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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.  19/2008 
 

Ze zasedání  -  
Závodního výboru Odborové organizace  při DP Ostrava a.s., společně 
s předsedy dílenských výborů a managementu DP Ostrava a.s., 
konaného dne 25.11.2008. 
 
ZV jednal ve složení  - Bc.Kubíčková Eva, Kamlerová Eva, Maloušová Jana, Mandoková 
Daniela, Mertová Marta, Řezníčková Jarmila, Tořová Libuše, Vozňáková Ivana, Antes Radim, 
Bc. Fasora Lubomír, Körner Slavomír, Kramoliš Jiří, Ing.Kudela Zdeněk, Kuchař Dušan, 
Mihula Bohumil, Ondis Miroslav, Orlíček Pavel, Ing.Pokojský Čestmír, Pokorný Ivan, 
Protivínský Ivo,  Raška Jaroslav, Ruprich Martin, Smital Petr,  Sohr Jiří, Ing. Sporysz Jiří, 
Večeřa Jaroslav. 
Management – ing. Kořínek František, Ing. Filipová, ing.Hanzelka Radoslav, Ing. Mlčák 
David, Matysík Vladimír. 

 
 
ZV projednal: 
 

 
Ø  a schválil zaplacení programu na mikulášské nadílce ve výši 8.000,-Kč. 
 Hlasování: Pro - 18,proti - 0, zdržel se - 0. Návrh byl přijat. 

 Bude-li v příštím roce ještě více zájemců o Mikulášskou nadílku než letos(260 osob),   
bude se muset konat v jiném-větším sále, než je sál ÚD Martinov. 

 
Ø a schválil plán práce ZV pro rok 2009. 
 
Ø a schválil žádosti o podporu v dlouhodobé nemoci: 

- Oldřich Grygar - pracovník údržby zastávek - 3.000,-Kč.  
   Hlasování: Pro - 18,proti - 0, zdržel se - 0. Návrh byl přijat. 

- Dalibor Hamřík - pracovník přepravní kontroly – 1.500,-Kč. 
 Hlasování: Pro - 18,proti - 0, zdržel se - 0. Návrh byl přijat. 
- Jan Kuščak - pracovník přepravní kontroly -  3.000,-Kč.  
 Hlasování: Pro - 18,proti - 0, zdržel se - 0. Návrh byl přijat. 
- Tomáš Wasik – řidič autobusu Hranečník – 3.000,-Kč. 
 Hlasování: Pro - 18,proti - 0, zdržel se - 0. Návrh byl přijat. 
 

Ø a schválil žádost o podporu v nezaviněné tíživé situaci: 
- Jiřina Komárková – řidička tramvaje Poruba – 5.000,-Kč bude dán 

návrh na konferenci, aby tato částka byla zvýšena) 
 Hlasování: Pro - 18,proti - 0, zdržel se - 0. Návrh byl přijat. 
- Václav Rajčan – řidič autobusu Poruba – 800,-Kč. 
      Hlasování: Pro - 18,proti - 0, zdržel se - 0. Návrh byl přijat.  

PDF vytvořeno zkušební verzí pdfFactory Pro www.fineprint.cz

http://www.fineprint.cz


 

 

 

2 

 
Ø a schválil návrh na vyplacení mimořádné odměny (věcný dar) ve výši 1.000,-Kč, pro 

Lubomíra Fasoru a Ivo Protivínského jako náhradu za užívání vlastního motorového 
vozidla pro účely odborové organizace. 

      Hlasování: Pro - 18,proti - 0, zdržel se - 0. Návrh byl přijat. 
 
Ø a schválil prodloužení pracovní smlouvy hospodáři naší ZO panu Milanovi Čondákovi 

a to do 30.06.2009. 
 
Ø sloučení DV Vrchní stavba a DV Rozvodné sítě (v ZV zůstanou 2 členové za každý 

současný DV a to až do dalších voleb) a to od ledna 2009. Sloučení bude projednáno 
na konferencích obou DV. 

