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Závodní výbor   

        ZO OS DOSIA při DPO a.s. 

 
 

 
 
 

                      Zápis č.9/2011 
    
Z řádného zasedání -  
závodního výboru + místopředsedů ZO OS DOSIA při DPO a.s. a vedení 
společnosti, konaného dne 10. 05. 2011. 
 
ZV jednal ve složení  - Protivínský Ivo, Řezníčková Jarmila, Pokorný Ivan, Tořová 
Libuše, Eugel Tomáš, Smital Petr, Maloušová Jana, Borisová Marie, Veselý Martin, 
Štěpánek Zdeněk, Mezihorák Ivo, Kamlerová Eva, Večeřa Jaroslav, Frejkovský Tomáš, 
Dvořáková Jana, Hříbek Zbyněk, Ing. Pokojský Čestmír. 
Neomluveni: Peřina Oldřich, Waligóra Marek. 
Místopředsedové: Hisem Lubomír, Filipovský Petr, Slíva Zdeněk, Bortolotti Daniel, 
Kosňovská Zdeňka, Vozničková Vladislava, Čík Daniel, Lubeník Radko, Kacíř 
Miroslav, Vávra Antonín.  
Vedení společnosti:  Ing. Roman Kadlučka Ph.D., Ing. Gebauer Pavel, Ing. Mlčák 
David. 
 
ZV projednal: 

 
 účast členů ZO OS Dosia na protivládní demonstraci konané dne 21. 5. 2011 

v Praze.  
 

 účast ZO na 20. ročníku podnikového turnaje ředitele společnosti v malé 
kopané. Vzhledem k tomu, že se ZV nikdo z organizátorů neprojednal tuto 
záležitost a přesto je již na plakátu napsáno že„ZO OS DOSIA odmění nejlepšího 
brankáře a hráče věcnými cenami“, ZV předkládá návrh vyslovit nesouhlas s 
formou sdělení o účasti zástupců ZO na vyhodnocení tohoto turnaje.  
Hlasování:     pro   17,     proti   0,     zdrželi se   0.  Návrh byl přijat. 
 

 a schválil návrh pro případ stávky úhradu sociálního a zdravotního pojištění za 
stávkující zaměstnance z Rezervního Fondu. 
Hlasování: Pro – 17, Proti – 0, Zdrželi se – 0. Návrh byl přijat. 
 

 a schválil delegáty na plenární zasedání konané ve dnech 8. 6. – 9. 6. 2011 ve 
Zlenicích: Ivo Protivínský, Jarmila Řezníčková, Libuše Tořová, Tomáš 
Frejkovský, Petr Smital a Jaroslav Večeřa. 
Hlasování: Pro – 15, Proti – 0, Zdrželi se – 2. Návrh byl přijat. 
 

 nástupy a výstupy za Ekovu Electric. 
  
 
 rozvázání pracovního poměru dle § 55 odst. 1 písm. b): 
 - Vítězslav Michálek – dispečer – bez účasti jmenovaného, se souhlasným 

stanoviskem. 
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Ve 13 : 00 hodin přišel management: 
 

Ředitel společnosti Ing.Roman Kadlučka Ph.D.: 
- Co se týká mezd, musím vycházet z rozpočtu a peněz, které od města dostanu. Po 
jednání se zprostředkovatelem, kde nedošlo ke shodě, jsem navrhl odborové 
organizaci svolat konferenci, kde by byl pozván i jmenovaný zprostředkovatel a 
vysvětlili bychom si možnosti, které jsou. 
- Nabídl jsem, že jakékoli úspory z vaší strany, které navrhnete a které jsou 
realizovatelné, rozdělím a to 2/3 do mezd a 1/3 městu. 
- Vzhledem k množícím se vážným nehodám jsem nechal vytvořit tým prvního 
náměstka, na zvýšení bezpečnosti. Byl bych rád, kdyby s námi spolupracovaly i odbory. 
Nehody znamenají pro podnik nemalé náklady, které bychom ušetřili a ty by se daly 
použít i do mzdových prostředků. 
 
Dotazy na vedení: 
Jana Maloušová : 
- Od roku 2008 jezdíme za 90.- Kč na hodinu. Za tyto peníze uklízíme vozy, po 20 
hodině děláme revizory a je na nás přenášeno stále více povinností. 
 
