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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.14/2012 
    
z řádného zasedání -  
Závodního výboru ZO OS DOSIA při DPO a.s., konaného dne 22. 08. 2012. 
 
ZV jednal ve složení:  - Protivínský Ivo, Řezníčková Jarmila, Pokorný Ivan, 
Soukalová Blanka, Franek Jaromír, Eugel Tomáš, Smital Petr, Maloušová Jana, 
Kosňovská Zdeňka – za Martina Veselého, Štěpánek Zdeněk, Mezihorák Ivo, Večeřa 
Jaroslav, Frejkovský Tomáš, Kamlerová Eva, Hříbek Zbyněk, Ing. Pokojský Čestmír.  
Omluven: Borisová Marie, Veselý Martin, Dvořáková Jana,    
Neomluven: - Waligóra Marek. 
Hosté: Ing. Šimčík Jaroslav, Tučná Lenka, Blaszczok Milan, Koutný Jan, Mánek 
Zbyněk, Michel Karel, Staník Lukáš, Wilczek Lubomír, Tořová Libuše, Varajová 
Andrea, Filipovský Petr, Ježíšek Josef, Sohr Jiří. 
 
Paní Tučná (ved.oddělení Personalistika) předložila k projednání návrh na 
rozvázání pracovního poměru pro 7 zaměstnanců přepravní kontroly podle § 52 
písm. c) ZP. 
Po tomto oznámení proběhla diskuse. 
 
Protivínský Ivo: 
- Kolik je k dnešnímu dni revizorů, kteří mají smlouvu na dobu určitou? 
Odp. Ing. Šimčík: 
- To Vám neřeknu, domnívám se, že by jich mohlo být 8. 
 
Protivínský Ivo: 
- Proč nebyla dána výpověď těmto zaměstnancům? Mělo by platit pravidlo, že kdo 
přišel poslední, ten první odchází. 
Odp. Ing. Šimčík: 
- V souladu s Kolektivní smlouvou jsme vybírali zaměstnance na základě 
výkonnosti. Délka pracovního poměru není rozhodující. 
 
Protivínský Ivo: 
- Lidé, kterých se to týká, jsou u podniku zaměstnaní 5 – 17 let. Myslíte si, že 10 nebo 
17 let je krátká doba na to, abyste zjistili, zda jsou zaměstnanci výkonní nebo ne. 
Tvrdíte, že špatně pracují, tak proč jste se s nimi nerozloučili už dříve? 
 Odp. Ing. Šimčík: 
- Není to tak jednoduché. Pracovní nedostatky byly s konkrétními revizory řešeny 
zápisem závažného, méně závažného porušení pracovní kázně, takže se postupovalo 
tímto směrem a pokud vznikly nedostatky, že zaměstnanec musel být propuštěn, tak 
k tomu určitě došlo. Dostal jsem za úkol snížit stav zaměstnanců o 10 přepravních 
kontrolorů a proto jsme na základě výkonnosti rozhodli o těchto jménech. 
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Maloušová Jana: 
- Pan Wilczek je u DPO 10 let a v minulých letech byl 3x vyhodnocen jako nejlepší 
revizor, další z přepravní kontroly p. Sohr byl vyzdvižen za svou výbornou práci tzv. 
"osobním dopisem" - a takových lidí se podnik zbavuje? 
Odp. Ing. Šimčík: 
- Ano, byl sice 3x vyhodnocený jako nejlepší revizor, ale má jiné problémy a o těch já 
tady mluvit nebudu. Rozhodovali jsme na základě pracovní výkonnosti přepravních 
kontrolorů. Já ty lidi do detailů neznám, ale stojím si za svým rozhodnutím, za 10 
jmény, kteří byli vybráni. 
 
Mezihorák Ivo: 
- Ti co mají smlouvu na dobu určitou, nemají žádné pracovní problémy? 
Odp. Ing. Šimčík: 
- Nezbavuji se zodpovědnosti, ani si nedělám žádné alibi, ale o těchto lidech rozhodl 
vedoucí oddělení přepravní kontrola, který je v této funkci 8 let. Určitě dobře zvážil, 
kdo mezi těmito 10 propuštěnými bude a kdo ne. Rozhodl se na základě pracovních 
výsledků a na základě výkonnosti. 
Pan Novotný – vedoucí oddělení přepravní kontrola si vybral svůj pracovní tým, 
s kterým chce v budoucnu pracovat a dál tím najevo s kým ne. 
 
