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Základní organizace 
Odborového svazu pracovníků dopravy, 

silničního hospodářství a autoopravárenství Čech a Moravy 
DOSIA 
při DP Ostrava a.s. 

 
 

                      Zápis č.04/2013 
    
Z řádného zasedání -  
Závodního výboru ZO OS DOSIA při DPO a.s., konaného dne 27. 02. 2013. 
 
 
ZV jednal ve složení: Protivínský Ivo, Řezníčková Jarmila, Pokorný Ivan, 
Soukalová Blanka, Matějka Jaroslav, Eugel Tomáš, Smital Petr, Maloušová Jana, 
Borisová Marie, Veselý Martin, Štěpánek Zdeněk, Mezihorák Ivo, Kamlerová Eva, 
Frejkovský Tomáš, Večeřa Jaroslav, Hříbek Zbyněk, Ing. Pokojský Čestmír.  
Místopředsedové: - Hisem Lubomír, Vlčková Pavla, Bortlíček Petr, Slíva Zdeněk, 
Bortolotti Daniel, Vozničková Vladislava, Antes Radim, Čík Daniel, Mertová Jana, 
Ondřej Radim.  
Omluven: - Kosňovská Zdeňka, Halíř Jan – zastupuje Antes Radim, Seberová Jana, 
Lubeník Radko, Kacíř Miroslav, Dvořáková Jana – zastupuje Mertová Jana,  
Hosté:  Ing. David Mlčák, Ing. Roman Šula MBA. 
 
ZV projednal: 
 

 vývoj průměrné mzdy za období leden 2013 ve srovnání se stejným obdobím 
roku 2012: DPO a.s. 

 
 vývoj průměrné mzdy za období leden 2013 ve srovnání se stejným obdobím 

roku 2012: Ekova – electric a.s. 
 

 nástupy a výstupy DPO a.s. 
 

 nástupy a výstupy Ekova – electric. 
 

 stav zaměstnanců ve srovnání s rokem 2012 Ekova – electric 
 

 stavy zaměstnanců ve srovnání s rokem 2012  DPO a.s. 
 

 přepočtený stav zaměstnanců DPO a.s. 
 

 náhrady škod z dopravních nehod. 
 

 zápis z třístupňové kontroly BOZP, která proběhla na trolejbusech. 
 

 a schválil za člena provozní komise Petra Bortlíčka z DV Trolejbusy.  DPK se 
bude účastnit Matějka Jaroslav. 

 
 a schválil koupi nového notebooku. 

Hlasování: Pro - 19, proti - 0, zdržel se - 0. Návrh byl přijat  
 

 a schválil odprodání starého notebooku Petrovi Smitalovi za 2 500,- Kč. 
Hlasování: Pro - 18, proti - 0, zdržel se - 1. Návrh byl přijat  
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  rozvázání pracovního poměru podle §52, odst. c), ZP - nadbytečnost:  

- Dagmar Žurková – dělník v dopravě – za účasti jmenované, s nesouhlasným 
stanoviskem. 

 
  rozvázání pracovního poměru podle §52, odst. c), ZP - nadbytečnost:  

- Jana Škutová – dělník v dopravě – za účasti jmenované, s nesouhlasným 
stanoviskem. 

            Odůvodnění nesouhlasných stanovisek, je přílohou zápisu. 
 

 a schválil podporu v nezaviněné tíživé situaci-dlouhodobá nemoc: 
      - Ľudovít Hovančák – autobusy Hranečník – řidič – 2 500,-Kč.  
      Hlasování: Pro - 17, proti - 0, zdržel se - 2. Návrh byl přijat. 
 
 a schválil odměnu pro pořadatele plesu formou věcného daru ve výši 500. – 

Kč, odměnu pro obsluhu v kuchyni formou věcného daru ve výši 200. – Kč a 
odměnu pro pořadatele, kteří poskytli své auto k návozu věcí na ples, formou 
věcného daru ve výši 200,- Kč. 
Hlasování: Pro - 19, proti - 0, zdržel se - 0. Návrh byl přijat. 
 

