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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.12/2014 
    
Z řádného zasedání -  
Závodního výboru ZO OS DOSIA při DPO a.s., konaného dne 21. 05. 2014. 
 
 
ZV jednal ve složení: Protivínský Ivo, Řezníčková Jarmila, Hisem Lubomír 
(zastupuje Ivana Pokorného), Soukalová Blanka, Bortlíček Petr, Eugel Tomáš, Smital 
Petr, Maloušová Jana, Veselý Martin, Štěpánek Zdeněk, Mezihorák Ivo, Večeřa 
Jaroslav, Dvořáková Jana, Ing. Pokojský Čestmír.  
 
Místopředsedové: - Vlčková Pavla, Bambušek Jan, Slíva Zdeněk, Bortolotti Daniel, 
Vozničková Vladislava, Mertová Marta, Ondřej Radim.  
 
Omluveni: - Pokorný Ivan, Borisová Marie, Kosňovská Zdeňka, Seberová Jana, Halíř 
Jan, Kamlerová Eva, Frejkovský Tomáš, Lubeník Radko, Kacíř Miroslav, Hříbek 
Zbyněk. 
 
Hosté: - Ing. David Mlčák, Ing. Martin Chovanec, Mgr. Martina Dvorská Prášková, 
 Ing. Roman Šula MBA. 
 
 
ZV byl seznámen: 
 

 s vývojem průměrné mzdy za období leden – duben 2014 ve srovnání se 
stejným obdobím roku 2013 DPO a.s. 

 
 s nástupy a výstupy DPO a.s. 

 
 se stavem zaměstnanců ve srovnání s rokem 2013  DPO a.s. 

 
 s přepočteným stavem zaměstnanců DPO a.s. 

 
 
 
 

ZV projednal: 
 

 a schválil delegáty plenárního zasedání sekce MHD OS DOSIA konaného ve 
dnech 10. - 12. 06. 2014 v Kožlanech: Ivo Protivínský, Jarmila Řezníčková, Ivo 
Mezihorák, Petr Smital a Zdeněk Štěpánek, Petr Bortlíček, náhradník Ivan 
Pokorný. 

    Hlasování: Pro - 14, proti - 0, zdržel se - 0. Návrh byl přijat  
 
 
 
 



 

 

 

2 

V 15:00 hod. přišli zástupci vedení společnosti. 
 
Ing. David Mlčák: 
- Na Autobusech dojde k poklesu dopravních výkonů, na tramvajích je nárust 
dopravních výkonů zhruba 800 km denně a úbytek na autobusech je 600 km denně. 
Dotkne se to autobusových linek č. 41 a k úpravám dojde na linkách č. 27, 77. Měli 
jsme slíbenou úpravu točny Klášterského, ale k této úpravě nedojde a bude tam 
provizorní nácestná zastávka pro linku č. 27. 
 
Štěpánek Zdeněk: 
 - Nová tramvajová linka bude patřit Porubě, nebo Moravské Ostravě? 
 Odp. Ing. David Mlčák: 
-Trasu kudy povede, víme. Jestli ji bude provozovat Poruba nebo Křivá nevím. Na 
lince bude celodenní 20 min. interval. 
 
Ing. Martin Chovanec: 
- Kolejové propojení má být stavebně hotovo do konce června s tím, že nová linka bude 
v provozu od září. Na to navazuje i dostavba podchodu a silničního propojení, které má 
být dokončeno do konce letošního roku. Zahájili jsme stavbu trolejbusové trati na 
Hranečník s tím, že tato stavba navazuje na stavbu terminálu Hranečník.  Dokončení 
bude pravděpodobně do konce roku 2015. V létě proběhne nejvýznamnější akce, 
oprava tramvajové tratě na ulici Místecká a to v nejstarším úseku u Dřevoprodeje. Pro 
následující období máme v přípravné fázi několik dalších projektů např. zastávka 
Prostorná, prodloužení trolejbusové trati na Hulvácký kopec a přebíráme od města 
rekonstrukci zastávek na ulici Závodní – Sport aréna – Městský stadión. Pracujeme na 
projektech v návaznosti na dotační tituly na vozidla CNG. Odbory se účastnily i 
připomínkování projektové dokumentace. 
Nejnovější informace je, že máme bezplatně do 6. 6. 2014 zapůjčený elektrobus „BYD“. 
Testovat se bude na lince č. 38 
Dokončuje se rekonstrukce vestibulu na ředitelství, které by mělo sloužit cestující 
veřejnosti. Bude tam oddělení stížností a KODIS. Prostor by měl být otevřený od 
června. 
 
