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

autoopravárenství Čech a Moravy 
DOSIA 

         při DP Ostrava a.s. 
 
 
 

                      Zápis č.  14/2009 
 

Z  MIMOŘÁDNÉHO zasedání -  
závodního výboru základní organizace, předsedů dílenských výborů odborového 
svazu DOSIA při DP Ostrava a.s. a managementu DPO 
konaného dne 07. 08. 2009. 
 
 
ZV jednal ve složení  - Kamlerová Eva, Ing. Kubíčková Eva, Maloušová Jana, Tořová 
Libuše, Vozňáková Ivana, Antes Radim, Bc.Fasora Lubomír, Frejkovský Tomáš, Kramoliš 
Jiří, Ing. Pokojský Čestmír, Pokorný Ivan, Protivínský Ivo, Raška Jaroslav, Ruprich Martin, 
Sohr Jiří, Večeřa Jaroslav. 
Předsedové DV - Dvořáková Jana, Mandoková Daniela, Řezníčková Jarmila, Bernatík 
Zdeněk, Hříbek Zbyněk, Kuchař Dušan, Orlíček Pavel, Smital Petr. 
Omluveni -  Jasková Jana, Mertová Marta, Mihula Bohumil, Körner Slavomír, Ing.Sporysz 
Jiří, 
Neomluveni – Ondis Miroslav, Peřina Oldřich. 
Management: Ing. Kořínek František, Ing. Filipová Jarmila, Ing. Mlčák David. 
Hosté – Filipovský Petr, Urbaník. 
 
 
 

 Ing. Kořínek: 
- v souvislosti s celosvětovou ekonomickou krizí, kdy deficit státního rozpočtu se blíží 
200 miliardám, ministerstvo financí zaslalo odhady příjmů měst a obcí pro rok 2010. 
Propad příjmů činí 18%, což pro město Ostravu bude znamenat 1,5-1,7 miliardy Kč.  
Dopady v letošním roce: příjem města bude nižší minimálně o 1 miliardu Kč. Na což 
město zareagovalo tak, že všem podnikům v majetku města /DPO nevyjímaje/ pro 
letošní rok zkrátilo dotaci o 5% a na příští rok o 15%. V číslech to náš podnik znamená 
v letošním roce zkrácení o 52 milionů Kč a v příštím roce o cca 160 milionů. 
Na toto jsme museli okamžitě zareagovat, takže pro letošní i příští rok jsou zastaveny 
veškeré investice, které nejsou nezbytné. Pořídí se pouze to, co je zajištěno dotacemi a 
co je nezbytné z hlediska bezpečnosti. Což by znamenalo, že v letošním roce, pokud vše 
vyjde optimálně, tak by konečná ztráta měla činit 6 milionů Kč-což není tak 
dramatické. Problém bude však v příštím roce, kdy i přes zastavení investic bude ztráta 
cca 100 milionů.  
Což ve výsledku bude znamenat i to, že v této chvíli nevidím reálné diskutovat o 
dohodnutém navýšení mezd pro dělníky/letos v září/ a všeobecně o navýšení mezd 
v příštím roce. Všechny ostatní závazky z kolektivní smlouvy budou dodrženy.  

Ing. Filipová: 
     - pro upřesnění pokud bude celková ztráta 100 milionu, znamená to pro nás najít    
úsporu více než 100 milionů. 



 
 
 
p.Orlíček: 
-Vozokilometry zůstanou nedotčeny? 
Odpověď Ing. Kořínka: Nebude-li vyhnutí, budeme muset, ač neradi, sáhnout i 
k tomuto opatření. 
Ing.Mlčák: Snižovat výkony budeme až jako poslední! Naše snaha je udržet je. 
 
 
p.Kamlerová 
- slyšela jsem, že se budou navyšovat proběhy u oprav tramvají Astra. 
Ing. Mlčák: Ano, je to pravda. 
 
 
p.Protivínský: 
- v souvislosti s tím co nás čeká v příštím roce, by mne zajímalo, zda již máte vyhodnoceno 
využití emulzní nafty-tedy zda je pro podnik opravdu úspora i přes nižší výkon motorů a 
zvýšenou spotřebu. Vycházím z toho, že dieselový motor byl vyvinut ke spalování 
motorové nafty a ne nafty s přídavkem vody. 
Odpověď Ing. Kořínka: Když nalijete do dieselového motoru řepkový olej taky to 
pojede. 
 
p.Protivínský: 
- to je pravda, ale problém tkví v tom, co se stane s motorem za pár let. Tzn. že bude mít 
zkrácenou životnost. Vzpomínám si, jak se na Sládkové před léty zaváděla Bionafta, co to 
znamenalo pro údržbu- zanesené filtry apod.  
Odpověď Ing. Kořínka:  Do konce roku by měla být úspora cca 1,3 milionu. Po 
zkušenostech z DP Praha by neměl být zvýšen ani nárok na údržbu. 
 
 
p. Pokorný: 
- Proč se stále přijímají další řidiči tramvají-teď dobíhá kurz a v září začíná další. 
Odpověď Ing. Kořínka:  Řidičů tramvají je nedostatek. 
 
 
p.Frejkovský- 
budou se krátit peníze na údržbu svršků? 
Odpověď Ing. Kořínka:  Pokud to nebude havarijní stav, tak se nic opravovat 
nebude. 
 
 
p. Kamlerová: 
- Proč revizoři nepracují i o sobotách a nedělích? 
Odpověď Ing. Filipové: Je to otázka organizace práce, která má své opodstatnění, 
posíláme je zejména tam, kde je pravděpodobnost vyšších výběrů-tam kde nám peníze 
nejvíce utíkají. Máme cca 8% záchyt černých pasažérů, což je vysoké číslo. Průměr se 
pohybuje někde kolem 3%. 
 
 
 



 
p.Protivínský: 
- je otázkou, zda bylo šťastné rozhodnutí, že jsme se koncem loňského roku zbavili 15 
revizorů. Jakým způsobem řešíte nedobytné pohledávky zejména od cikánského etnika? 
Odpověď Ing. Kořínka:  Máme cca 50 revizorů. Každý revizor si na sebe musí vydělat! 
Pokud nevybere více peněz, než nás jeho práce stojí, tak nemá smysl jej zaměstnávat! Tzn. 
nejen černého pasažéra chytit, ale taky jej správně identifikovat a správně s ním sepsat 
dohodu. Bohužel ze všech odchytů je možné odprodat jako nedobytné pohledávky pouze 
zhruba čtvrtinu ze všech. Ostatní mají buď špatně vypsané, nebo neúplné údaje, či bez 
podpisů apod. Tyto nelze vymáhat. Pro informaci: nominální hodnota pohledávky činí 
1000,-Kč. 
 
 
 
Příští schůze ZV+ předsedů DV se bude konat 19.08. 2009 v 14:00 hod 
v zasedací místnosti společnosti.  

 
 
 
 

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

www.odborydpo.cz 
 

 

 

V Ostravě dne: 09. 08. 2009                       Ing. Kubíčková Eva  
                   předsedkyně ZV ZO OS DOSIA 
 
     Zapsal :        Ivo Protivínský 
                             místopředseda ZV ZO OS DOSIA 

 


