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Závodní výbor základní organizace  
Odborového svazu pracovníků dopravy, silničního hospodářství a 

autoopravárenství Čech a Moravy 
DOSIA 

         při DP Ostrava a.s. 
 
 
 

                      Zápis č.  13/2009 
 

Z řádného zasedání -  
závodního výboru základní organizace a předsedů dílenských výborů 
odborového svazu DOSIA při DP Ostrava a.s., 
konaného dne 22. 07. 2009. 
 
 
ZV jednal ve složení  - Jasková Jana, Kamlerová Eva, Ing. Kubíčková Eva, Mertová Marta, 
Tořová Libuše, Antes Radim, Bc.Fasora Lubomír, Kramoliš Jiří, Ing. Pokojský Čestmír, 
Pokorný Ivan, Protivínský Ivo, Raška Jaroslav, Ruprich Martin, Sohr Jiří, Ing.Sporysz Jiří, 
Večeřa Jaroslav. 
Předsedové DV - Dvořáková Jana, Mandoková Daniela, Řezníčková Jarmila, Bernatík 
Zdeněk, Kuchař Dušan, Orlíček Pavel, Smital Petr. 
Omluveni -  Vozňáková Ivana, Mihula Bohumil, Körner Slavomír,  
Neomluveni – Ondis Miroslav, Peřina Oldřich. 
Hosté – Ing.Kajnar Petr - primátor města Ostravy, Ing. Kořínek František – ředitel 
společnosti, Reský Jan – předseda OS DOSIA, ČUP Jan – místopředseda OS DOSIA, 
Kremlingová Eva, Pončová Eva, Raková Miluše, Čik Daniel. 
 
 
 

  ZV projednal: 
 
� a schválil žádost o podporu v nezaviněné tíživé situaci: 

       -    Jan Kuščák – revizor – 5.000,-Kč. 
                        Hlasování: Pro - 16, proti - 0,  zdržel se - 0. Návrh byl přijat.  

- Lenka Nováková – uklízečka – 1.500,-Kč. 
                        Hlasování: Pro - 16, proti - 0,  zdržel se - 0. Návrh byl přijat. 
� nástupy a výstupy a celkové stavy zaměstnanců. 
� odškodnění pracovních úrazů. 
� náhrady za škody z dopravních nehod. 
� vývoj průměrné mzdy za leden až červen 2009, ve srovnání se stejným období 

roku 2008. 
� rozbor pracovní neschopnosti a úrazovosti za 1. pololetí 2009. 
� návrh na zadání zpracování právní oponentury k připravované restrukturalizaci 

DPO. 
            Hlasování: Pro - 16, proti - 0, zdržel se - 0. Návrh byl přijat. 
� Projednání na základě § 61 ZP. 
ZV na zasedání projednal návrh na rozvázání pracovního poměru s p. Kateřina Gsylová 
– revizorka dle § 55 odst. 1b) ZP. Za přítomnosti výše jmenované a vedoucího 
provozovny p. Ing. Novotného. ZV projednal a bere na vědomí. 
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       Informace: 
 
� dne 17.07.2009 byl doplněn katalog TH funkcí.  
� naše návrhy na doplnění stejnokrojového vybavení pro řidiče MHD o obuv typu 

Prestige /doložené patřičnými certifikáty o splnění všech bezpečnostních norem/, 
byly vedoucím odboru doprava Ing. Hladkým opětovně smeteny ze stolu. Ve 
vyjádření stojí, že „..stejnokroj je koncipován tak, aby splňoval základní 
předpoklady společenského oděvu a vzbuzoval dojem důstojného vzhledu..“ 

� v dohledné době začne ZS vyrábět zchlazená fóliová jídla a polévky, které si budou 
strávníci moci zakoupit i domů. 

� řidičům MHD bude navýšena přípravná doba a budou si umývat čelní okna vozidla 
sami. Taktéž sociální zařízení na konečných budou předány do péče zpět řidičům, 
tak jak tomu bylo před několika málo léty. 

 
 
 
V 15:01 hodin přišel primátor města Ostravy Ing.Petr Kajnar: 
 
Ing.Petr Kajnar:Dne 10.09.2009 bude projednávána studie, kterou město nechalo 
zpracovat. Do té doby nemám mandát k tomu, abych mohl říci, jak to bude-zatím mohu 
říkat pouze své soukromé názory. V nedávné minulosti proběhl také forenzní audit, který 
předčil naše očekávání a dopadnul ve prospěch DPO velice dobře. 
 
Ing.Pokojský- 
Zabývá se audit více možnostmi, nebo je zpracována pouze jedna? 
Ing.Kajnar: Má-li fungovat výroba tramvají, je nutné, aby do ní vstoupil soukromý 
investor, jinak se bude muset výroba zrušit. 
 
Bc. Fasora- 
Na jednání dozorčí rady bylo nadneseno, že výsledkem auditu bude více variant. 
 
p.Slíva- 
Podnikem se šíří zprávy o tom, že autobusy budou odděleny od DPO a převezme je 
soukromá firma. 
Ing.Kajnar: V této chvíli nic takového není rozhodnuto, a pokud by bylo, tak město 
bude mít stále procentuelní většinu ve vzniklé společnosti. 
 
