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Závodní výbor   
        ZO OS DOSIA při DPO a.s. 
 
 

 
 
 

                      Zápis č.12/2010 
 
    
Z přeloženého řádného zasedání -  
závodního výboru Základní Organizace Odborového Svazu DOSIA při DPO 
a.s., konaného dne 08. 06. 2010. 
 
ZV jednal ve složení  - Ing.Kubíčková Eva, Čajanová Lea, Kamlerová Eva, 
Maloušová Jana, Řezníčková Jarmila, Frejkovský Tomáš, Mánek Zbyněk, Mezihorák 
Ivo, Ing.Pokojský Čestmír, Protivínský Ivo, Ruprich Martin, Smital Petr, Snášel 
František, Večeřa Jaroslav, Waligóra Marek. 
Omluveni: Dvořáková Jana, Tořová Libuše, Zbranková Jaromíra. 
 
 
 
 
ZV projednal: 

 
� doposud nezaplacené čl.příspěvky za členy v pracovní neschopnosti a na 

rodičovské dovolené. 
 
� a schválil žádost o podporu z podpůrného fondu v nezaviněné tíživé situaci: 

- Jaroslav Nebes – Tramvaje Poruba-vozovna – 1 500,-Kč. 
            Hlasování: Pro - 9, proti - 0,  zdržel se - 6. Návrh byl přijat. 
 
 
Informace: 
   
� Pololetní odměna bude vyplacena ve výši cca 2 000,-Kč/zam. 
� Čl.schůze dílenské organizace Přepravní kontroly odvolala celý dílenský výbor. 

V nejbližší době dojde k volbám nového DV. 
� Zvedla se nemocnost u dělníků-z tohoto titulu poklesla průměrná mzda v této 

kategorii zaměstnanců . 
  

 
 
 
Připomínky DV: 
 
p. Řezníčková: 
- Kritika práce místopředsedy ZV. Zajišťuje nadstandardní servis pro DO autobusy 
Hranečník na úkor své práce pro ZO. Jeho práci za něj musí vykonávat předsedkyně, 
které, jsem musela pomáhat s evidencí důchodců. Navrhuje snížení platu 
místopředsedovi a navýšení platu předsedkyni.  
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Odpověď místopředsedy: V evidenčním programu Access spolu s předsedkyní 
aktualizovali databázi, musel však odjet na dvoudenní jednání předsednictva našeho 
OS a předsedkyně si zavolala na výpomoc s aktualizací p.Řezníčkovou. Celý problém 
spočívá v tom, že účetní program OZO a evidenční program Access spolu 
nekomunikují, takže vše se musí zadávat jak do jednoho, tak do druhého programu a 
aby nedošlo k nějaké chybě, vše se ještě vede na ručně psaných evidenčních kartách 
Celý tento systém je zbytečná a zdlouhavá práce navíc. Dalo by se vše vyřešit 
pořízením účetního softwaru, který zpracovává jak účetnictví, tak i evidenci. Bylo však 
sděleno, že je podstatně dražší. 
p. Řezníčková: 
- Místopředseda ZV je současně i předsedou DV autobusy Hranečník-„Sládkova“ což je 
nepřípustné, je plně zaměstnáván Hranečníkem a zajišťuje jim nadstandardní servis, 
takže je Hranečník zvýhodňován vůči ostatním DV. Autobusy Hranečník mají v ZV 3 
hlasy. 
Odpověď místopředsedy: Ani stanovy našeho OS, ani Volební řád(který byl 
mimochodem změněn na podnět DV TMO) toto nepopírá. Navíc obdobně jako kolega 
z DV Mat.Zásobování pan Orlíček, pověřil ke svému zastupování na Hranečníku 
místopředsedu p.Snášela. Hranečníku zajišťuje v rámci své pracovní doby stejný servis 
jako ostatním Dílenským organizacím. Co se týče hlasování, jak předsedkyně tak i 
místopředseda ZV hlasují pouze v případě rovnosti hlasů. Na Hranečníku jsou 2 
dílenské organizace(Hranečník a Sládkova), které dohromady mají cca 280 členů.  
Vznesen dotaz na ostatní přítomné ať sdělí, zda mají stejný názor jako kolegyně 
Řezníčková.  
p. Kamlerová: 
- Já žádný problém nemám-co potřebuji, to mi zajistí. 
Ing. Pokojský: 
- Když se na něj obrátím, dostanu vše co potřebuji. 
p. Maloušová: 
- Kdykoliv přijdu na ZV tak tam místopředseda je a pracuje pro nás. 
p. Smital: 
- Mi to připadá, že začínají opět nějaké zpravodajské hry, jak někoho dostat mimo hru. 
To že jsou na Hranečníku 2 DV je způsobeno tím, že byla zrušena provozovna 
Sládkova a k nám přešla většinová část jejich dílenské organizace. Máme rozdílné 
fungování financování, nevidíme přínos v tom, že bychom se sloučili. Každý DV má cca 
140 členů. Stanovám to neodporuje, takže je to naše věc! Na změnu volebního řádu 
doplatila naše dílenská org., jsme bez Luboše Fasory, který vlastně spoustu věcí na 
Hranečníku rozhýbal. 
 