Protivínský Ivo: 
- V roce 2008 se revizoři propouštěli, v roce 2010 se znovu přijímali a to už jsme 
zaslechli informaci, že po novém roce bude propuštěno dalších 8 revizorů. 
Odp. Ing. Šimčík: 
- To je dezinformace, nic o tom nevím. 
 
 Ing. Pokojský Čestmír: 
- Souvisí tato situace s neodprodanými pohledávkami? Nyní advokáti vyvíjejí silný 
tlak na státní správu, aby se podmínky pro vymáhání pohledávek změnily. Pokud se 
tak stane a pohledávky budou zase atraktivní, začneme znovu přijímat zaměstnance 
na pozici přepravní kontrolor?  
Odp. Ing. Šimčík: 
- Dělali jsme si analýzu, a porovnávali s ostatními městy v republice. Ostrava má 
největší represivní složku na počet obyvatel. Máme 1 revizora na 5 200 obyvatel, 
zato Plzeň má na 1 revizora 12 000 obyvatel, Brno 7 500 obyvatel, Olomouc 10 000 
obyvatel a České Budějovice 9 000 obyvatel 
 
Maloušová Jana: 
- Propouštíme revizory a při tom je jich málo, protože na některých linkách nejsou 
vidět vůbec, k nemalé radosti cestujících. 
Odp. Ing. Šimčík: 
- To je jen Váš subjektivní dojem. Budu Vám klidně dokladovat kolik kontrol bylo 
provedeno v noci, kolik bylo pokutováno osob, kolik revizorů pracuje o víkendech a 
jak pracují. Jsou lidé, kteří pracují o víkendu, od 7:00 do 8:00 chytí 5 lidí pak do 
12:00 nic a pak pracuje od 12:00 do 13:00, takže to není jen o počtu revizorů, ale 
hlavně to je o dopravní výkonnosti. Vy o tom nic nevíte, ale my o přepravních 
kontrolorech víme svoje. Mi stačí, když si otevřu statistiku a vidím, jak který revizor 
pracoval. 
Franek Jaromír: 
- Porovnáváte nás s jinými městy a přitom zapomínáte, jak hustou máme dopravní 
síť. Kdybyste všechny revizory dali jen do Poruby tak nebudou schopni pokrýt celou 
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oblast. Pokud omezíme počet revizorů tak to pocítíme v poklesu tržeb. Jsem zvědavý, 
jak tento pokles vysvětlíte na radnici. Tady se šetří na těch nejhorších místech, místo 
abyste je motivovali zvýšením mezd k vyšším výkonům. My řidiči se zamkneme 
v kabině, ale oni musí pracovat mezi různými lidmi a vy je za to vyhodíte. Je to od Vás 
neférové jednání. 
 
Ježíšek Josef: 
- Řekl jste, že revizoři málo pracují, ale oni musí kolikrát čekat dlouho na policii. Toto 
vy ve svých statistikách nemáte a to jsou ty promrhané hodiny, o kterých mluvíte. 
 
Tořová Libuše: 
- všichni víme jaké je u nás složení obyvatel. Jakmile se cestující dozví, že klesl počet 
revizorů, tak úroveň cestování určitě klesne. Je s podivem, že průměrná doba 
zaměstnání přepravních kontrolorů kterých se týká propouštění je 15 let zatím co  pan 
Novotný pracuje u DP 8 let. Nemyslím si, že špatný pracovník se projeví až po 15 
letech. 
Odp. Ing. Šimčík: 
- Rozhodnutím Ústavního soudu se situace změnila. Máme problémy s odprodejem 
pohledávek. Budeme muset volit jiný způsob vymáhání. 
 
 Mezihorák Ivo: 
- Za tuto situaci přece revizoři nemohou. 
Odp. Ing. Šimčík: 
- Víte, že všude jsou tlaky na snižování nákladů. Vedení společnosti rozhodlo, že se 
bude šetřit všude. Proběhl tady personální audit, z toho vyplynuly další úsporná 
opatření a organizační změny. To, že někdo sepíše dohodu, nic neznamená, záleží 
jak je sepsaná a těžko říci, jestli si revizor na sebe vydělá. Musíme to hodnotit jako 
celek.  
 
