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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.10/2013 
    
Z řádného zasedání -  
Závodního výboru ZO OS DOSIA při DPO a.s., konaného dne 29. 05. 2013. 
 
 
ZV jednal ve složení: Protivínský Ivo, Řezníčková Jarmila, Hisem Lubomír za 
Pokorného Ivana, Soukalová Blanka, Eugel Tomáš, Smital Petr, Maloušová Jana, 
Borisová Marie, Veselý Martin, Štěpánek Zdeněk, Mezihorák Ivo, Halíř Jan, 
Kamlerová Eva, Večeřa Jaroslav, Kacíř Miroslav za Frejkovského Tomáše, Hříbek 
Zbyněk, Ing. Pokojský Čestmír.  
 
Místopředsedové: - Vlčková Pavla, Slíva Zdeněk, Bortolotti Daniel, Kosňovská 
Zdeňka, Čík Daniel, Ondřej Radim. 
  
Omluven: - Pokorný Ivan, Matějka Jaroslav, Bortlíček Petr, Vozničková Vladislava, 
Seberová Jana, Antes Radim, Frejkovský Tomáš, Dvořáková Jana, Lubeník Radko, 
Mertová Marta,  
 
Hosté:  Ing. David Mlčák, Ing. Miroslav Kuchrýk, Mgr. Martina Dvorská Prášková. 
 
 
ZV byl seznámen: 
 

 s vývojem průměrné mzdy za období leden – duben 2013 ve srovnání se 
stejným obdobím roku 2012 v DPO a.s. 
 

 s nástupy a výstupy DPO a.s. 
 

 se stavem zaměstnanců ve srovnání s rokem 2012  DPO a.s. 
 

 s přepočteným stavem zaměstnanců DPO a.s. 
 

 s přemístěním zaměstnanců v měsíci dubnu 2013 
 

 s náhradami škod z dopravních nehod 
 

 
 
ZV projednal: 

 
 a schválil podporu v nezaviněné tíživé situaci-dlouhodobá nemoc: 
      - Lenka Sudíková – autobusy Hranečník – uklízečka – 2 500,-Kč.  
      Hlasování: Pro - 17, proti - 0, zdržel se - 0. Návrh byl přijat. 
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 a schválil účast Jana Bambuška, člena DV trolejbusy – doprava na jednání ZV 
místo předsedy Jaroslava Matějky a místopředsedy Petra Bortlíčka, kteří se 
omluvili. 
Hlasování: Pro - 17, proti - 0, zdržel se - 0. Návrh byl přijat. 

 
 protokol o náhradě škody – Miroslav Kapec – zaměstnanec odd. Nákupu. 

ZV projednal a bere na vědomí. 
 

 a schválil účast Blanky Soukalové místo Tomáše Frejkovského na plenárním 
zasedání ve dnech 12. 6. – 13. 6. 2013  
 
 
 

Informace: 
 
- Zúčastnil jsem se s Tomášem Eugelem a Ing. Pilchem kontroly na Hranečníku. 
Kontrola byla zaměřena na únik provozních kapalin. Pokud je únik viditelný pouhým 
okem a řidič to nenahlásí je to jeho pochybení a řidič je patřičně „odměněn“. 
- Na pracovní skupině jsme se začali zabývat přípravou nové KS. 
- Ing. Kubíčková nám předložila směrnici „ Pracovnělékařské prohlídky a způsob 
jejich úhrady“, ze které vyplývá povinnost zaměstnance, při přijetí do zaměstnání, 
pracovnělékařskou prohlídku zaplatit. Po odpracování 1 000 hod. (asi ½ roku) si 
může požádat o proplacení a zaměstnavatel mu zaplatí 50%. Dali jsme nesouhlasné 
stanovisko a navrhujeme, aby byla zaměstnanci zaplacena celá částka. 
- Od 1. 7. – 16. 8. 2013 bude mít kuchyň, z důvodu rekonstrukce výluku. V době 
výluky bude zajištěno náhradní stravování a to obědová polévka, 2 druhy teplého 
hlavního jídla, 2 druhy zchlazeného fóliového jídla, kompot nebo salát. Výdejna 
hlavních jídel v Martinově bude mimo provoz, a proto si zaměstnanci ústředních 
dílem v Martinově budou moci objednávat výhradně zchlazená fóliová jídla. Ohřev 
bude zajištěn částečně v banketce a částečně na pracovišti. Ostatní výdejní místa 
budou ve standardním provozu. Důchodcům bude v době výluky zajišťovaná strava 
za plnou cenu, protože v době výluky nemají nárok na dotovanou stravu. 
- Ing. Kubíčkovou nám byl předložen záměr zaměstnavatele na zrušení stravenek. 
Týká se to řidičů, kteří neodstavují v garážích a nemají možnost se stravovat 
v našich jídelnách. 
 K 1. 9. 2013 zrušení zaměstnavatel smlouvy s restauracemi a řidičům bude 
poskytnuto zchlazené fóliové jídlo, které si mohou objednat online a vyzvednou na 
smyčce ve Výškovicích a Dubině. 
S tímto návrhem nesouhlasíme, protože konečné nejsou zařízené ani k průměrně 
kulturnímu stolování (Rozvrzané židle a stoly, mikrovlná trouba zajištěna jen v době, 
kdy je přítomen manipulant.) 
 
