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DOSIA 
Odborový svaz pracovníků dopravy, silničního hospodářství 

a autoopravárenství Čech a Moravy 
                      Závodní výbor základní organizace 
                                    při DP Ostrava a.s. 

 
 
 
 
                      Zápis č.  20/2008 
 

Z mimořádného zasedání  -  
Závodního výboru Odborové organizace  při DP Ostrava a.s., 
konané dne 02.12.2008. 
 
ZV jednal ve složení  - Bc.Kubíčková Eva, Kamlerová Eva, Maloušová Jana, Mertová Marta, 
Vozňáková Ivana, Antes Radim, Bc. Fasora Lubomír, Kramoliš Jiří, Ing.Kudela Zdeněk, 
Ondis Miroslav, Pokorný Ivan, Protivínský Ivo,  Raška Jaroslav, Ruprich Martin. 
 
Omluveni – Jasková Jana, Ing.Pokojský Čestmír. 
 

 
ZV projednal: 
 
Ø Návrh na výpověď z pracovního poměru podle § 55 odst. 1b)  ZP: 

 p.Žáček DTP - za účasti jmenovaného. ZV souhlasí (alkohol). 
 

Ø Informaci vedoucího odboru řízení lidských zdrojů p.Matysíka o „Racionalizaci 
stavu zaměstnanců Přepravní kontroly“ (zrušení 15.ti pracovních míst revizorů od 
01.03.2009). Všem bude v průběhu prosince 2008 nabídnuta možnost uplatnění se 
v jiných funkcích v rámci společnosti. 

 
Ø Informace o prvních výsledcích kolektivního vyjednávání , které proběhlo dne 

28.11.2008.  
 
Ø Informace o nadále probíhajících soudních sporech 
 
Ø Návrhy k rozpočtu ZV na rok 2009 (uspořádání dne dětí v červnu na hřišti v 

Martinově) 
Ø  
Ø Informace k společnému prohlášení účastníků koordinační schůzky zástupců 

odborových organizací působících v resortu dopravy k přijetí stanoviska k záměru 
vlády ČR zdanit celou řadu příjmů občanů a společenských organizací, zejména 
stravenky, odvody členských příspěvků odborů a zlevněné jízdné v železniční, 
městské hromadné, silniční osobní a letecké dopravě. 

      Náš OS DOSIA je připraven ve spolupráci s ostatními svazy, uskutečnit stávku v     
termínu a rozsahu, na kterém se dohodnou. 

      ZV projednal připojení se ke stávce-všichni členové se vyjádřili souhlasně.   
      Hlasování: Pro - 14,proti - 0, zdržel se - 0. Návrh byl přijat. 
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Ø Bouřlivá diskuze ke kolektivnímu vyjednávání, zejména k otázce navýšení mezd, 
resp. k spodní hranici, pod kterou by vyjednávací skupiny neměla jít.  

 Byly podány 3 návrhy: 
 
 Hranice 10% 
 Hlasování: Pro - 4,proti - 10, zdržel se - 0. Návrh nebyl přijat. 
 Hranice 8% 
 Hlasování: Pro - 8,proti - 6, zdržel se - 0. Návrh byl přijat. 
 Hranice 6% 
 Hlasování: Pro - 2,proti - 12, zdržel se - 0. Návrh nebyl přijat. 
 
 
 
 

Úkoly: 
 
§ Nejpozději do 10.12.2008 nahlásit na ZV převody v pojištění DAS. 
 

 
 
Zaregistrujte se na webových stránkách naší odborové organizace a budete 
dostávat zprávy o nově umístěných informacích a aktualitách na tomto webu 
prostřednictvím e-mailu: 
 

 
www.odborydpo.cz 

 
 
 
 
 
V Ostravě dne: 06.12.2008                                 Bc. Kubíčková Eva  

                   předsedkyně ZV ZO OS DOSIA 
 
     Zapsal :        Ivo Protivínský 
                             místopředseda ZV ZO OS DOSIA 
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