Ing. Pokojský Čestmír: 
- Seznámení s auditem už máte? 
Odp. Ing. Šimčík: 
- Přepravní kontrola s auditem nesouvisí. 
 
Protivínský Ivo: 
- Takže personální audit neukázal, že revizorů je nadbytek, a že si na sebe nevydělají.  
Odp. Ing. Šimčík: 
- Bylo tady řečeno, že se má šetřit jinde. Vedení společnosti se určitě zaměří do všech 
oblastí. Já jsem na svém úseku snížil stav o 1 TH zaměstnance, takže to určitě 
dopadne na každého. Jsou tady tlaky na úspory a vedení rozhodlo tak,  jak 
rozhodlo. Víte jak je to s dotací a náklady. 
 
 
 Protivínský Ivo: 
- Vedení sice rozhodlo, ale vy jste vedoucí odboru pod který spadá přepravní kontrola 
a vy jste měl obhájit zaměstnance, kteří jsou produktivní a přinášejí hotové peníze. 
Místo toho s nimi zatočíte, protože je nepotřebujete a lidi, kteří jsou neproduktivní, si 
necháte. 
Odp. Ing. Šimčík: 
- To je Váš názor, ale náš názor je zcela opačný. Nebudu tady rozebírat 
charakterové vlastnosti, plusy a mínusy každého z těch lidí, kteří tady sedí. Dělali 
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jsme to co nejsvědomitěji. Z mé strany to není nic osobního. Dělali jsme to v souladu 
se Zákoníkem práce a platnou Kolektivní smlouvou. Víc Vám k tomu neřeknu. 
 
 Tořová Libuše: 
- Méně kvalitní zaměstnanci, kteří jsou propouštěni, mají smlouvu na dobu 
neurčitou. Nikdo méně kvalitní nemá smlouvu na dobu určitou. 
 
Pokorný Ivan: 
- Pan Sohr sice není našim členem, ale má průkaz na řízení drážního vozidla. Byla mu 
práce řidiče tramvaje nabídnuta? 
 
Sohr Jiří: 
- Pan Šimčík tvrdí, že odvádím nekvalitní práci. Podle něho je 435 dohod za 8 měsíců 
málo z toho je 25% zaplaceno. Zadržel jsem 8 falešných kuponů a 70 tarifních 
přirážek. Jestli tohle je nekvalitní práce, tak by mě zajímalo, jestli těch posledních 10, 
co udělají za půl roku 80 dohod, z toho ani jednu zaplacenou, jsou lepší pracovníci 
než já. Mluvil jste o tom, že se o víkendu flákáme. Každou sobotu a neděli mám 10 až 
12 dohod a určitě se mi nestane, že bych 3 hodiny nepracoval. Pokud se někdo fláká, 
máte to řešit kázeňsky, ale tvrdit všeobecně, že se flákáme, je přinejmenším z Vaší 
strany neseriózní jednání. 
Odp. Ing. Šimčík: 
- Nebudu tady hodnotit pracovní výkonnost pana Sohra, protože to se teď může 
pochlubit i pan Wilczek. K těm sobotám nedělím, nemáte pravdu a víc k tomu 
nebudu říkat. 
 
 Sohr Jiří: 
- Chcete říci, že nepracuji v sobotu a neděli? 
Odp. Ing. Šimčík: 
- To co jste říkal, není zcela pravda. 
 
Protivínský Ivo: 
- Řešil jste nějak s panem Sohrem problémy, které měl o sobotách a nedělích?  
Odp. Ing. Šimčík: 
- Kázeňsky jsem řešil pana vedoucího. 
 
Wilczek Lubomír: 
- Nepamatuji si, že bych někdy dostal méně závažné, nebo závažné porušení pracovní 
kázně, proto jsem překvapen, že jsem dostal výpověď. Nejsem si vědom, že bych 
špatně pracoval, nebo cokoliv porušil.  
 
Ing. Pokojský Čestmír: 
- Pokud je třeba propustit zaměstnance, tak by se to mělo prvé řadě dotknout těch, co 
mají porušení pracovní kázně. 
 
Protivínský Ivo: 
- Ukončil bych tuto diskusi, vzhledem k tomu, že jste jasně vyjádřili svůj nesouhlas 
s takovými praktikami, domluvíme se se zástupci Odborů zaměstnanců a pokud 
budou souhlasit, obrátíme se dopisem na primátora a náměstka primátora pro 
dopravu.  
Hlasování: Pro - 16, proti - 0, zdržel se - 0. Návrh byl přijat 
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Vzhledem k závažnosti situace jsme požádali ředitele společnosti o 
schůzku, který se dostavil v 15:25. 
 