 
Informace: 
 
Ø KOOPERATIVA 2009 pro členy odborové organizace 

 Maximální plnění pojišťovny:  
50.000,- Kč pro všechny zaměstnance s výjimkou řidičů 
70.000,- Kč pro řidiče a pro zaměstnance, kteří si tuto variantu zvolí 
80.000,- Kč pro řidiče a pro zaměstnance, kteří si tuto variantu zvolí 

  90.000,- Kč pro řidiče a pro zaměstnance, kteří si tuto variantu zvolí 
           110.000,- Kč pro řidiče a pro zaměstnance, kteří si tuto variantu zvolí 
Roční pojistné: 
 Ø                   pro pojistné plnění 50.000,- Kč činí 290,- Kč za pojištěného 

nezahrnuje odpovědnost za škodu způsobenou zanedbáním předepsané obsluhy a    
údržby 

Ø                   pro pojistné plnění  70.000,- Kč činí 450,- Kč za pojištěného  
Ø                   pro pojistné plnění  80.000,- Kč činí 590,- Kč za pojištěného 
Ø                   pro pojistné plnění  90.000,- Kč činí 790,- Kč za pojištěného 
     NOVÁ MOŽNOST!!! 
Ø                   pro pojistné plnění          110.000,- Kč činí 960,- Kč za pojištěného  

všechny čtyři zahrnují odpovědnost za škodu způsobenou zanedbáním předepsané 
obsluhy a údržby 

  
 
Paušální příspěvek OS: každému pojištěnému členovi činí 100,- Kč(tzn., že cenu vybraného 
pojistného plnění je třeba snížit o 100,-Kč!). 
 
 
Pojištění KOOPERATIVA 2009 lze zaplatit na ZV a mimo to i na těchto provozovnách: 
 Tramvaje Moravská Ostrava   15.12.2008 od 12:00 do 15:00 
 Tramvaje Poruba   16.12.2008 od 11:00 do 15:00 
 Autobusy Poruba   17.12.2008 od 11:00 do 15:00 
 Autobusy Hranečník  11.12.2008 od 03:00 do 05:00 
        a 
      18.12.2008 od 11:00 do 15:00  
 
 
 
 
Ø 12.12.2008 v 15:00 se koná v sále ÚD Martinov 

celopodniková konference. 
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ZV se seznámil: 
 
Ø S rozborem dopravních nehod 
Ø S výsledkem kontroly BOZP na provozovně Hranečník(ZV upozorňuje všechny své 

členy, na skutečnost, aby ve vlastním zájmu nesouhlasili s případným přepisováním 
záznamů v zápisníku BOZP. Pokud má dojít ke změně záznamu, je třeba původní 
přeškrtnout a napsat nový-jakékoliv přepisování je zakázáno!!! 

 
 
Připomínky  Dílenských výborů: 

 
p. Kamlerová Eva – ÚDM 
-  Jak to bude s Mikulášskou nadílkou? 
Odpověď: vše je na pozvánkách a na webových stránkách. 
- Údajně byla zrušena smlouva o dodávce nealkoholického piva-říkala nová kantýnská 
Odpověď: řešit prostřednictvím stravovací komise. 
- Proč už 2 měsíce nebyla žádná provozní komise? 
Odpověď: Komise funguje tak jak má, schází se dle plánu práce každé 1.pondělí v měsíci 
v 15:00 hodin na ZV, ale bohužel z vaší strany je nízká účast. 
- Hlavně mi jde o to posunové zařízení na myčce. 
Odpověď: bylo to projednáno na provozní komisi i na komisi BOZP! 
 
p. Mertová Marta – ZK 
- proslýchá se, že bude zprivatizována kuchyně v Martinově, co je na tom pravdy? 
Odpověď: Nic. 
 
p. Večeřa Jaroslav – RS 
- jak to bude s tou proraženou pneumatikou p.Ivo Mutla? 
Odpověď: Ještě bude jednání-v každém případě ať pan Mutl napíše žádost o prominutí ing. 
Kořínkovi. 
 
p. Pokorný Ivan – TMO 
- ve zpravodaji byl otištěn článek napsaný právním odborem DPO, že soudní spory jsou 
ukončeny, což se nezakládá na pravdě. Minulý týden jsem dostal rozsudek Krajského soudu 
a spolu s advokátkou jsme podali dovolání k nejvyššímu soudu. 
 
