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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.04/2016 
    
Z řádného zasedání -  
Závodního výboru ZO OS DOSIA při DPO a.s., konaného dne 24. 02. 2016. 
 
ZV jednal ve složení: Protivínský Ivo, Řezníčková Jarmila, Pokorný Ivan, 
Soukalová Blanka, Bambušek Jan, Eugel Tomáš, Smital Petr,  Maloušová Jana, Veselý 
Martin, Štěpánek Zdeněk, Mezihorák Ivo, Bartečková Ivana, Večeřa Jaroslav, Kacíř 
Miroslav (zastupuje Tomáše Frejkovského), Dvořáková Jana, Ondřej Radim (zastupuje 
Zbyňka Hříbka), Ing. Pokojský Čestmír. 
  
Místopředsedové: - Hisem Lubomír Muntág Michal, Bortlíček Petr, Slíva Zdeněk, 
Bortolotti Daniel, Kosňovská Zdeňka, Vozničková Vladislava, Seberová Jana. 
 
Omluveni: - Borisová Marie, Brachtl Jan, Frejkovský Tomáš, Hříbek Zbyněk, Kadlec 
Vladimír, Koral Michal, Vilášková Věra, Lubeník Radko, Grendysová Hana, Chotová 
Drahomíra. 
 
Host:  Ing. Roman Kadlučka Ph.D.  
 
 
ZV projednal: 

 
 a schválil Iva Protivínského za kandidáta na člena do Dozorčí rady.   
       Hlasování: Pro - 17, proti - 0, zdržel se - 0. Návrh byl přijat. 
 

 
ZV byl seznámen: 
 

 náhradou škod z dopravních nehod. 
 
 
Informace: 
 
- Žádal jsem primátora o schůzku, ten schůzku přislíbil v nejbližším možném 
termínu.  
- Vyhodnocení Kolektivní smlouvy na roky 2014 – 2018,  za období od 1. ledna  do 
31. prosince 2015, je součásti zápisu. 
- Ve dnech 7.3. - 8. 3. 2016 se bude v Ostravě konat jednání předsednictva sekce MHD 
a VSD.  
- Losování pořadí kandidátů na volebním lístku do dozorčí rady mělo původně 
proběhnout 7. 3. 2016. Vzhledem k tomu, že budeme mít jednání předsednictva sekce 
MHD, požádal jsem o změnu termínu na 9. 3. 2016. 
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V 15:00 hod. přišel ředitel společnosti. 
 
Ing. Roman Kadlučka Ph.D.: 

- V rámci úspor je ušetřeno cca 31 mil. Kč, 1/3 bude vyplacena v odměně za 
úspory. 

- V loňském roce se nám podařilo uskutečnit všechny projekty bez jakýchkoliv 
problémů. Jsme vnímání, jako korektní partner. 

- Plán na rok 2016 nemáme schválený.  
- 28. 2. 2016 bude zprovozněn terminál Hranečník. 
- Připravujeme se na obnovu vozového parku tramvají, autobusů a trolejbusů. 
- Připravuje se plnička CNG na Hranečníku. 
-  V rámci města proběhla diskuse o vystěhování Porubské vozovny. 
- Pracuje se na tramvajové trati na 8 obvod. Zatím není jasné, jestli se to 

uskuteční, i když peníze na realizaci jsou.  
 

 
JanaMaloušová:  
Řidiči, kteří dostali přidělené tzv. "sčítací vozy" jsou naštvaní, protože jsou 
mnohokrát v měsíci bez přiděleného vozu, který "sčítá" cestující na různých linkách, 
ale tyto průzkumy jsou mnohdy chybné, protože v navoleném programu vidí řidič 
mínusové  počty cestujících nebo jen pár cestujících na vyloženě vytížených linkách - 
např. 48. Mnoho řidičů si tyto údaje i fotili mobilem. 
Odp. Ing. Roman Kadlučka Ph.D.: 
-Zjistěte podrobnosti a přepošlete mi to. Mám informace, že systém funguje. 
 
Ivo Protivínský:   
- Tarifní pásmo zaměstnance, který odchází do důchodu, bylo vždy na podzim 
přiděleno jinému zaměstnanci. Jsme ubezpečování, že se tak stále děje. Vedoucí na 
vrchní stavbě odeslal na ředitelství návrh na posun v pásmech za lidi, kteří odešli do 
důchodu, a skončilo to u Mgr. Dvorské. Od té doby se nic neděje. 
Odp. Ing. Roman Kadlučka Ph.D.: 
- Při návrhu plánu se nikde nekrátilo, takže ty peníze někde jsou. Pošlete mi emailem 
dotaz, ať mohu zjistit situaci.  
 
Ivo Protivínský:   
- připomínám, že 9. 12. 2015 jsme měli jednání s vedením společnosti, kterého se 
účastnil i předseda sekce MHD OS DOSIA pan Oldřich Schneider. Na tomto jednání 
jsme se zaobírali zejména problematikou rozvrhování pracovní doby. To co řidiči 
dostávají, jsou pouze rozpisy směn. Písemný rozvrh pracovní doby však nikoliv. 
Z tohoto jednání jsme do dnešního dne nedostali zápis, proto jsem emailem oslovil 
Mgr. Dvorskou a ta mi odpověděla, že zápis nebyl žádnou ze stran požadován. Přitom 
v KS je ujednání, že z každého takového jednání bude vyhotoven zápis. 
Odp. Ing. Roman Kadlučka Ph.D.: 
- Po nástupu nového vedoucího odboru personální řízení je třeba sjednat schůzku a 
problém dořešit.  
 
Ing. Čestmír Pokojský:   
- Vítkovice Machinery Group se chválí, že umí udělat plničku CNG i tam, kde není 
potrubí.  
Odp. Ing. Roman Kadlučka Ph.D.: 
- Je to v nabídce, ale vyjde to dráž a my máme povinnost rok čerpat CNG 
v Martinově. 
Je na zvážení jestli mít plničku vlastní nebo cizí. Je výhodnější, aby plničku postavil 
někdo cizí.  



 

 

 

3 

  
Petr Bortlíček:   
- Máme novou službyvedoucí p.Pikovou a řidiči si stěžují na špatnou komunikaci s ní.  
Odp. Ing. Roman Kadlučka Ph.D.: 
- Zjistím situaci. 
  
Radim Ondřej:   
- Doslechl jsem se, že se testuje nové nahrávací zařízení. Dostal ho na testování kolega 
s příkazem, že ho má mít zapnuté celou směnu včetně přestávek. Jak je možné, že nás 
nahrávají i o přestávce. Pokud budete vybírat nový přístroj, tak nejdůležitější je jeho 
rychlost. 
Odp. Ing. Roman Kadlučka Ph.D.: 
- Přístroj se testuje, ale během přestávek Vás nesmí nikdo nahrávat.  Domluvte se 
s vedoucím, ať si při výběru pohlídá, aby rychlost přístroje byl jeden z parametrů. 
 
Připomínky DV: 
 
Pokorný Ivan: 
- Dostal jsem informaci, že pokud si věci z Oděvního skladu nechám poslat na 
provozovnu, tak za tuto službu budu platit.  
  
 

Příští schůze ZV, se koná dne 09. 03. 2016 v 14:00 hodin, 
v zasedací místnosti. 

 

 
 

 

Náš web: 

www.odborydpo.cz 
 
 

V Ostravě dne: 08. 3. 2016   
 Zapsala :          Jarmila Řezníčková 
                   místopředsedkyně ZV ZO OS DOSIA 

http://www.odborydpo.cz/