Ivo Protivínský : 
- Do roku 2008 jsme byli na konci tabulky mezi Dopravními podniky a teprve v letech 
2008-2009 jsme si polepšili. Bohužel zmražením mezd v roce loňském a 
zaměstnavatelem navržené navýšení v roce letošním nás opět stahuje na nižší pozice. 
 
Ing.Čestmír Pokojský : 
- Náměstek pro dopravu Bc. Boháč se nedávno dal slyšet, jak bude spousta peněz na 
preferenci MHD. V době kdy na místě náměstka pro dopravu nebyl, byla preferovaná 
automobilová doprava. Ostrava, jako město, má i práva na svém území a má možnost 
preferovat to, že nikdo jiný nebude na jeho území provozovat MHD. To znamená 
vytvořit přestupní terminály. 
- Byla řeč o tom, že se hledají úspory v DP. Je to zvláštní situace, Ing. Mokroš z Ekovy 
hledá v DP odborníky, protože teď budou přijímat lidi. Vypadá to, že u DP je 
přezaměstnanost a my bychom mohli přesunout 50 až 60 lidí přitom pracovníci čety, 
které se obsazují, by bez brigádníků nezajistili ani základní obslužnost. O tom, že by to 
dělali zaměstnanci ve své pracovní době, nemůže být ani řeč. 
Odp.Ing.Pavel Gebauer: 
- V červnu začíná rekonstrukce Svinovských mostů a současně bude vybudován také 
terminál - Svinov, který by mněl být dokončen v příštím roce. Terminál Hranečník 
začne výstavba koncem letošního roku a dokončena by mněl být v roce 2012. 
Schválená je výstavba trolejbusové trati, výstavba terminálu -  na Dubině u 
Intersparu. Zatím je zastavena výstavba terminálu -  Hl. nádraží. Všechny projekty 
jsou spolufinancovány z EU a dotačních fondů města. 
- Co se týká zapůjčování zaměstnanců do Ekovy, tak to jsem odmítl. Jediné co bych 
povolil je práce těchto zaměstnanců na vedlejší činnost. 
 
JarmilaŘezníčková: 
- Už máme ekonomického  náměstka? 
Odp.Ing.Roman Kadlučka Ph.D.: 
 - Zapomněl jsem vám to říci, ano od 1. května je ekonomickým náměstkem Ing. 
Roman Šula, který vyhrál výběrové řízení. 
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Ivo Protivínský: 
- Revizorům byla v měsíci dubnu špatně rozvržena pracovní doba a oni by si toto 
špatné rozvržení měli odpracovat. Nejdříve jim bylo navrženo vzít si dovolenou, ale 7 
revizorů toto odmítlo a žádali zaplacení směny jako překážku na straně 
zaměstnavatele. 
Odp.Ing.David Mlčák: 
- Nemohu se k tomu vyjádřit, vzal jsem si podklady od p. Protivínského a předám je 
ekonomickému náměstkovi. 
 
Libuše Tořová: 
- Vedla jsem diskusi s náměstkem pro dopravu Bc. Alešem Boháčem na téma 
preference MHD a i on přiznal, že je upřednostněna automobilová doprava, a že se 
bude snažit prosadit preferenci MHD. Jsem ráda, že se tak děje, protože si myslím, že 
preference MHD sníží počet dopravních nehod a řidiči budou jezdit ve větší pohodě. 
- Co se týká smogu tak názor obyčejných lidí je takový, že jsou zvýhodnění lidé 
s krátkodobými jízdenkami, místo aby byli zvýhodněni cestující, kteří mají dlouhodobé 
jízdenky. 
Odp.Ing.David MLčák: 
- Co se týká preference, není pravda že DPO nic nedělá Například BUS pruhy pro 
autobusy a trolejbusy. Všude kde je to možné máme BUS pruhy anebo o ně máme 
požádáno. Z fondu, který získá město budou zakoupeny řadiče. Preferenci 
v křižovatkách můžeme ovlivnit pouze komunikací, dopisy……. Preference závislé 
trakce po finanční stránce ovlivnit můžeme, ale prosadit to u správců majetku a 
komunikací je velký problém. Velmi se osvědčily prvky stavební preference mezi 
Krajský úřadem a Domem energetiky. Od instalace tam byla jen jediná dopravní 
nehoda. Dlouhodobé jízdenky jsou zvýhodněné menším zvýšením ceny při 
zdražování. Akce SMOG nám snížila počet prodaných dlouhodobých, časových 
jízdenek a počet krátkodobých vzrostl. V této době je to naopak. 
 