  
 
V 15:00 hod. přišli zástupci vedení společnosti. 
 
 
Ing. David Mlčák: 
V současné době DP nastoupil úsporná opatření, to je omezení dopravních výkonů. Od 
3. 3. 2013 jsme značně zredukovali tramvajovou a autobusovou dopravu, k 1. 9. 2013 
nastane i optimalizace trolejbusové dopravy. Od 1. 8. 2013 by měla vyjet trolejbusová 
linka č. 107 od Nové Karoliny na konečnou Bazaly. V roce 2014 by nemělo dojít 
k úpravě dopravních výkonů, protože dopravní výkony jsou na hraně. 
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Mgr. Martina Dvorská Prášková: 
 - Představenstvo společnosti rozhodlo o vyplacení pololetní odměny ve výši 10,83% 
průměrného, hrubého, měsíčního výdělku za rozhodné období. 
 
Slíva Zdeněk: 
- Noční směny jsou příliš krátké, takže musíme dělat 3 – 4 směny navíc. V průměru 
mají noční směny výkon 6 až 7 hodin. 
Odp. Ing, David Mlčák: 
- S nočníma je stále problém. Podívám se na to, ale slíbit Vám nemohu nic.  
 
Maloušová Jana: 
- Jak budou po prvním vyhodnocení Etického kodexu řidiče odměňováni jednotlivci, 
kterým odznak zůstal? 
Pokud se jedná o KODEX ŘIDIČE, měl by např. řidič tramvaje z Mor. Ostravy, který 
kodex obhájil (neměl nehodu, hlášenku, stížnost, nezaspal atd.) být odměněn 
STEJNĚ jako řidič autobusu z Poruby, který taktéž odznak obhájil (neměl nehodu, 
hlášenku, stížnost, nezaspal atd.). 
 
Odp. Ing, David Mlčák: 
- NENÍ tomu tak, odměna jednotlivému řidiči je úměrná tomu, jak se v celkovém 
hodnocení umístila provozovna, na které pracuje. Etický kodex řidiče byl nastaven 
správně. 
 
Maloušová Jana: 
- Rozumím tomu tedy tak, že vyhodnocení řidiči, kteří Etický kodex zvládli na 
výbornou, obdrží odměnu ve výši např. 300,- Kč, protože jezdí na "špatné" 
provozovně a úplně stejně vyhodnocení řidiči, jezdící na "lepší" provozovně, budou 
odměněni např. 4000,- Kč? 
Tak se ptám, JAKÝM způsobem může jednotlivec ovlivnit vyhodnocení celé 
provozovny - tedy počet stížností, nehody, hlášenky atd.? 
Odpovím si sama - jednotlivec žádným způsobem, každý řidič zodpovídá pouze za své 
chování a jednání! 
Proč je tedy tato soutěž nazvána Etickým kodexem ŘIDIČE, když je zde uplatňován 
princip kolektivní viny (za prohřešky jiných  jsou "potrestáni" i ti vzorní). 

 
Ing. Pokojský Čestmír: 
- Vypadá to, že zde nejde o ZKVALITNĚNÍ dopravy, ale o ROZEŠTVÁVÁNÍ řidičů 
mezi sebou! 
 
Bortolotti Daniel: 
- Co je pravdy na tom, že se mají příští rok dělat v Porubě nějaké změny. Trhačkáři 
mají jít do Poruby a celodenní a noční do Martinova. Údajně to je kvůli umístění 
plynové stanice. 
 
Odp. Ing, David Mlčák: 
- Moravskoslezský kraj má šanci získat nezanedbatelné dotační tituly. V rámci 
ekologizace se připravují projekty na modernizaci vozového parku. 
Odp. Ing, Miroslav Kuchrýk: 
- Co se týká plynové stanice, je rozpracováno několik variant. Zatím nevíme jakým 
směrem se to vyvine. 
 