p. Protivínský Ivo – AH – „Sládkova“ 
- tento článek je třeba brát jako dezinformaci, na kterou jsme reagovali jak článkem na 
webových stránkách, tak i rozesláním e-mailů zaregistrovaným kolegům. Bude i součástí 
tohoto zápisu. 
- Znovu upozorňuji, že pokud člen odborové organizace není spokojen se službami 
advokáta, který je mu přidělen pojišťovnou DAS, lze dohodnout i zastoupení u jiného, se 
kterým však nejprve musí zástupce pojišťovny DAS pan Dunaj,  sepsat mandantní smlouvu 
(viz pojistná smlouva).  
Jiný způsob není možný! Pokud nebude tento způsob ze strany člena odborů    
dodržen, bude si muset toto právní zastoupení uhradit sám, ze svých 
finančních prostředků! 
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p. Raška Jaroslav –  
- budeme seznámeni s forenzním auditem? 
Odpověď: audit si o DPO nechalo udělat město, takže k tomuto materiálu se nemáme jak 
dostat. 
 
p. Fasora Lubomír – AH 
- upozornil na problém s pracujícími důchodci, kteří mají zájem o pojištění Kooperativa, 
kdy si neplatí členské příspěvky-je třeba si toto hlídat na zvýhodněné pojištění má pouze 
člen odborů! 
 
p. Ruprich Martin – TMO 
- opět upozorňujeme na to, že jídlo v automatu je cca o 100% dražší!!! Žádáme o nápravu. 
 
 
 
 V 15:00 hod. se jednání zúčastnilo vedení společnosti. 
 
 
§ Ing.Filipová 

- letošní rok nebyl vůbec z ekonomického hlediska jednoduchý (rostly ceny vstupů-nafta      
o 21 mil.Kč a elektrická energie o 17 mil. dražší oproti loňskému roku, dále to jsou 
mzdy , které taky šli rychleji než jsme původně očekávali-za období duben až listopad 
2008 o 17%)  

    
 
§   Ing. Hanzelka 

- do konce roku přijde ještě 12 dvanáctimetrových Citelisů a 1 malý autobus Mave a  
v příštím roce mimo již   uzavřené výběrové řízení budeme ještě nakupovat 10 ks 
dvanáctimetrových autobusů a 1 patnáctimetrový a max. 6 kloubáků a bude-li to 
možné, budeme zvažovat i nákup několika kratších autobusů (10 metrů a méně) . 

   Dále bychom chtěli koupit moderní zařízení na dělení plechů a ohraňovací lis. Letos 
jsme dokončili na prov.Trolejbusy šatny hodnotě asi 6 mil. Kč.  Plánujeme výjezd 
z Křivé přes Porážkovou na Karolínu. 

-máme podepsánu smlouvu na výrobu 6 tramvají. Co se týče trolejbusů-nedávno jsme 
vyrobili 2 prototypy SOR (levnější karoserie než Solaris). 

 
§ p.Matysík 

- navýšení průměrné mzdy v letošním roce se nám dle dohodnuté KS daří plnit, což 
představuje prům.mzdu za společnost ve výši 21.897,-Kč, u řidičů MHD 21.651,-Kč, 
dělníci 19.255,-Kč, THP 28.679,-Kč.  

 
§ Ing.Kořínek 
   - z důvodů vyššího navýšení mezd v tomto roce, než bylo původně dohodnuto, a taky, že 

od listopadu došlo k navýšení tarifních pásem, které nebylo nijak omezováno, 
k dorovnání průměrné mzdy nám zbývá vyplatit formou pololetní odměny 
5.200.000,-Kč, což činí 11,9% (cca 2.170,-Kč/zaměstnanec). Je to sice výrazně méně, 
než jsme původně očekávali, ale matematika nákladů je neúprosná.  

      Tedy to znamená, že nárůst tarifních mezd znamená snižování odměn. 
 
