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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. 22/2012 

 
 
Z řádného zasedání - 
Závodního výboru ZO OS DOSIA při DPO a.s., konaného dne 21. 12. 2012. 
 
 
ZV jednal ve složení: Protivínský Ivo, Řezníčková Jarmila, Soukalová Blanka, 
Franek Jaromír, Eugel Tomáš, Smital Petr, Maloušová Jana, Borisová Marie, Veselý 
Martin, Štěpánek Zdeněk, Mezihorák Ivo, Večeřa Jaroslav, Dvořáková Jana, Hříbek 
Zbyněk, Ing. Pokojský Čestmír. 
Místopředsedové: - Bortlíček Petr, Slíva Zdeněk, Kosňovská Zdeňka, Vozničková 
Vladislava, Mertová Marta, Ondřej Radim. 
Omluven: - Pokorný Ivan, Kamlerová Eva, Frejkovský Tomáš. 
 
 

 
Informace: 
 
- Mgr. Dvorská Prášková poslala zápis o projednání záměru snížit pracovní pozice 
řidič autobusu v počtu 10 osob. Žádali jsme, aby se nejen postupovalo podle 
kolektivní smlouvy, ale aby se tato záležitost řešila ukončením pracovního poměru 
s těmi, kteří již pobírají starobní důchod a jsou finančně zajištěni, tudíž u nich 
nebude mít ukončení pracovního poměru takový sociální dopad. Navíc DPO je může 
zaměstnat jako brigádníky.  
Při jednání na radnici dne 12. 12. 2012, jsme se shodli s primátorem a vedením DPO 
na společné tiskové konferenci, kde zástupci jednotlivých stran dostanou prostor. 
Primátor mívá tiskové konference ve středu, nicméně do 19. 12. 2012, se nikdo 
z radnice neozval. Následně jsme se dozvěděli, že ve čtvrtek 20. 12. 2012 proběhla 
tisková konference DPO. Ani na tuto jsme nebyli pozváni a následně byla i vydaná 
tisková zpráva DPO. Vzhledem k tomu, že tato zpráva nehovoří o našem 
požadavku-tedy o pokrytí inflace za rok 2012, bude Společné stanovisko obou 
odborových organizací působících v DPO zveřejněno na našem webu a bude také 
přílohou k zápisu z dnešního  jednání ZV.  
- V lednu 2013 pošleme nové znění Zásad hospodaření a je třeba, aby se s nimi 
seznámili předsedové, místopředsedové a pokladníci, kteří chodí účtovat a musí se 
těmito zásadami řídit. 
- Chtěli bychom poděkovat členům ZV, místopředsedům a celým DV za obětavou 
celoroční práci, popřát Vám zdraví, štěstí, pohodu a klid v práci. Všem svým členům 
děkujeme za podporu a soudržnost a přejeme do Nového roku zdraví a hodně 
kilometrů bez nehod. 
 
Ing. Pokojský Čestmír: 
- 20. 12. 2012 byla dozorčí rada kde se projednávala Ekova a vstup strategického 
partnera, proto byl termín dozorčí rady v lednu 2013 přeložen z 31. 1. 2013 na 15. 1. 
2013. Vypadá to, že vše cílí k tomu, aby byla Ekova v tomto termínu prodána. Podal 
jsem návrh na usnesení, aby dozorčí rada nedoporučila pokračovat ve výběru 
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strategického partnera, dokud se neobjasní rozdíl 200 mil. Kč v ceně při ocenění 
Ekovy v roce 2011 a při ocenění v letošním roce a aby se podalo trestní oznámení na 
neznámého pachatele. Pro jsme byli jen my dva s Lubošem Fasorou, ostatní nebyli 
proti, ale zdrželi se, takže můj návrh nebyl přijat.  
Odp.Ivo Protivínský: 
Pokud je zde podezření ze spáchání trestného činu,  ZV bude muset zvážit možnost 
podání trestního oznámení na neznámého pachatele, bez ohledu na rozhodnutí 
Dozorčí rady. 
 
 
 
 

Příští schůze ZV, se koná 09. 01. 2012 ve 14:00 v zasedací 
místnosti. 

 
 

 
  

Náš web: 

www.odborydpo.cz 
 

 
V Ostravě dne: 30. 12. 2012   
 Zaspala :          Jarmila Řezníčková 
                   místopředsedkyně ZV ZO OS DOSIA 

http://www.odborydpo.cz/