Ondřej Radim: 
- Máme problémy s dlouhodobě naplánovanou dovolenou. Pokud si naplánuji 
dovolenou a v té době mi vychází pracovní víkend, řekne mi vedoucí, že si za sebe 
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musím najít náhradu. Co má udělat kolega, který bude o dovolené v zahraničí. Má 
přijet na víkend domů, aby si tuto směnu odpracoval?  
Odp. Ing, David Mlčák: 
- Pokud má zaměstnanec zaplacenou dovolenou v zahraničí, tak je na vedoucím, aby 
tuto náhradu našel. 
 
Ondřej Radim: 
- Chodíme na kurzy angličtiny, na které máme 2 hodiny přesčas. Pokud jdu v této době 
k lékaři, musím donést potvrzení. Dám ho vedoucímu a ten potvrzení zahodí. K čemu 
to je? 
Odp. Mgr. Martina Dvorská Prášková: 
- Neodpovím Vám teď, protože bez podkladů Vám nedokážu odpovědět. Tyto věci by 
se měly řešit na patřičném útvaru. 
 
Řezníčková Jarmila: 
- Před ¾ rokem proběhla u revizorů porada, na které jim Ing. Kubíčková sdělila, že se 
mají přihlásit u pana Matějíčka do kurzu tramvají a autobusu. Je to třeba udělat 
urychleně, protože je možnost čerpat dotace z EU. Uplynula už dlouhá doba a stále se 
nic neděje. 
Odp. Mgr. Martina Dvorská Prášková: 
- Tyto aktivity byly zahájeny a čekáme na výsledky. Aktivity byly dvě, z toho jedna 
nedopadla a u druhé čekáme, jak to dopadne. 
 
Soukalová Blanka: 
- Řidič tramvaje byl převeden na měsíc na autobusy, nakonec tam zůstal ½ roku. V té 
době způsobil nehodu z vlastní viny. Nehodu zavinil jako řidič autobusu, přesto mu 
byly odebrány i ujeté km bez nehody na tramvajích. 
Odp. Mgr. Martina Dvorská Prášková: 
- Běžte standardní cestou, podejte stížnost nadřízenému. 
 
Maloušová Jana: 
- Proč se při směně z volna neproplácejí cestovní náhrady? 
Odp. Mgr. Martina Dvorská Prášková: 
- Tento dotaz adresujte na pana Švidrnocha. 
 
Mezihorák Ivo: 
- Na trolejbusech máme několik služebních aut, které tam zbytečně stojí, nikdo s nimi 
nejezdí, a když tak jen vyjímečně. Když podnik šetří tak proč si držíme tolik aut. 
Ing,Miroslav Kuchrýk: 
- Zjistí situaci a odpovím. 
 
 
Kamlerová Eva: 
- Kdy budou opravené Svinovské mosty? 
Odp. Ing, David Mlčák: 
- Víme jen tolik, co je napsáno v novinách.  
 
Veselý Martin: 
- Kolega si nafasoval novou pracovní obuv a při obutí zjistil, že je v nich špatná vložka. 
V botách se nedá chodit, tak podal reklamaci a výrobce ji neuznal s tím, že boty jsou 
v pořádku. Bylo mu doporučeno, aby si u vedoucího nechal napsat body na nové boty. 
Odp. Ing,Miroslav Kuchrýk: 
- Dodejte mi doklad o reklamaci a já to prověřím. 
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Připomínky DV: 
 
Halíř Jan: 
- Na autobusech Hranečník – dílna se budou přijímat noví zaměstnanci. 
 
Kamlerová Eva: 
- V Ekově se budou vyplácet odměny na dovolenou ve výši 1400,- Kč na osobu. 
  
Soukalová Blanka: 
- Na DV jsme schválili příspěvek na Dětský den ve výši 2000,- Kč. 
- Je třeba vyřešit přes DPK správné natočení zrcadla na Provaznické. Zatím je to tak, 
že když vyjíždí l. č. 3 ze zastávky Provaznická, vidí jen sebe, místo aby byla vidět trať 
 l. č. 1, kvůli které jsme umístění zrcadla žádali. 
   
Eugel Tomáš: 
- Na autobusech Hranečník funguje etický kodex tak, že za nenapsaný znečištěný 
motor je odměna s odznakem – 500,- Kč a bez odznaku -300,- Kč. Řidičům bylo 
doporučeno, aby schovali odznak. 
 
Večeřa Jaroslav: 
- Na středisku tramvaje Poruba proběhla třístupňová kontrola. 
  

 

Příští schůze ZV, se koná dne 10. 06. 2013 v 14:00 hodin, 

v zasedací místnosti na ředitelství. 
 
  

Náš web: 

www.odborydpo.cz 
 
 

V Ostravě dne: 7. 06. 2013   
 Zapsala :          Jarmila Řezníčková 
                   místopředsedkyně ZV ZO OS DOSIA 

http://www.odborydpo.cz/

