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Závodní výbor   
        ZO OS DOSIA při DPO a.s. 
 
 

 
 
 

                      Zápis č.17/2010 
 
 
Z přeloženého zasedání -  
závodního výboru Základní Organizace Odborového Svazu DOSIA při DPO 
a.s., konaného dne 10. 09. 2010. 
 
ZV jednal ve složení  - Ing.Kubíčková Eva, Borisová Marie, Čajanová Lea, 
Kamlerová Eva, Maloušová Jana, Řezníčková Jarmila, Filipovský Petr (zastupuje 
Libuši Tořovou), Frejkovský Tomáš, Hříbek Zbyněk, Mezihorák Ivo, Ing.Pokojský 
Čestmír, Protivínský Ivo, Ruprich Martin, Smital Petr, Waligóra Marek. 
Omluveni: Dvořáková Jana,  Snášel František, Večeřa Jaroslav. 
Neomluveni:, Peřina Oldřich. 
Host:  Klos Pavel. 
 
 
 
 
ZV projednal: 

 
 

� a schválil doplnění skupiny pro kolektivní vyjednávání ve složení: 
- Ruprich Martin-člen ZV 

            Hlasování: Pro - 14, proti - 1,  zdržel se - 0. Návrh byl přijat. 
 
� Vyhodnocení kolektivní smlouvy za 1.pololetí roku 2010. ZV konstatoval, že KS 

byla 2 x porušena v bodě I.2.2.7 , kdy nebyly informovány DV Autobusy 
Hranečník a DV Autobusy „Sládkova“ o případech porušování povinností 
vyplývajících z právních předpisů vztahujících se k zaměstnancem vykonávané 
práci („neomluvená absence“). 

 
� a schválil členy návrhové komise pro konferenci konanou dne 20.09.2010 

• Jaroslav Večeřa 
• Eva Kamlerová 

            Hlasování: Pro - 15, proti - 0,  zdržel se - 0. Návrh byl přijat. 
 
� a schválil členy mandátové komise pro konferenci konanou dne 20.09.2010: 

• Petr Smital 
• Tomáš Frejkovský 

      Hlasování: Pro - 15, proti - 0,  zdržel se - 0. Návrh byl přijat. 
 
� odškodnění pracovních úrazů za měsíc srpen 2010. 
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Informace: 

 
� V pondělí 20.09.2010 v 15:00 se koná celopodniková konference ZO OS DOSIA, 

v sále ÚD Martinov. 
 
� Ve středu 29.09.2010 v 15:00 se koná mimořádná konference všech 

zaměstnanců ÚD Martinov. Program: Restrukturalizace a co dál? 
 

 
� Pracovní skupina se sejde v pátek 15.10.2010 v 10:00 hodin v kanceláři ZV. 
 
� Na demonstraci 21.09.2010 v Praze bude zakoupena společná jízdenka 

z prostředků odborové organizace. Nahlásit na ZV jména účastníků. 
� Mikulášská nadílka se uskuteční v pátek 26.11.2010.  
 
� Pokud dojde k pracovnímu úrazu a zaměstnavatel otálí s vyplacením 

odškodného, které zdůvodňuje např. tím, že se čeká na došetření 
okolností, příp. na skončení vyšetřování Policie ČR, je v zájmu takto 
postižených členů odborové organizace, aby se obrátili na ZV za 
účelem sjednání nápravy. 
V této souvislosti upozorňujeme, že pokud je vyplaceno odškodnění pracovního 
úrazu, nemůže člen žádat o poskytnutí podpory z důvodu dlouhodobé nemoci. 

 
 
 
 
Připomínky DV: 
 
p.Mezihorák: 
- Stížnosti na kvalitu přesnídávkových polévek  
Odpověď: 
- Nutno zapisovat do knihy přání a stížností přímo ve výdejně. 
 
p.Frejkovský, Hříbek: 
- Požadavek na jiný vhodnější typ zimní obuvi jak pro traťové dělníky, tak pro revizory. 
 
p.Filipovský: 
- jednomu z našich řidičů odmítá pojišťovna Generali zaplatit pojistné plnění za 
škodu způsobenou zaměstnavateli-výjezd náhradní autobusové dopravy. 
 
p.Smital: 
- v souvislosti s nepříliš velkým zájmem mezi členy o účast na demonstraci, podotýká, 
že mu zaměstnavatel velmi nevhodnou skladbou směn prakticky znemožňuje řádně 
vykonávat funkci předsedy DV-aktivně pracovat s členskou základnou, takže nemá kdy 
lidem vysvětlovat proč jedeme do Prahy demonstrovat. 
 
p.Protivínský: 
- Návrh na medializaci (ještě před komunálníma volbama) všeho co se děje kolem 
tzv.“restrukturalizace“. 
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Úkoly: 
- Jednotlivé DV připraví podněty a připomínky ke kolektivnímu vyjednávání a ty 
zašlou elektronicky předsedkyni ZV.  Termín do konce Září 2010.  
Zodp.: předsedové DV.  
 
 
 
 
Příští schůze ZV, se koná 20.09.2010 ve 13:30, v sále ÚD 
Martinův. 
 

 
 

Náš web: 

www.odborydpo.cz 
 

 

 

 V Ostravě dne: 04. 10. 2010                        Ing. Kubíčková Eva  
                   předsedkyně ZV ZO OS DOSIA 
 
 Zapsal :          Ivo Protivínský 
                   místopředseda ZV ZO OS DOSIA 
 
 
 