Protivínský Ivo: 
- Dnes jsme s panem Šimčíkem projednávali výpovědi revizorů. Chápali bychom, 
kdyby se propouštěli neproduktivní a nekvalitní zaměstnanci. Chtěli jsme po panu 
Šimčíkovi, aby nám vyčíslil, jak moc jsou pro podnik zátěží, anebo jestli si na sebe 
vydělají. Odpověděl, že to v současné době není podstatné. Hovořil jsme také o 
procesním a personálním auditu a i když zatím výsledky neznáme, nevěříme, že by 
audit prokázal, že právě tito zaměstnanci jsou pro podnik přítěží. Mezi propuštěnými 
jsou lidé, kteří pracují u podniku i 15 let a více. Na žádost našich členů jsme se 
zúčastnili schůzky na středisku Moravská Ostrava, kde se mimo jiné měly 
projednávat s dotčenými zaměstnanci právě tyto výpovědi. Pan Šimčík nás žádal, 
abychom odešli. Když jsme to odmítli, oznámil zaměstnancům, že ruší poradu, 
náhradní termín jim sdělí a odešel bez jakéhokoliv vysvětlení. 
Odp. Ing. Kadlučka: 
- Na schůzce o které jste hovořil, bylo hodně emocí a nedorozumění. Důležité je, že 
máme strategické řízení, operativní řízení a máme odbory, které mají chránit 
zaměstnance, ale nemohou zasahovat do operativního řízení. Protože jsem se o tom 
dozvěděl, svolal jsem na 28. 8. 2012 schůzku, kde si musíme ujasnit, jaké by měly 
být styčné body a rozsah spolupráce a komunikace mezi odbory a společností. 
Zúčastní se ji celé vedení představenstva, kdy Vám oficiálně sdělíme náš názor na 
tento konflikt. Přišel jsem mezi Vás a jsem tady proto, že se snažím prezentovat svůj 
názor, ale neznamená to, že v případě, že k tomuto názoru mám ekonomické nebo 
jiné logické argumenty, že se budu řídit většinou. Toto je řízení o maximální 
efektivnosti této společnosti. 69% našeho rozpočtu nám v současné době platí 
Statutární město Ostrava. V rámci personálního a procesního auditu se dělají 
úspory. Udělalo se porovnání s jinými městy a přitom vyšlo najevo, že Ostrava je 
nákladově na špičce. Toto se bude prezentovat na Dozorčí radě. Dozorčí rada je ve 
čtvrtek a dalo by se domluvit, aby Vám to odprezentovali také. Příjmy Dopravního 
podniku v porovnání s ostatními městy jsou katastrofální. Statutární město přišlo 
na dotacích o 150 mil.Kč V rámci náměstka primátora pro dopravu funguje 
dopravní komise kde KODIS předkládá program pro optimalizaci dopravních 
výkonů. Snažíme se nacházet jiné výkony, které by nám měly růst v rámci 
průmyslové zóny v Hrabové. Příměstské autobusy by měly být ukončeny na 
terminálech. Výnosy a výstupy revizorů po legislativních změnách nepřinášejí 
výnosy jako v minulých letech. Na tomto podkladě se provedla analýza počtu 
revizorů. V rámci sdružení Dopravních podniků jsme inicializovali změnu 
legislativy a upozornili Ministerstvo dopravy a spojů a Ministerstvo financí, že jsou 
to změny, které mají nepřímý dopad na rozpočet jednotlivých měst. Toto nebylo 
vyslyšeno. V ekonomickém útvaru se udělala analýza a porovnávaly se počty 
revizorů s jinými městy. Na základě tohoto ekonomického zhodnocení přišel návrh 
z ekonomického útvaru na optimalizaci počtu revizorů. Toto bylo představenstvem 
přijato a podklady byly předány personálnímu útvaru, aby provedl snížení počtu 
zaměstnanců. Není tam žádný jiný důvod než ekonomický. V rámci představenstva 
a vedení společnosti jsme přesvědčeni, že tento krok je třeba udělat. Neříkám, že je 
to nejlepší a vše řešící krok, ale je to krok nezbytný 
 