Ing.Sporysz- 
Nevidím smysl v tom, že by se těžká údržba oddělila od DPO. 
Ing.Kajnar: Pokud to neprojde radou města a zastupitelstvem, tak nic není hotové. 
 
p.Pončová- 
Zůstanou obslužné provozy v DPO? 
Ing.Kajnar: Město nikdy nemůže zcela pustit DPO! Vím, že jsou ještě jisté znaky 
přezaměstnanosti v obslužných provozech a zřejmě i na správě společnosti. Věřím, že 
v rámci přirozené fluktuace se stavy sníží samy. 
 
 
p.Rejský- 
vyjádřil zásadní nesouhlas OS DOSIA k připravovaným pokusům o oddělování 
prosperujících částí podniku. V rámci jednoho podniku lze výrobu oddělit /dceřiná 
společnost/. Není zapotřebí zřizovat nový podnik. Město se musí postarat, aby se 
neprohlubovala ztráta, ale aby byl DP konkurenceschopný. 
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p. Čup- 
Upozornil, že ze slov primátora vyplynulo, že ve firmě vznikla lukrativní, fungující 
opravárenská činnost. A tuto „třešničku na dortu“ má někdo enormní zájem vyzobnout. 
Ing.Kajnar: Kdybychom byli u mne v kanceláři tak vám ukážu dveře! Až budete 
primátorem vy, tak na celou věc budete mít jiný názor! 
 
p. Protivínský- 
Dne 07. 07. 2008 v pražské mutaci MF DNES vyšel článek, ve kterém bylo mimo jiné, že 
pražský DP dluží 197 mil.Kč  firmě Siemens (která od ledna zajišťuje externí údržbu vozů 
metra na trase „C“). Mám obavu, že taková praxe bude i v DPO, pokud se v rámci 
outsourcingu vyvede mimo podnik údržba. 
Ing.Kajnar:  Toto pro mne není argument. Vše ošetříme ve smlouvě, aby cena služby 
nebyla vyšší, než je nyní. Viz např. Ostravské vodárny a kanalizace. Dlouhodobě to takto 
nelze udržet. 
 
Bc.Fasora- 
Jaký byl výsledek auditu? 
Ing.Kajnar: Audit dopadnul dobře. 
 
p. Řezníčková- 
Dopadnul lépe, než jste očekával? 
Ing. Kajnar: V oblasti výroby jsem byl mile překvapen. 
Ing. Kořínek: Pokud se výroba osamostatní, je předpoklad, že dojde k navýšení 
zakázek. 
Ing. Kajnar: Teď je krize, nebudeme to řešit. Faktem však je, že Veolia, či TQM a další 
dělají dopravu levněji. Střednědobě to budeme muset také řešit. Nechceme pouštět do 
města jiné subjekty.  
 
V 16:07 Ing.Kajnar jednání opustil. 
 
 
Ing. Kořínek: 
- dne 21. 07. 2009 se konala valná hromada DPO, na které byla oficiálně ustanovena Ing. 
Filipová, jako 3. člen představenstva. 
- v rámci minulého kolektivního vyjednávání bylo dohodnuto, že po skončení pololetí se 
začne znovu jednat o možnosti navýšení mezd pro dělníky a THP. Vývoj mezd v DPO však 
ukazuje, že růst se pohnul i tímto směrem. Proto navrhuji vyčkat do září, kdy budou 
k dispozici další mzdové ukazatele. 
 
 
 
Připomínky DV: 

  
 p. Slíva: 
- před delší dobou jsme začali poukazovat na nemožnost seřízení volantů u mnoha 
autobusů. Do dnešního dne jsme nedostali uspokojivou odpověď a ani nebyla sjednána 
náprava. 
 
p. Kamlerová: 
- jak je možné, že v mzdových ukazatelích je tak vysoký nárust u dělníků? Mám za to, že 
tyto údaje zkreslují mzdy dělníků ve výrobě. 
Odpověď Ing. Kořínka: Průměr se vypočítává z 1.000 dělníků. Výrobních dělníků je 
pouze 30! 
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p. Protivínský: 
- Přesto, že jsme zajistili certifikáty pro pracovní obuv Prestige a tím pádem tato obuv 
splňuje vše, co požadují normy ČSN EN ISO 20344 ČSN a EN ISO 20347, bylo nám 
sděleno od Ing. Hladkého, že stejnokroj je koncipován tak, aby splňoval základní 
předpoklady společenského oděvu a vzbuzoval dojem důstojného vzhledu, což tato obuv 
nesplňuje, a proto ji řidiči nebudou smět používat ani v období letního času.  
Pokud je to bráno takto, měli by řidiči MHD fasovat společenskou obuv /lodičky, či 
lakýrky/. Schválení možnosti nošení obuvi zn. Prestige, by bylo dalším krokem ke zlepšení 
pracovních podmínek řidičů MHD. 
Odpověď Ing. Kořínka: Podívám se na to. 
 
p. Pokojský: 
- Proč jsou tak vysoké ceny moučníků?   
- Odpověď: V pondělí 27. 07. 2009 bude na téma cen stravování mimořádně jednat 
stravovací komise. 
 
p. Pokorný: 
- Na Tramvajích Mor. Ostrava nejsou plavenky-paní má dovolenou. 
 
p. Ruprich: 
- opětovně upozornil na zoufalý nedostatek parkovacích míst na provozovně TMO. 
 
p.Pončová: 
- drahé bagety v automatu na TMO. Nejdou vidět štítky s datem spotřeby-firma vůbec 
s námi nekomunikuje-nezvedají telefony! 
  
 
Mimořádná schůze ZV+DV s vedením společnosti se bude konat 07. 08. 2009 
v 14:00 hod v zasedací místnosti společnosti. Účast je velice důležitá, 
v případě dovolených, zajistěte za sebe zástup! 

 
 

Informace z první ruky! 
To je registrace na webových stránkách naší odborové organizace: 

www.odborydpo.cz 
 

 

V Ostravě dne: 03. 08. 2009                       Ing. Kubíčková Eva  
                   předsedkyně ZV ZO OS DOSIA 
 
     Zapsal :        Ivo Protivínský 
                             místopředseda ZV ZO OS DOSIA 

 