Ing. David Mlčák: 
- Všechny dotační tituly končí v roce 2015 proto letošní a příští rok vyvíjíme velikou 
aktivitu. Čeká nás spousta uzávěr, výluk atd.  
- Elektrobus bude provozován na lince 38 a o víkendu na linkách 52 nebo 51.  
 
 
Mgr. Martina Dvorská Prášková: 
- Představenstvo společnosti na svém jednání dne 15. 05. 2014 rozhodlo vyplatit 
pololetní odměnu za 1. pololetí 2014 ve výši 2.609.504,-Kč, což činí 

6,31 % 
z průměrného hrubého měsíčního výdělku zaměstnance, kterého dosáhl za výkon 
práce v rozhodném období, tj. v období od 1. 11. 2013 do 30. 04. 2014. 
 
Odměna bude vyplacena ve výplatě mzdy za měsíc květen 2014. 
 
Ing. Roman Šula MBA: 
- 20. 5. 2014 proběhla Valná hromada DP, a protože město není v nejlepší kondici, tak 
nám z plánu udělali očekávanou skutečnost, to znamená, že vyhodnotili 1. čtvrtletí a 
protože nebyla žádná zima, vzali nám z energií 10 mil. Kč. 
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Maloušová Jana: 
 - 12. 2. 2014 se hromadně strhávaly stínicí fólie. Každou provozní komisi připomínám 
jaké je počasí a jak špatný výhled je z vozu při slunečných dnech. Dnes je 21. 5. 2014 a 
fólie na oknech v kabině řidiče pořád nejsou.        
Odp. Ing. Martin Chovanec: 
-Hledáme nějaké homologované řešení, které bychom mohli použít stran zastínění. 
Obdrželi jsme odpověď oslovených výrobců, kteří nám nedokážou nic nabídnout.  
 
Maloušová Jana: 
 - Proč se vylepují reklamy na prosklené plochy u dveří, když je ve voze dostatek 
volných reklamních ploch. Polepy jsou v nevhodném místě a brání řidičům ve výhledu 
do vozu, na vystupující cestující. Už jsme to jednou reklamovali a výsledek je ten, že se 
reklama přelepila na druhou stranu.     
Odp. Ing. Martin Chovanec: 
-Reklamní služby za nás provozuje firma, která má určené kam může reklamy 
vylepovat.  
 
Protivínský Ivo: 
-Asi před měsícem jsem posílal Dopravnímu náměstkovi a vedoucímu odboru Doprava 
fotodokumentaci takto vylepených reklam s požadavkem na sjednání nápravy. Měl 
jsem za to, že už je to v pořádku. 
Odp. Ing. David Mlčák: 
-Polepy byly umístěny špatně, proto jsme sjednali nápravu a reklama byla umístěna 
z pohledu řidiče na zadní sklo u dveří. 
Ivo Protivínský: 
-Po jednání zajedu na konečnou Opavská, kde si umístění polepů nafotím z pozice 
řidiče, pokud zjistím, že výlep brání řidiči v bezpečném výhledu, budu žádat jeho 
neprodlené odstranění. 
 
Slíva Zdeněk: 
 - Nemohly by se namontovat do kabin zásuvky na 12V. Jsou řidiči, kteří v provozu 
používají bezpečnostní kamery, nebo potřebují dobít mobil, aby se dovolali na 
dispečink. 
 Odp. Ing. David Mlčák: 
-Dejte znovu písemně připomínku, že se to má řešit na TPK. 

 
Bambušek Jan: 
 - Bude propuštěna i naše uklizečka, která uklízí na trolejbusech a je tělesně postižená, 
nebo je možné nalézt alternativu právě proto, že firma, která bude provádět tyto 
služby, zaměstnává postižené? 
Odp. Ing. Roman Šula MBA: 
-Ano, možnost, že ji firma zaměstná, tady je.  
 
