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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.  8/2009 
 
 
 

Z řádného zasedání  -  
závodního výboru základní organizace a předsedů dílenských výborů  
odborového svazu DOSIA při DP Ostrava a.s., 
konaného dne 22.04.2009. 
 
 
ZV jednal ve složení  - Jasková Jana, Kamlerová Eva, Bc.Kubíčková Eva, Maloušová Jana, 
Tořová Libuše, Vozňáková Ivana, Antes Radim, Bc.Fasora Lubomír, Kramoliš Jiří, 
Ing.Pokojský Čestmír, Pokorný Ivan, Protivínský Ivo,  Raška Jaroslav, Sohr Jiří, Večeřa 
Jaroslav. 
Předsedové DV -  Körner Slavomír, Kuchař Dušan, Orlíček Pavel. 
Omluveni -  Mandoková Daniela, Mertová Marta,  Ruprich Martin, Smital Petr, ing.Sporysz 
Jiří, Řezníčková Jarmila. 
Neomluveni – Ondis Miroslav, Peřina Oldřich. 
 
 
 

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

- Štěpánka Krausová– prodejna časových jízdenek – 3.000,-Kč. 
                        DV z vlastních prostředků schválil 1.500,-Kč.  
                        Hlasování: Pro - 15, proti - 0,  zdržel se - 0. Návrh byl přijat. 
� a schválil členy ZV, kteří se zúčastní plenární schůze OS DOSIA, sekce MHD 

v Kožlanech v termínu 20.-21.05. 2009: Vozňáková Ivana, Bc.Fasora Lubomír, 
Pokorný Ivan, Protivínský Ivo, Raška Jaroslav a Večeřa Jaroslav.  

      Hlasování: Pro - 15, proti - 0,  zdržel se - 0. Návrh byl přijat.  
� tabulku vývoje mezd v jednotlivých DP ČR. Zejména srovnání DP Ostrava a DP 

Brno. 
� přepočtené stavy zaměstnanců.   
� zápis z třístupňové kontroly BOZP na provozovně autobusy Poruba. 
� Vývoj průměrné mzdy za leden až březen 2009, ve srovnání se stejným období roku 

2008. 
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Informace: 
 
� Byl rozvázán pracovní poměr se dvěmi pomocnými pracovnicemi v kuchyni 

závodního stravování. Obě souhlasily s dohodou o ukončení prac.poměru, proto 
jim bylo vyplaceno odstupné ve výši 5-ti násobku průměrné mzdy. 

� Závodní stravování vč. Kantýn, je v současné podobě velmi ztrátové (náklady na 
jeden oběd jsou velmi vysoké), proto se zvažuje zefektivnění provozu. Mimo jiné to 
znamená, že podnik nebude již objednávat balená fóliová jídla od externího 
dodavatele, ale bude je závodní stravování vyrábět samo.  

� V uplynulých měsících proběhla mezi zaměstnanci anketa na téma dalšího využití 
Sociálního fondu. Část zaměstnanců hlasovala pro šeky (využití na masáže, 
rehabilitace, fitness, rekreační a lázeňské pobyty apod.), menší část hlasovala pro 
možnost převedení peněz do penzijního připojištění. 

� Proběhlo jednání stran zvonění tramvají při odjezdu ze zastávky. Přišlo vyjádření 
z Ministerstva dopravy, odpověď však byla formulována ve smyslu silničního 
zákona, s čímž Drážní inspekce vyslovila nesouhlas,  proto byl na Ministerstvo 
napsán nový dopis s požadavkem na vyjádření ve smyslu Drážního zákona. 

� Okresní soud rozhodoval ve věci žaloby zaměstnanců přepravní kontroly, pro 
zadržování části mzdy./bližší informace na www.odborydpo.cz / 

� Zájemci o zvýhodněné telefonování u T-Mobile /sleva 40% proti 
běžnému tarifu operátora/, se můžou obracet přímo na obchodního 

zástupce T-Mobile p.Aleše Ďurku-tel.: 603 481 853, který se 
s ním dohodne na podrobnostech/vč.klientů T-Mobile/ a sepíše 
účastnickou smlouvu a až zájemce obdrží poštou SIM kartu, příp.i 
vybraný telefon přijde na ZV, kde podepíše Zprostředkovatelskou 
smlouvu a Dohodu o srážkách ze mzdy a složí kauci 500,-Kč. Po 
provedení těchto úkonů, bude zájemci aktivováno volání. 

 
Úkoly: 
 
� jednotlivé DV si dají do pořádku evidenční listy členů-zaktualizují je/adresy, 

tel.čísla, apod./. 
� jednotlivé DV nahlásí p. Večeřovi (tel.: 737 374 989) jména členů DV, kteří se 

budou účastnit jednání komisí BOZP. 
� Předsedkyně ZV, za účelem nalezení optimalizace provozu Kantýn, požádá o 

vyhotovení podrobnější analýzy, kterou projedná ZV.  
 