Petr Smital: 
- Hodně lidí se ptá, z jakého důvodu se měnilo logo.  Na vozidlech jsou nové, 
tmavomodré  polepy a na nich špatně viditelné, žluté číslo vozu a telefonní číslo chybí 
zcela. 
Odp.Ing.David Mlčák: 
 - DP byl vyzván o vizualizaci města. Všechny městské podniky měnily loga. Museli 
jsme se barevně dostat k vizualizaci města. Není to akce vyvolaná DP, ale je vyvolaná 
městem. Telefonní čísla máme na všech označnících. 
Odp.Ing.Roman Kadlučka: 
- Na rozdíl od ostatních společností nás to stálo minimum peněz. 
 
Zbyněk Hříbek: 
- Máte informace o E-kartě?  
Odp.Roman Kadlučka: 
 - E-karty mají zaměstnanci a teď se přechází i na rodinné příslušníky. Vše by mělo 
být hotovo do konce letošního roku. Je výhoda, že tyto karty budou používat i jiní 
přepravci. 
 
Zbyněk Hříbek: 
- Revizorovi trvá kontrola jedné E-karty 3 minuty to je 3 zastávky. Cestující se nám 
smějí a ptají se „ Už vám to funguje?“ 
Odp.Ing. Roman Kadlučka: 
 - Zjistím důvod. 
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Ing. Čestmír Pokojský: 
- Dne 4. 4. 2011 jsme začali provozovat inovovaný systém Korund plus, který 
nefunguje. 
Odp.Ing.Gebauera: 
 - Projekt je zastaven, zprovozní se až 1. 1. 2012. 
 
Ing. Čestmír Pokojský: 
- Upozorňovali jsme už na školení, že tento systém nefunguje. Bylo nám řečeno, že se 
rozeběhne až v ostrém provozu. Je dobře, že jste ho zastavili, ale kdo to spustil 
v takovém stavu?  
Odp.Ing. Pavel Gebauer: 
- Ten kdo to spustil, byl potrestán. 
 
Jana Maloušová: 
- Ze strany řidičů je dotaz na školu smyku. 
Odp.Ing. David Mlčák: 
- Není to škola smyku, je to standartní školení na Centru bezpečné jízdy v Přívoze, ale 
je to jen zkouška. Je to finančně náročné tak tam půjde omezený počet řidičů. Zahájil 
jsem s Ing. Hladkým kolečko po střediscích v rámci bezpečnosti. 
 

V 14:30 management opustil jednání. 
 
Připomínky DV: 
 
Libuše Tořová: 
- Připomínka k zápisu č. 8/2011 kdy provozovna Mor. Ostrava nesouhlasí, abych byla 
v pracovní skupině. Chápu jejich námitku, také vím, že máme společné zájmy i 
odlišné zájmy, nicméně pracovní skupina není na to, abychom řešili nějaké rozpory. 
Myslím si, že i my máme právo mít v pracovní skupině zastoupení. Mor. Ostrava má 
své zastoupení ve funkci místopředsedy. 
 
Ivan Pokorný: 
- DV tramvaje Mor. Ostrava počká, jak se projeví práce DV tramvaje Poruba ve   
vypjatých  situacích. Křivá teď pustila Porubě dvě funkce. Zatím počkáme a naši 
zaměstnanci jsou ochotni udělat podpisovou akci. 
Libuše Tořová: 
- Pokud názory středisek budou tak rozlišné, že Křivá bude trvat na zastoupení 
v pracovní skupině, není problém se domluvit na dovolení člena za Křivou. 
 

Příští schůze ZV, se koná 26.05.2011 ve 12:00, v banketce                  

v Martinově 
 

         Náš web: 

www.odborydpo.cz 
 

 V Ostravě dne: 20. 05. 2011   
 Zapsal :          Jarmila Řezníčková 
                   místopředseda ZV ZO OS DOSIA 
 

http://www.odborydpo.cz/


 

 

 

5 

 