Tořová Libuše: 
- Bylo nám prezentováno, že propouštění se bude týkat těch, kteří jsou nejméně 
produktivní, přitom se propouštějí lidé, kteří pracují u podniku 10 – 17 let. Za celé ty 
roky se neprokázalo, že tito lidé špatně pracují. Jsou tady lidé se smlouvou na dobu 
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určitou, zaměstnaní krátkou dobu, kteří nemají ty zkušenosti jak s pasažéry, tak 
s vybíráním pohledávek a opravdu se obávám, že to je jen proto, že tito zaměstnanci 
mají vyšší třídu a proto jsou pro zaměstnavatele drazí.  
Odp. Ing. Kadlučka: 
- Nemůžete chtít po řediteli společnosti, aby posuzoval každou jednotlivou výpověď. 
Navrhuji, abyste se sešli s Mgr. Práškovou – Dvorskou a zkusili jste vyjednat jak 
v tomto případě postupovat. Je to i téma na kolektivní vyjednávání. Kázeňsky jsem 
řešil pana vedoucího. 
 
Protivínský Ivo: 
- Máme obavu, že když dojde k propuštění 10 revizorů, tak dojde k poklesu tržeb. 
 
 
Ing. Pokojský Čestmír: 
- Jestli tomu rozumím, jde o odkup pohledávek, takže revizoři, kteří budou mít 
největší výkony, se stanou nejmenším přínosem, protože dělají podniku starosti co 
s tím.  
Odp. Ing. Kadlučka: 
- Bylo mi předloženo, že se postupovalo podle toho, jak měli zaměstnanci porušení 
pracovní kázně. Pokud to tak není, podejte podklady u Mgr. Práškové – Dvorské a 
žádejte řešení. 
  
Hříbek Zbyněk: 
- Říkáte, že p. Šimčík je korektní a přitom revizorům zadržuje mzdy. Někdo udělal 
špatně tabulky, takže revizoři, kteří pracovali dobře, podle těchto tabulek pracovali 
špatně.  
Odp. Ing. Kadlučka: 
- Pokud Vám někdo vyplácel špatně mzdu, tak by se Vám měl omluvit. Je to také 
třeba projednat s Mgr. Práškovou – Dvorskou. 
 
Poté ředitel DPO opustil jednání ZV. 
 
 
 
ZV projednal: 

 
 rozvázání pracovního poměru podle § 52 písm. c) ZP:  

- Jiří Sohr – Přepravní kontrola – přepravní kontrolor - za účasti 
jmenovaného s nesouhlasným stanoviskem. 
 

 rozvázání pracovního poměru podle § 52 písm. c) ZP:  
- Milan Blaszczok – Přepravní kontrola – přepravní kontrolor - za účasti 
jmenovaného s nesouhlasným stanoviskem. 
 

 rozvázání pracovního poměru podle § 52 písm. c) ZP:  
- Jan Koutný – Přepravní kontrola – přepravní kontrolor - za účasti 
jmenovaného s nesouhlasným stanoviskem 
. 

 rozvázání pracovního poměru podle § 52 písm. c) ZP:  
- Zbyněk Mánek – Přepravní kontrola – přepravní kontrolor - za účasti 
jmenovaného s nesouhlasným stanoviskem. 
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 rozvázání pracovního poměru podle § 52 písm. c) ZP:  
- Lukáš Staník – Přepravní kontrola – přepravní kontrolor - za účasti 
jmenovaného s nesouhlasným stanoviskem. 
 

 rozvázání pracovního poměru podle § 52 písm. c) ZP:  
- Karel Michel – Přepravní kontrola – přepravní kontrolor - za účasti 
jmenovaného s nesouhlasným stanoviskem. 
 

 rozvázání pracovního poměru podle § 52 písm. c) ZP:  
- Lubomír Wilczek – Přepravní kontrola – přepravní kontrolor - za účasti 
jmenovaného s nesouhlasným stanoviskem. 
 

 rozvázání pracovního poměru podle § 52 písm. c) ZP:  
- Dagmar Reháková – Údržba autobusy Poruba – čalouník - bez účasti 
jmenované s nesouhlasným stanoviskem. 
Rozvázání pracovního poměru mělo být projednáno již 4. 12. 2009, ale podle 
našich zápisů z roku 2009, však projednáno nebylo. 
 

