budeme řešit 
přímo na provozovně. 
 
- Jakým způsobem bude ošetřena KS při vzniku nové dceřinné společnosti? 
Odpověď: 
- KS je uzavřena do roku 2013/mimo jednání o mzdách/, takže zaměstnanci, kteří 
budou přeřazeni do nově vzniklé společnosti, budou zaštítěni i touto KS, kterou musí 
„nový“ zaměstnavatel převzít i se zaměstnanci. Taktéž jejich pracovní smlouvy 
zůstanou v platnosti. 
 
- V ÚD Martinov přibyl „nový“ stojan na kola, ale byl kdysi vyroben pro silniční 
kola typu Favorit a dnes hojně rozšířené horská kola (širší ráfky i vidlice) je 
nemožné do stojanu umístit. Z tohoto důvodu navrhujeme zřízení kolovny v garáži 
bývalé Hasičárny. 
 
- DV ÚDM dává požadavek na možnost fasování triček pracovníky dělnických 
profesí. 
 
Odpověď: 
- Tato problematika bude otevřena u kolektivního vyjednávání. 
 
- Proč, není dovoleno kouření na pracovišti/na hale/, když na veřejných místech - 
zastávkách bylo kouření opětovně povoleno? 
Odpověď: 
- Toto by bylo v rozporu se Zákoníkem práce. 
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p.Smital: 
- Upozorňujeme na nedodržení kolektivní smlouvy, kdy nás vedení provozovny 
Hranečník ve dvou případech obešlo a místo jednání s námi jednalo přímo se ZV! 
- Po  vydaném nesouhlasu odborové org. s nemluvenou absencí kolegy Líšky na jaře 
tohoto roku, napsal vedoucí odboru doprava Ing. Hladký, že p.Líška nebude nijak 
postižen. Přesto mu byla odebrána celá výkonnostní odměna a bylo mu uděleno 
Porušení povinností vztahujících se k zaměstnancem vykonávané práci, za to, že 
nesledoval denní rozvrh pracovní doby.  Dalšími řidiči, se kterými bylo zacházeno 
obdobně byl kolega Pavel Kuča a já. Přitom jsme oba denní rozpis sledovali, ale 
přehlédli jsme se. 
- Pan Libor Třetina je zástupcem vedoucího na provozovně Hranečník(alespoň dle 
vizitky na dveřích), přesto s námi odmítá v nepřítomnosti vedoucího řešit 
záležitosti, které spadají do kompetence zástupce vedoucího, s tím, že k tomu nebyl 
pověřen. 
 
p.Snášel: 
- Jak bude řešeno porušení KS zaměstnavatelem(neinformování DV)? Žádáme, aby 
se předsedkyně v obdobných případech (ještě dříve, než dojde k projednání v ZV), 
dotazovala, zda bylo vše projednáno s DV. 
 
- Přidělovaný počet výstrojních bodů je v prvních čtyřech letech nedostatečný. Náš 
DV dává požadavek na změnu-viz zápis z jednání DV. 
Odpověď: 
- Tato problematika bude otevřena u kolektivního vyjednávání. 
 
- V době čerpání mé řádné dovolené, mi byla mimo měsíční rozvrh pracovní doby 
nařízena práce přesčas, ale tato skutečnost mi nebyla oznámena. 
 

 
 

Příští schůze ZV, se koná 25.08.2010 ve 14:00, v zasedací 
místnosti. 

 
 
 
 

Náš web: 

www.odborydpo.cz 
 

 

 V Ostravě dne: 23. 06. 2010                        Ing. Kubíčková Eva  
                   předsedkyně ZV ZO OS DOSIA 
 
 Zapsal :          Ivo Protivínský 
                   místopředseda ZV ZO OS DOSIA 
 
 


