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Závodní výbor   
        ZO OS DOSIA při DPO a.s. 
 
 

 
 
 

                      Zápis č.11/2010 
 
    
Z přeloženého řádného zasedání -  
závodního výboru Základní Organizace Odborového Svazu DOSIA při DPO 
a.s., konaného dne 25. 05. 2010. 
 
ZV jednal ve složení  - Ing. Kubíčková Eva, Čajanová Lea, Kamlerová Eva, 
Maloušová Jana, Řezníčková Jarmila, Tořová Libuše, Fitřík Michal, Frejkovský Tomáš, 
Mánek Zbyněk, Mezihorák Ivo, Ing. Pokojský Čestmír, Protivínský Ivo, Ruprich 
Martin, Smital Petr, Snášel František, Večeřa Jaroslav, Waligóra Marek. 
Omluveni: Dvořáková Jana, Zbranková Jaromíra. 
 
 
 
 
ZV projednal: 

 
� rozvázání pracovního poměru dle § 52, písm. g): 
  - Bc.Bělka Jiří – vedoucí oddělení informační systémy – bez účasti 

jmenovaného, za účasti vedoucího p.Kurtase, se souhlasným stanoviskem. 
 
� a schválil nákup odborné literatury pro potřeby předsedy komise BOZP 

p.Večeřu Jaroslava v hodnotě 3 500,-Kč/včetně upgrade/. 
      Hlasování: Pro - 17, proti - 0,  zdržel se - 0. Návrh byl přijat. 
 
� nástupy a výstupy zaměstnanců. 
 
� náhrady škod z dopravních nehod.  

 
� informace o 3° kontrole BOZP na Vrchní stavbě, která se konala 12.5.2010. 
 
 
 

 
 
Informace: 
   
� Byli jsme osloveni Dopravním náměstkem-po delší odmlce proběhnou jízdy 

zručnosti řidičů autobusů, tramvají i trolejbusů. ZO se bude spolupodílet a do 
soutěže zajistí věcné ceny. 
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Připomínky DV: 
 
 
p.Řezníčková: 
- Požadavek na zveřejnění informace, že se jízd zručnosti může zúčastnit pouze 
omezený počet zájemců. 
 
p. Večeřa: 
- Požadavek na zveřejnění aktuálního seznamu provozoven přijímajících „relaxšeky“. 
Množí se případy, že firma zveřejněná na seznamu, již dávno platbu těmito poukazy 
neakceptuje. 
 
p.Řezníčková: 
- Zaměstnancům, kteří nastoupili až v průběhu loňského ledna nebyly „relaxšeky“ 
vůbec vydány!  
Odpověď: „Relaxšeky“ jsou vydávány dle KS  a to každému zaměstnanci, který byl 
k 1.1. příslušného  kalendářního roku, na který mají být „relaxšeky“ poskytnuty, min. 1 
rok. 
 
p.Maloušová: 
- Naši kmenoví řidiči nedostávají směny z volna ve státní svátek-místo nich jsou 
upřednostňováni brigádníci.  
 
p.Čajanová: 
- Na stravovací komisi je malá účast jednotlivých Dílenských výborů. 
 
p. Snášel: 
- Řidič žádal výpravčího o propustku k lékaři, kterého chtěl navštívit  následující den a 
ten mu jí odmítnul vydat a že si má přijít rána na svůj nástup. 
 
V této souvislosti připomínáme, že dle  NV č. 590/2006 Sb.(dříve 108/1994 
Sb.):  
 

 

  Vyšetření nebo ošetření 
a) Pracovní volno s náhradou mzdy nebo platu se poskytne na nezbytně 

nutnou dobu, bylo-li vyšetření nebo ošetření provedeno ve 
zdravotnickém zařízení, které je ve smluvním vztahu ke zdravotní 
pojišťovně, kterou si zaměstnanec zvolil, a které je nejblíže bydlišti 
nebo pracovišti zaměstnance a je schopné potřebnou zdravotní péči 
poskytnout (dále jen „nejbližší zdravotnické zařízení“), pokud 
vyšetření nebo ošetření nebylo možné provést mimo pracovní dobu. 

b) Bylo-li vyšetření nebo ošetření provedeno v jiném než nejbližším 
zdravotnickém zařízení, poskytne se pracovní volno na nezbytně 
nutnou dobu; náhrada mzdy nebo platu však přísluší nejvýše za dobu 
podle písmene a). 

 
 
 
p. Ruprich: 
- Naše problémy na středisku jsou v řešení. 
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p. Protivínský: 
- Při minulém kolektivním vyjednávání nám bylo přislíbeno vedením, že předsedkyni 
ZV bude umožněn přístup do programu Helios, za účelem spravedlivého rozdělování 
Výkonnostních odměn. Do dnešního dne tak nebylo učiněno. Návrh na přijetí 
usnesení ZV, ve kterém bude zaměstnavatel vyzván k odstranění tohoto nedostatku. 
Hlasování: Pro - 17, proti - 0,  zdržel se - 0. Návrh byl přijat. 
 
p. Smital: 
- I když je dle ZP naše povinnost projednat rozvázání pracovních poměrů, dávám 
opětovný návrh na projednávání v užším kolektivu než je jednání celého ZV /např.v 
pracovní skupině/. Zbytečně se zdržujeme něčím, co stejně nemůžeme změnit-vyjma 
neomluvené absence a na projednání podstatnějších záležitostí nám pak nezbývá čas.  
 
 
 
 
 
Úkoly: 
 
- Na všech účetních dokladech musí být napsán správný název naší Základní 
organizace a to: ZO OS DOSIA při DPO a.s. Jinak označené doklady 
nemohou být akceptovány!!! Zodp.: Pokladníci a předsedové jednotlivých DV. 

 
 

Příští schůze ZV se koná 08.06.2010 ve 14:00, v kulturní místnosti 
na provozovně TROLEJBUSY!!! 

 
 
 

Náš web: 

www.odborydpo.cz 
 

 

 V Ostravě dne: 31. 05. 2010                        Ing. Kubíčková Eva  
                   předsedkyně ZV ZO OS DOSIA 
 
 Zapsal :          Ivo Protivínský 
                    místopředseda ZV ZO OS DOSIA 
 
 