 rozvázání pracovního poměru podle § 52 písm. c) ZP:  
- Ing. Jan Farmačka – technický pracovník – odbor Silniční vozidla - bez 
účasti jmenovaného se souhlasným stanoviskem. 

 
 vývoj průměrné mzdy za období leden – červen 2012 ve srovnání se stejným 

obdobím roku 2011. 
 

 vývoj průměrné mzdy za období leden – červenec 2012 ve srovnání se stejným 
obdobím roku 2011. 
 

 náhrady škod z dopravních nehod. 
 

 přepočtené stavy zaměstnanců ve srovnání s minulým rokem.  
 

 nástupy a výstupy zaměstnanců. 
 

 rozbor pracovní úrazovosti za 1. Pololetí 2012 
 

 odškodnění pracovních úrazů za měsíc červenec 2012 
 

 vyhodnocení kolektivní smlouvy na roky 2010 – 2013 - její plnění za 1. pololetí 
roku 2012 v Ekově Electric. 
 

 požadavek na konání tenisového turnaje v roce 2013. Letos s ním nebylo 
počítáno v rozpočtu ZO.  

 
Informace: 
- Dne 18.07.2012 proběhla schůzka s Primátorem města Ostrava Ing.Kajnarem, které se 
za ZO OS DOSIA při DPO a.s. zúčastnili Ivo Protivínský, Jarmila Řezníčková, 
Ing.Čestmír Pokojský a za  Odbory zaměstnanců DPO Libuše Tořová, Josef Ježíšek a 
Martin Orszulik. Primátor kvitoval, že byl „vtažen“ do průběhu kolektivního 
vyjednávání. Dále byl seznámen s návrhem zaměstnavatele na nulový nárust mezd a 
se se společným návrhem obou ZO působících v DPO na růst mezd o 6 % nad inflaci. 
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Uznal, že mzdy by neměly klesat a ani stagnovat, a že bude nápomocen při hledání 
řešení. 
- Všem členům naší ZO (i bývalým), kteří jsou v prodlení s platbami členských příspěvků 
(z důvodu pracovní neschopnosti, mateřských či rodičovských dovolených, či neexistence 
postižitelné části mzdy) byl zaslán dopis, ve kterém byli informováni o této skutečnosti, 
s nabídkou dohody na splátkovém kalendáři. 
-Technický náměstek Ing.Gebauer nás informoval o realizace požadavku na výrobu 
stojanu pro 10 jízdních kol s širokými vidlicemi, který bude umístěn v Martinově. Na 
financování se bude podílet DPO 70 % a Ekova Electric 30%. Dále oznámil, že dostal od 
p.Carbola informaci o zlepšení situace s parkováním soukromých vozidel zaměstnanců 
provozovny Trolejbusy, kdy zaměstnanci nyní využívají parkovací místa jak v areálu 
provozovny Trolejbusů, tak na parkovišti před provozovnou a také na parkovišti, které 
je umístěno mezi domy ulic Hrušovská, Sadová a Sokolská. 
- Po informování řidiči vykonávajících funkci manipulantů na provizorní jednokolejné 
trati na Svinovských mostech, o absenci tekoucí pitné vody-pitného režimu, jsme 
požádali vedoucího Odboru Doprava Ing.Hladkého o sjednání nápravy. Oznámil nám, 
že pitný režim je těmto zaměstnancům zajišťován na požádání. Toto však nelze 
považovat za zajištění pitného režimu. Proto počínaje dnem 23.08. 2012, budou 2 x 
v průběhu dne manipulantům na Svinovské mosty dováženy nápoje. V této souvislosti 
vyzýváme všechny členy, aby pokud dojde k obdobné situaci, neprodleně informovali 
své odborové předáky za účelem sjednání nápravy. 
- Nově vzniklá odborová organizace v dopravní firmě rozvážející pečivo, projevila 
zájem o zastřešení jejich činnosti naší ZO OS DOSIA. 
 
Úkoly: 
- DV dodají na ZV zápisy z jednání jednotlivých DV.  Zodp.: Předsedové DV. 
 

 

Příští schůze ZV, se koná dne 12. 9. 2012 ve 14:00 hodin, 

v zasedací místnosti. 
 

 
Náš web: 

www.odborydpo.cz 
 
 

V Ostravě dne: 26. 08. 2012   
 Zapsala :          Jarmila Řezníčková 
                   místopředsedkyně ZV ZO OS DOSIA 

http://www.odborydpo.cz/