   -  Proběhlo jednání valné hromady, která schválila dotaci na rok 2009, ve které se počítá 

s max. 4% nárůstem mezd v roce 2009. (Zastupitelstvo města schválilo usnesení, 
kterým se navyšují mzdové prostředky organizacím řízeným městem o 1,5%)  
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Diskuze a dotazy na management: 
 
p.Smital 
- Proč vedení více nevyvíjelo tlak na město, aby přidalo na mzdy větší balík 
peněz? 
Odp.ing.Kořínka: Navýšení bude odpovídat současné situaci. Garantujeme nárůst 1% nad 
inflaci. 
 

     p. Fasora 
        - Řidiči autobusu Hranečník se stala DN, kdy uznal svou vinu, vyplnil 

hlášení o nehodě a  podepsal jej. Nedávno byl předvolán na právní odbor, 
kde jím vyplněná hlášena byla přelepena bílou korekční páskou a jím 
vepsané údaje byly přepsány? 

     Odpověď ing.Mlčáka: Potřebuji znát číslo DN, pokud se to stalo, vyvedu z toho důsledky-
takový dokument se nesmí bez vědomí řidiče pozměňovat. 

 
p.Protivínský 
 - Tato nehoda je kuriózní ještě v tom, že na čekárnu zastávky byla umístěna 
reklamní tabule, která zasahovala do jízdního profilu dráhy autobusu. 
Odpověď ing. Mlčáka: Bude šetřeno, bohužel čekárny nejsou ve vlastnictví DPO. 
 
p.Kamlerová 
 - Proč nejsou zaměstnanci seznamováni s tím, že budou sledováni 
kamerami, které jsou umístěny venku před halou? 
Odpověď ing.Kořínka: Jsou tam proto, že někteří zaměstnanci kradou naftu a dolévají 
chybějící obsah nádrže vodou! 
 
p.Körner 
-  Podnikem prosakují zprávy o tom, že proběhl audit na DPO. Je možné se 
s ním nějak seznámit? 
Odpověď ing.Kořínka: Je to dokument o 250 stránkách, který se týká činnosti podniku a 
jsou v něm strategické údaje, které si každá firma chrání. Audit dopadl dobře, 
hospodaření let 2006 a dřív bylo v pořádku. 
 
p.Protivínský 
- Bylo by možné ukončit odběr patnáctimetrových autobusů Solaris a tyto 
postupně nahrazovat kloubovými vozidly? Množí se nehody, kdy autobus 
vlivem vybočení zadní části narazí do jiného vozidla-zejména v křižovatkách, 
což je z pohledu řidiče velmi obtížné uhlídat. 
Odpověď ing.Mlčáka: Hned zkraje příštího roku bude prováděn velký dopravní průzkum, 
který odhalí, jaké vytížení je na jednotlivých linkách, na základě kterého bude provedena 
optimalizace. Takže je velmi pravděpodobné, že budou nakupovány zejména kratší vozy i 
pod 10 metrů délky. 
Odpověď ing. Hanzelky:  Kabiny těchto vozů budou již vybaveny plnohodnotnou 
klimatizací. 
 

     p.Řezníčková 
- Proč jste nám před měsícem říkal, že 14.plat bude ve výši 15 mil.Kč a dnes 
nám říkáte, že rozdělíte pouze 5 mil.Kč?  
Odpověď ing.Kořínka: Byl to pouze hrubý odhad, přesná čísla jsme neznali. 
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- To ale není možné, protože jste už koncem října věděli, že budete navyšovat 
tarifní pásma k 01.11.2008.  
Odpověď ing.Kořínka: Musíte se rozmyslet, zda chcete pololetní odměny, nebo 
navyšování tarifních mezd. Na obojí nejsou finanční prostředky. 

 
 
 

Chcete dostávat prostřednictvím e-mailu upozornění na aktuální 
informace umístěné na našich webových stránkách? 

Zaregistrujte se: 
 

 

www.odborydpo.cz 
 

 
V Ostravě:12.12.2008 
 
+ 1 příloha k soudním sporům 

  
     
       Zapsal : Ivo Protivínský                                 Bc. Kubíčková Eva     

místopředseda ZV ZO OS DOSIA    předsedkyně ZV ZO OS DOSIA 
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