Informace: 
- Předseda poděkoval všem členům ZV, kteří se aktivně podíleli na realizaci 
odborářského plesu, na nějž jsou samé kladné ohlasy.  
- V  DO Hranečník-garáže  proběhly doplňující volby - za předsedu DV byl zvolen Jan 
Halíř a dva noví členové DV-Lenka Honajzrová, která bude chodit na stravovací 
komisi a Václav Machálek, který bude chodit na provozní komisi. 
- Ve dnech 11. - 13. 3. 2013 proběhne v DPO kontrola nad stavem a ochranou zdraví 
při práci. V Ekově Electric tato kontrola proběhne ve dnech 14. - 15. 3. 2013. Kontrolu 
provede svazový inspektor BOZP p.Petr Vozáb a předseda sekce MHD p. Oldřich 
Schneider. 
- Vzhledem k tomu, že ze strany zaměstnavatele dochází v poslední době 
k zajímavému šetření pracovních úrazů, budeme opětovně žádat zaměstnavatele, 
aby k těmto šetřením byl vždy přizván zástupce odborové organizace. Pokud 
nebudeme informováni o vzniku pracovního úrazu a nebudeme přizváni k šetření 
tohoto úrazu, doporučujeme Dílenským výborům, aby do hlášení o úraze zapsali: 
Odborová organizace nebyla přizvána k šetření tohoto pracovního 
úrazu. 
- Firma Mary Kay nám dala k MDŽ, pro členky odborů sponzorský dar ve formě 
dárkových poukázek na kosmetiku ve výši 700,- Kč. 
 
V 15:00 hod. přišli zástupci vedení společnosti. 
 
Ing. David Mlčák: 
- V první řadě musím oznámit, že od 1. 3. 2013 dochází ke změně ve vedení společnosti 
s tím, že odstupuje technický náměstek Ing. Gebauer a nahradí ho, dle výběrového 
řízení Ing. Kuchrík. 
- Od 3. 3. 2013 dojde k velké změně v tramvajové a autobusové dopravě. Hlavním 
cílem optimalizace dopravy a úspory nákladů bylo omezit souběžně jedoucí linky. 
Soustředili jsme se na páteřní tramvajovou dopravu a kde je to možné s návazností na 
autobusovou dopravu. Trolejbusová trakce měla být spuštěna zároveň s ostatními 
trakcemi, ale byla zastavena, protože k 1. 7. 2013 má být spuštěna nová trolejbusová 
trasa v oblasti Nová Karolina. V této souvislosti dojde ke změnám v trolejbusové 
dopravě. 
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Ing, Roman Šula MBA: 
- Plán na rok 2013 je ve fázi zpracování. Účetní závěrka za rok 2012 je hotová. DP 
skončil s hospodářským výsledkem po zdanění 1 mil. Kč. Optimalizace dopravních 
výkonů je spočítána místo 6% jen na 4% úspory dopravních výkonů. Městu vrátíme 25 
mil. Kč a předpokládáme tak, jak rozhodla rada města, že těchto 25 mil. Kč bude 
započteno s požadavkem na úsporu v roce 2013. Plán stavím na tu samou 
kompenzační platbu jako v roce 2012 tj. 1 081 440 000,- Kč.  
 
Frejkovský Tomáš: 
- Do práce jezdím linkou 29 a první autobus, s kterým mohu jet, jede z Kamčatky 4:40. 
Návaznost na l. č. 4 je v 5:20. 
Odp. Ing. David Mlčák: 
- Nemůžeme z hlediska objednávky vyhovět všem. 
 
 Kamlerová Eva: 
 - V loni jsem na Vás měla dotaz ohledně jízdních řádů. Proč má DP 6 dodatků za rok.  
Odp. Ing. David Mlčák: 
-Nejsme ti co bychom chtěli tyto změny, ale jsou tady požadavky objednatelů, krizové 
požadavky atd. 
 
Kamlerová Eva: 
 - Proč nejsou na internetu ke stažení jízdní řády do mobilu?  
Odp. Ing. David Mlčák: 
-Je to složité, protože nám to dělá externí firma. 
 