p. Frejkovský: 
- Někde je asi chyba, když jsme se na minulém ZV dohodli koho budeme volit do 
Dozorčí rady a nakonec volby dopadly jinak. 
 
p. Mezihorák: 
- Od toho jsou demokratické volby, aby  se každý rozhodnul koho bude volit. Těžko 
můžeme někomu nařizovat budeš volit toho a toho! 
 
p. Řezníčková: 
- Bylo domluveno, že si vezmeme na volby lidi, kteří budou volit dle vůle ZV. Veškeré 
dohody na ZV jsou tímto zbytečné. 
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Ing. Kubíčková: 
- ZV by se měl chovat jako kolektivní orgán. Je škoda, že zvolení členové nedostali větší 
mandát(více hlasů). Do budoucna byste si toto měli uvědomit,  za tu dobu co jsem ve 
funkcích jsem takovou nejednotnost v ZV nezažila. 
 
Ing. Pokojský: 
- Co se  týče výsledků voleb, tak nebyl zveřejněn protokol o volbách-nelze tedy zjistit 
kolik bylo neplatných hlasů, jaké jsou výsledky v procentech atd. 
 
p. Snášel: 
- V loni byl vznesen požadavek/i za pomocí petice řidičů/ 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). 
Požadavek byl ale zamítnut. 
Odpověď: Znovu projednáme s vedením. 
- Má pocit, že jde poslední dobou o to kdo má jakou funkci, ale ne o to jak neustále 
zlepšovat podmínky k práci našim členům. Doporučuje věnovat se práci pro členy 
odborů ve složení které bylo zvoleno. Je přeci jedno zdali jsou na středisku dvě 
odborové org., nebo jedna. Naopak zvyšuje to sílu pro jednání. 
 
p. Smital: 
- Pro naši ZO  je úplně jedno,  zda je v DR předsedkyně ZO, anebo jiný člen ZV. 
Podstatné je , že to jsou naši lidé (a je jedno zda mají mandát 90%, či 60%) i když jsem 
přesvědčen, že restrukturalizaci nemáme šanci zabránit-je to rozhodnutí majitele 
DPO-tedy města a všichni moc dobře víme, co  anebo kdo je v pozadí. Nemá smysl 
plakat nad rozlitým mlékem a je třeba se dívat kupředu a začít pracovat ve složení 
v jakém byla volba uskutečněna. 
 
p. Protivínský: 
- Původní volební řád pro volbu do DR počítal s 6-ti člennou kandidátní listinou. 
Teprve na náš podnět byl počet kandidátů upraven na 4. Pokud by nedošlo ke změně, 
mohly volby dopadnout větším fiaskem.  
 

 
Příští schůze ZV + místopředsedů DV + Managementu DPO, se 

koná 23.06.2010 ve 12:00, v banketce v ÚD Martinov! 
 

 
 

Náš web: 

www.odborydpo.cz 
 

 

 V Ostravě dne: 21. 06. 2010                        Ing. Kubíčková Eva  
                   předsedkyně ZV ZO OS DOSIA 
 
 Zapsal :          Ivo Protivínský 
                   místopředseda ZV ZO OS DOSIA 
 