 
Připomínky DV: 

  
p.Raška:   
- Připojí se náš svaz k demonstraci dne 16.05.2009? 
Odpověď: Demonstraci pořádá ČMKOS, náš OS ji plně podpoří, nicméně nechává na 
rozhodnutí jednotlivých základních organizací, zda se demonstrace zúčastní. Po 
špatné zkušenosti s demonstrací 23.06.2007,  kdy se za celý DPO  zúčastnilo pouze 33 
osob z 2.550 zaměstnanců, nebude naše ZO účast na demonstraci organizovat. 

 
     ing.Pokojský: 
     - informoval o vytvoření nového odboru na jejich středisku, kdy do vedoucí funkce byl 

dosazen člověk bez výběrového řízení-zcela nový zaměstnanec. Celá záležitost je o to 
podivnější zejména když se výběrové řízení dělá málem i na uklízečku.  
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p.Jasková: 
- Na středisku autobusy Poruba jsou nastaveny VO(prémie) tak, že zaměstnanec má 
nárok na 10% a 7% je pohyblivých-nenárokových, které se přerozdělují. Vedoucí tvrdí, 
že automechanik, či elektrikář je pro něj důležitější než uklízečka, proto jim VO navýší 
na úkor jiných dělníků. A že konečné rozhodnutí je plně v kompetenci vedoucího. 
Odpověď: Je úkolem DV, aby sjednal spravedlivější přerozdělování, tak jak je tomu 
na jiných provozovnách.  
 

     p.Pokorný: 
- dnes se dožadoval permanentky a bylo mu sděleno, že stále ještě nejsou „nabité“.  
- vznesl dotaz, zda se bude v červnu otevírat kolektivní vyjednávání. 
Odpověď: Bude. 
 

 
p.Fasora: 

      - informoval o proběhlé schůzce zástupců obou DV na provozovně autobusy Hranečník 
a vedení provozovny za účasti obou službyvedoucích. 

- vznesl připomínku a návrh, aby na webových stránkách ZV byly doplněny informace    
o stavu soudních sporů ve věci proplácení svátků a doplatků rozdílu v základní mzdě. 

 
p.Kuchař: 
- na naší provozovně musíme čerpat do povinného výkonu dovolenou, potřebovali 

bychom, aby přišla předsedkyně, nebo místopředseda ZV na schůzku DV s vedením 
provozovny. 

Odpověď: Přijde předsedkyně, bylo by ale dobré, aby vedení provozovny svolalo 
provozní schůzi, tak jak tomu bylo nedávno na Hranečníku. 
 
p.Maloušová: 
- připomínka k nedořešeným problémům na DPK. 
Odpověď: Je důležité probrat všechny připomínky s vedoucím provozovny-některá 
řešení jsou v jeho kompetenci, zbytek se pak řeší prostřednictvím DPK. 
 
p.Večeřa: 
- chválí paní Evu Kremlingovou za urychlené sjednání nápravy na hale ÚDM. 
 
p.Körner: 
- jsou už nějaké výstupy k připravované restrukturalizaci? 
Odpověď: Měly by být koncem května, začátkem června. 
- je již známa výše pololetní odměny? Podnikem jde spousta zaručených zpráv o 5%. 
Odpověď: Na tuto otázku budeme znát přesnou odpověď v druhé půli května. 
Nicméně ředitel společnosti prohlásil, že město dalo dotaci o 28 mil.nižší, takže 
odměny zatím vidí na nule. 
 
p.Orlíček: 
- informoval o personálních změnách na odboru TMZ. 
- jaké jsou vyhlídky na dotažení Brna ve mzdách v tomto roce? 
Odpověď: Pohyb mezd V DPO šel směrem ke mzdám DP Brno, přesná čísla budeme 
znát, až bude vyhodnocen rok 2009, nicméně už teď je vidět, že za loňský rok jsme se 
o kus přiblížili k Brnu. 
 
p.Protivínský: 
- informoval o výsledcích kolektivního vyjednávání v ostatních DP v ČR. 
- informoval o jednání předsednictva sekce MHD ze dne. 
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- na naše webové stránky byl přidán odkaz na elektronickou mutaci časopisu SONDY. 
 
 
 

Závodní výbor tímto děkuje zástupkyni autobusů Poruba v ZV 
 paní Janě Jaskové,  

za práci odvedenou ve prospěch naší odborové organizace a při příležitosti 
odchodu do starobního důchodu jí přeje mnoho spokojených let ve zdraví  

na zaslouženém odpočinku. 
 
 
 
 
 

Chcete informace z první ruky? 
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 
 

 
 
 
 
 
Příští schůze ZV dne 13.5.2009 je zrušena!!!  

ZV+DV bude 27.5.2009 v Martinově ve 12.00 hod. 

 

 

V Ostravě dne: 01.05.2009                                 Bc. Kubíčková Eva  
                   předsedkyně ZV ZO OS DOSIA 
 
     Zapsal :        Ivo Protivínský 
                             místopředseda ZV ZO OS DOSIA 

 