Štěpánek Zdeněk: 
 - Byly schváleny investice na opravu vozovny Poruba. Je do investic započítané i 
odsávání, které je už dlouhou dobu ve velmi špatném stavu? 
Odp. Ing. Martin Chovanec: 
-Na projekt jsou připraveny zdroje, je zadaná projektová dokumentace, proběhlo 
výběrové řízení, které není dosud uzavřeno. Přihlásila se jen jedna firma, takže se 
bude pravděpodobně výběrové řízení opakovat. K projektové dokumentaci se 
vyjadřoval vedoucí střediska.   
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Soukalová Blanka: 
 - Nedávno na našem středisku proběhla anketa na nové řadicí páky. Víte už výsledky? 
Odp. Ing. David Mlčák: 
-Výsledky zatím nevím. 
 
Protivínský Ivo: 
 - Při kolektivním vyjednávání jsme mimo jiné mluvili o volbách do dozorčí rady. 
Členové vyjednávací skupiny za zaměstnavatele vyslovili souhlas, s návrhem, aby 
v Dozorčí radě opět zasedli zaměstnanci DP. V jakém stádiu to máte připravené a máte 
již připravený návrh nových stanov společnosti, kde se s touto variantou počítá?  
Odp. Ing. Roman Šula MBA: 
-Návrh nových stanov je zpracovávaný v souladu s novým Občanským zákoníkem. 
Stanovy jsou odeslané k p. Kolkové na právní odbor magistrátu. Ve stanovách se 
počítá s tím, že v Dozorčí radě budou mít zaměstnanci své zástupce. V jakém počtu 
budou mít zaměstnanci zastoupení a kdy se budou konat volby do Dozorčí rady, 
nevím. 
 
Ing. Čestmír Pokojský: 
 - Vzhledem k tomu, že v Ekově je také Dozorčí rada, měl by se počet členů Dozorčí 
rady DP snížit. Bude zachován poměr? 
Odp. Ing. Roman Šula MBA: 
-Pokud se bude snižovat počet členů Dozorčí rady, tak poměr by měl být zachován. 
 
Protivínský Ivo: 
 - Kdo zadává u podniku reklamu? 
 Ing. Roman Šula MBA: 
-Firma Rencar Praha má pronajaté všechny plochy DP pro reklamní účely a DP má 
dohodnuté, že v určitém objemu tam může dávat své letáky. Reklamní plochy jsou 
generálně pronajaté, ale máme možnost zakázat výlep reklam v místech, kde je to 
z provozního hlediska nevhodné. Firma shání zakázky a my máme provizi s jejich 
zisku.  Zisk, který z reklam máme, musíme odevzdat městu. 
 
Mezihorák Ivo: 
 - Na Hranečník budou jezdit trolejbusy, budou tam i parkovat? Máme dostat 5 
nových, 18 metrových trolejbusů a mají se likvidovat krátké trolejbusy, to znamená, že 
do prostoru garáži se nevejdou.  
 
 
Odp. Ing. Roman Šula MBA: 
-Okolo Hranečníku jsou prozatím daleko závažnější otázky, než je parkování 
trolejbusů. 
 
Ing. Čestmír Pokojský: 
 - Jak vypadá systém jízdného po zavedení elektronického kupónu.  
Odp. Ing. Roman Šula MBA: 
-Za první čtvrtletí se počet dlouhodobých jízdenek zvýšil. Na celkový počet 
přepravených osob byl nárust o 0,2%. Není to moc, ale v minulosti jsme měli pokles   
-3 až -6%. Tržby šly do mínusu, protože fakticky se zlevňovalo a nejvíc to bylo 
markantní u krátkodobých jízdenek. Více lidí kupuje 10 min. jízdenky místo 30 
minutové. Jenom za duben je propad v tržbách 1 mil. Kč. Propad mají všichni 
dopravci. Naopak u jízdenkových automatů tržby rostou. 
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 Protivínský Ivo: 
 - Co vedlo zaměstnavatele ke změně benefitních poukázek. Lidé si stěžují, že nové 
poukázky neplatí tam, kde byli zvyklí je použít. 
Odp. Mgr. Martina Dvorská Prášková: 
-Benefitní poukázky se musí každý rok soutěžit, letos zvítězila jiná firma.  
 
 
 
 

Příští schůze ZV, se koná dne  4. 6. 2014 v 14:00 hodin, 

v zasedací místnosti na ředitelství. 

 
 
 

 
 

Náš web: 

www.odborydpo.cz 
 
 

V Ostravě dne: 26. 05. 2014   
 Zapsala :          Jarmila Řezníčková 
                   místopředsedkyně ZV ZO OS DOSIA 

http://www.odborydpo.cz/

