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Základní organizace 
Odborového svazu pracovníků dopravy, 
silničního hospodářství a autoopravárenství Čech a Moravy 
DOSIA 
při DP Ostrava a.s. 

 
 

                      Zápis č.10/2014 
    
Z řádného zasedání -  
Závodního výboru ZO OS DOSIA při DPO a.s., konaného dne 07. 05. 2014. 
 
 
ZV jednal ve složení: Protivínský Ivo, Řezníčková Jarmila, Pokorný Ivan, 
Soukalová Blanka, Bambušek Jan (zastupuje Petra Bortlíčka), Eugel Tomáš, Slíva 
Zdeněk (zastupuje Petra  Smitala), Maloušová Jana, Kosňovská Zdeňka (zastupuje 
Martina Veselého), Štěpánek Zdeněk, Seberová Jana (zastupuje Ivo Mezihoráka), 
Kamlerová Eva, Večeřa Jaroslav,  
 
Omluven: - Bortlíček Petr, Borisová Marie, Veselý Martin, Mezihorák Ivo, Halíř Jan,  
Frejkovský Tomáš, Dvořáková Jana, Hříbek Zbyněk, Ing. Pokojský Čestmír. 
  
  
  
Hosté: Lenka Tučná, Ing. Roman Šula  MBA., Ing. Martin Chovanec.  
 
ZV byl seznámen: 
 
Technický náměstek Ing. Martin Chovanec nás seznámil s rozhodnutím 
Představenstva společnosti, které se na svém jednání dne 6. 5. 2014 rozhodlo zrušit 
23 pracovních míst – uklízeč -  a zajistit úklidovou službu externí firmou.  Vše vyplývá 
z personálního a procesního auditu, který doporučil jednak optimalizovat míru 
úklidu, protože nebyl stanoven normativ úklidu a současně doporučil tuto činnost 
outsourcovat . V průběhu roku 2013 byl nadstaven normativ míra a četnost úklidu, 
která posloužila jako základ zadávací dokumentace také pro výběrové řízení na 
dodávku této služby. V prvém čtvrtletí letošního roku proběhlo výběrové řízení, na 
základě kterého, byl vybrán zhotovitel této služby. Po posouzení představenstvem 
společnosti a souhlasem dozorčí rady bylo rozhodnuto o přidělení zakázky externí 
firmě. Firma nabídla náklady na služby za 2 mil. Kč. Po snaze naší firmy přiblížit se 
těmto nákladům jsme dosáhli náklady na úklid vlastními zaměstnanci ve výši 4 mil. 
Kč. Po tomto zjištění jsme se rozhodli přenechat úklid externí firmě. 
 Rušení pracovních míst proběhne ve dvou etapách. 
1 etapa:  Jedná se o 12 pracovních míst -  Areál autobusy Poruba, Areál tramvaje 
Poruba, Areál dílny Martinov a Budova ředitelství společnosti. 
2 etapa:  Jedná se o 11 pracovních míst -  Areál autobusy Hranečník, Areál tramvaje 
Moravská Ostrava a Areál trolejbusy Ostrava.  

 
 
ZV projednal: 
 
  a schválil účast a zaplacení nákladů na fotbalovém turnaji, který se bude konat 

v Praze dne 21. 6. 2014  
Hlasování: Pro - 13, proti - 0, zdržel se - 0. Návrh byl přijat. 
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 a schválil zakoupení a předání cen na fotbalovém turnaji ředitele společnosti, 
konaného dne 6. 6. 2014. 
Hlasování: pro - 13, proti - 0, zdržel se – 0. Návrh byl přijat. 
 

 a schválil pořádání dětského dne v prostoru stadionu, souběžně s fotbalovým 
turnajem. 

          Hlasování: pro - 13, proti - 0, zdržel se – 0. Návrh byl přijat. 
 

 
 
Informace: 
 
Ivo Protivínský 
- 28. 4. 2014 proběhla na Hranečníku první část školení BOZP pročleny ZV, 
místopředsedy DV a členy komise BOZP. Druhá část se uskuteční dne 14.5.2014 
taktéž na Hranečníku. Školení provádí pan Pechanec. 
 
 
Připomínky DV: 
 
Maloušová Jana: 
-V únoru nám byly strženy z oken v kabinách folie, které byly jako clona proti slunci. 
Od té doby se nic neděje, i když nám bylo přislíbeno, že do vozů budou dány nové 
clony, které budou splňovat všechny požadavky na bezpečnost provozu. Místo toho se 
na boční skla u dveří lepí reklamy na takové místo, že není šance vidět na nastupující a 
vystupující cestující. Po naši první stížnosti byla reklama posunuta o 10 cm, což situaci 
nezlepšilo. 
Odp. Ivo Protivínský 
- Je to třeba opět vyfotit a předat vedení. 
 
Štěpánek Zdeněk: 
- Všichni bychom si měli v srpnu pohlídat, v jaké kvalitě bude probíhat úklid externí 
firmou. 
 
Pokorný Ivan: 
- Benefitní poukázky pro letošní rok jsou nové a lidi si stěžují, že firmy které poukázky 
braly, tyto nové neberou. 
- V provozním předpise D1, D2 není uvedeno, že se může přepravovat jen jeden 
kočárek a tím se zodpovědnost přenesla na řidiče. Situace by se konečně měla začít 
řešit, protože v nízkopodlažním voze se veze 5 a více kočárků. 
 
Soukalová Blanka: 
- Chtěla bych pochválit práci Štefana Bereka, který velice hezky napsal na nástěnku, 
proč být v odborech a co všechno naše organizace dělá pro své členy, protože členství 
v odborech není jen o zájezdech. 
 
 
Kamlerová Eva: 
- Vedení Ekovy nabízí zaměstnancům pojištění Kooperativa pro škodu způsobenou 
zaměstnavateli. Pojistné částky jsou přibližně stejné, jako u našeho pojištění. Rozdíl je 
v tom, že my svým členům pojištění platíme.  
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 Večeřa Jaroslav: 
- Uklízečky neví, co s nimi bude. Kdyby měly informace včas, tak by si už sháněly 
místo. 
  
Seberová Jana: 
- Asi od 14. 4. 2014 u nás zaskakuje na úklid paní z Poruby. Teď nám na středisku 
malují a 1 uklízečka to nemůže stihnout za 7,5 hod. Pokud k nám přijde firma až v 2 
etapě, jak bude do té doby úklid vypadat. 
  
 Eugel Tomáš: 
- DV odsouhlasil příspěvek ve výši 2 000,- Kč na dětský den. 
 
 
 

Příští schůze ZV + místopředsedů DV se koná 21.05.2014 ve 13:00 

v banketce  v Martinově.  

Jednání s vedením společnosti se koná od 15:00 hod. 

 
 
 

 

 
V Ostravě dne: 13. 05. 2014   
 Zapsala :          Jarmila Řezníčková 
                   místopředsedkyně ZV ZO OS DOSIA 
 

 
Náš web: 

www.odborydpo.cz 
 

http://www.odborydpo.cz/