Frejkovský Tomáš: 
- Dozvěděli jsme se, že hřiště už je vyklizené a chlapi se ptají, jestli bude možnost na 
tomto hřišti pořádat nějaké akce. 
Odp. Roman Šula MBA: 
- hřiště nás stálo ročně přes 500 000,- Kč a vzhledem k tomu, že hledáme úspory 
všude. Hřiště využívalo TJ Dynamo s minimální účasti zaměstnanců. Nabídli jsme 
jim, že DP ponese náklad ve výši maximálně 100 000,- Kč a 50 000,- Kč přispěje na 
provoz. To bylo ze strany představitelů TJ Dynamo odmítnuto. Hřiště se 
zakonzervuje a jedná se s městem, aby se tento majetek vyvedl zpět na město.  
 
Protivínský Ivo: 
- V podnikové autoškole se teď bude nabízet občerstvení klientům? Byla tam totiž 
zakoupena nová myčka nádobí a kuchyňská linka.  
 

 
Odp. Ing. Roman Šula MBA: 
- Závodní škola má jednou tak překročený hospodářský výsledek. Je tam velký 
pohyb osob a těm je třeba, aby byli konkurence schopni, zajistit určitý komfort. 
 
Ing. Pokojský Čestmír: 
 - Už se podařilo zlomit KODIS a zastupitele kraje co se týká terminálů?  
Odp. Ing, David Mlčák: 
- Je to hlavně snaha vedení města, které musí najít shodu s krajem. 
 
Mertová Marta: 
 - Kdy začne rekonstrukce kuchyně. 
Odp. Ing. Roman Šula MBA: 
- Vybraná firma dokončuje projektovou dokumentaci. Až bude hotovo, tak to půjde 
do finální fáze. Termín se asi posune. 



 

 

 

4 

  
Protivínský Ivo: 
 - Zaměstnanci provozovny Hranečník vznesli dotaz, zda by nemohli tankovat na 
Hranečníku naftu do svých motorových vozidel.  
Odp. Ing. David Mlčák: 
- Tento návrh jsme už dávali na posouzení na právní oddělení. Problém je v tom, že 
v Martinově, kde nejsou stojany na tankování v dohledové vzdálenosti, by vzniklo 
větší nebezpečí, které přinese zvýšený pohyb cizích vozidel po středisku.  
 
Smital Petr: 
 - K vedoucímu byli volaní řidiči, kteří byli upozorněni, že mají jezdit ekonomicky. 
Když jsem jel ekonomicky, tak jsem jedno kolo na lince 22 zajel s 10 min. zpožděním. 
Pokud máme dodržovat jízdní řád tak nemůžeme jezdit ekonomicky.  
Odp. Ing. David Mlčák: 
- Je to subjektivní pocit, protože se dá jet ekonomicky rychle, ale také neekonomicky 
pomalu.  
 
Matějka Jaroslav: 
 - Proč má DP najatou strážní službu, která je drahá. Úklidová služba je to samé, je 
drahá a nekvalitní. 
Odp. Ing. Roman Šula MBA: 
- Zkuste dotaz na nového technického náměstka. 
 
Křivé jsou na parkovišti vyhrazena místa pro služební vozy, na kterých se nesmí stát. 
Parkoviště je už tak moc malé. Nešlo by tato prominentní místa zrušit?  
Odp. Ing. David Mlčák: 
- Není problém tato místa zrušit, kromě místa pro invalidy. 
 
Úkoly: 
 - Případné podněty k připravované inspekci BOZP, je nutno zaslat nejpozději do 
10.3.2013. Zodp.: předsedové DV + členové komise BOZP. 
  

Příští schůze ZV, se koná dne 13. 03. 2013 v 14:00 hodin, 

v zasedací místnosti. 
 

Náš web: 

www.odborydpo.cz 

V Ostravě dne: 08. 03. 2013   
 Zapsala :          Jarmila Řezníčková 
                   místopředsedkyně ZV ZO OS DOSIA 

http://www.odborydpo.cz/

