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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.  21/2009 
 

Z mimořádného zasedání -  
závodního výboru základní organizace a předsedů dílenských výborů 
odborového svazu DOSIA při DP Ostrava a.s., 
konaného dne 04. 11. 2009. 
 
ZV jednal ve složení  - Ing. Kubíčková Eva, Čajanová Lea, Dvořáková Jana, Kamlerová 
Eva, Maloušová Jana, Řezníčková Jarmila, Tořová Libuše, Frejkovský Tomáš, Kuča Pavel, 
Mánek Zbyněk, Ing. Pokojský Čestmír, Ruprich Martin, Smital Petr, Večeřa Jaroslav, 
Waligóra Marek. 
Omluveni – Zbranková Jaromíra, Peřina Oldřich, Protivínský Ivo. 
Hosté: Ing. Kořínek František, Ing.Filipová Jarmila, Ing. Štěpán Kamil, Ing.Mlčák David, 
JUDr.Šusta Josef a Ing.Šula Roman. 
 

 
Ing. Štěpán Kamil seznámil ZV s prezentaci restrukturalizace DP Ostrava a.s.. 
Restrukturalizace DPO a.s.,  se zabývá založením holdingové společnosti DPO a.s.  
Mateřská společnost DPO a.s., by dle této prezentace založila dceřiné společnosti, které 
budou provádět výrobu, spravovat hmotný investiční majetek/nemovitosti/ a dále 
trading/marketing a obchod/: 

 
Po této prezentaci byly vznseny dotazy ze strany členů ZV. Např. : 

- Jaké činnosti zůstanou v mateřské společnosti? 
- Kde bude přiřazená Dopravní cesta? 
- Jak se budou chovat v nové organizační strujtuře veřejné soutěže? 
- Jaká bude zaměstnost? 
- Co se stane se stávajícími zaměstnanci /hrozba propouštění /? 

 
Postupně na tyto otázky odpovídalo představenstvo společnosti, kdy byl ZV ujištěn, že v této 
fázi projektu je předčasné o těchto dílčích krocích  hovořit. Nejprve se musíme dohodnout na 
principu a organizační struktuře nového uspořádání firmy, pak tento projekt musí schválit 
Magistrát statutárního města Ostrava /Rada města a valná hromada akcionáře/ a pak na 
základě tohoto rozhodnutí můžeme jednat o dalších krocích, které budou průběžně 
konzultovány s odborovou organizací. 

 
 

  ZV se usnesl: 
 

� že s tímto plánem postupu retsrukturalizace v rámci holdingového uspořádání 
souhlasí, za předpokladu že mateřská společnost bude vlastnit majoritní podíly 
v těchto společnostech. 

      Hlasování: Pro - 15, proti - 0,  zdržel se - 0. Návrh bylo přijato. 
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ZV byl seznámen: 
 
- s průběhem kolektivního vyjednávání. Další jednání proběhne v pátek 27.11.2009. 
 
 
Připomínky DV: 
  

     - všichni zástupci ZV si stěžují na nekvalitní práci úklidové služby. 
 
 

Příští schůze ZV se bude konat 11. 11. 2009 ve 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: 11. 11. 2009                                    Ing. Kubíčková Eva  
                   předsedkyně ZV ZO OS DOSIA 
 
 Zapsal :                    Ivo Protivínský 
                             místopředseda ZV ZO OS DOSIA 
 


