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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.13/2016 
    
Z řádného zasedání -  
Závodního výboru ZO OS DOSIA při DPO a.s., konaného dne 22. 06. 2016 
 
ZV jednal ve složení: Protivínský Ivo, Řezníčková Jarmila, Pokorný Ivan, 
Soukalová Blanka, Eugel Tomáš,  Smital Petr, Šuch Jiří (zastupuje Janu 
Maloušovou), Borisová Marie, Kosňovská Zdeňka (zastupuje Martina Veselého), 
Štěpánek Zdeněk, Mezihorák Ivo, Bartečková Ivana, Frejkovský Tomáš, Kadlec 
Vladimír, Dvořáková Jana, Hříbek Zbyněk, Ing. Pokojský Čestmír. 
 
Místopředsedové: - Muntág Michal, Slíva Zdeněk, Vozničková Vladislava, Ondřej 
Radim. 
 
Omluveni: - Hisem Lubomír, Bortlíček Petr, Bortolotti Daniel, Seberová Jana, 
Maloušová Jana, Veselý Martin, Vilášková Věra, Grendysová Hana. 
 
Neomluveni: - Brachtl Jan, Koral Michal, Lubeník Radko, Chotová Drahomíra. 
 
Hosté:  Ing. David Mlčák, Mgr. Seidlerová Veronika.  
 
Předseda úvodem poděkoval všem za účast na posledním rozloučení s Jaroslavem 
Večeřou. 
 
ZV byl seznámen: 
 

 s vývojem průměrné mzdy za období leden – květen 2016 ve srovnání se 
stejným obdobím roku 2015: DPO a.s. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 s nástupy a výstupy DPO a.s. 
 se stavem zaměstnanců ve srovnání s rokem 2015  DPO a.s. 
 s přepočteným stavem zaměstnanců 
 s náhradou škod z dopravních nehod 

 
  

 

Prům. měs. mzda     2016   2015    rozdíl % index 

řidiči MHD celk. 24 591 24 169        422 101,7% 
ř. tramvají 23 709 23 783     -74   99,7% 
ř. trolejbusů 24 522 24 477          45  100,2% 
ř. autobusů 25 218 24 349        869 103,6% 
dělníci 21 874 21 475        399  101,9% 
THP 30 854 29 969        885  103,0% 
Společnost celk. 25 059 24 580       479 101,9% 
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Informace: 
- Proběhlo jednání k problematice rozvržení pracovní doby u řidičů MHD. Jednání 
se zúčastnil předseda sekce MHD a VSD OS DOSIA p. Oldřich Schneider.  
 
Připomínky DV: 
 
Bartečková Ivana: 
- Měli jsme jednání s vedením Ekovy, na kterém jsme poukazovali na zařazování 
nových zaměstnanců do vyšších tříd, než jsou zařazeni dlouholetí zaměstnanci. 
Odp. Ing. David Mlčák.: 
- Vyžádáme si aktualizaci katalogu dělnických profesí. 
 
Šuch Jiří: 
- Opět se rozmáhá, že dílna místo oprav mění celé díly za nové a tím narůstá výška 
škody. 
 
 
V 15:00 hod. přišlo vedení společnosti. 
 
Ing. David Mlčák: 

- Dopravní kilometry plníme podle plán.   
- 27. 7. - 28. 8. 2016 bude probíhat tramvajová výluka na ulici Nádražní.  
- Proběhne přestavba zastávky Prostorná v obou směrech. Po dokončení by 

měla být zrušena zastávka Daliborova.  
- Dlouhodobá výluka bude ve směru do Martinova, kde se bude opravovat 

esíčko na Sokolovskou. 
-  Projekty: Nákup nových tramvají do roku 2021. Jedná se o nákup 30 až 40 

středně kapacitních a 15 až 20 velkokapacitních tramvají.  Pro rok 2018 2 
elektrobusy a v roce 2020 38 elektrobusů. Připravuje se nákup parciálních 
trolejbusů.  

- Připravuje se oprava Plzeňských mostů s výlukou tramvají. 
- V roce 2017 se uzavře Českobratrská od Nádražní po Sokolskou.   

 
Mgr. Seidlerová Veronika: 

- Děláme nábor řidičů, ale protože spousta uchazečů s řidičským oprávněním 
skupiny B nám předčasně odchází, přistoupili jsme k projektu, kdy každý 
nový uchazeč o práci řidiče bude absolvovat cvičné jízdy s lektorem 
autoškoly, který ověří jeho schopnosti v provozu.  Po určité době uděláme 
vyhodnocení, a pokud se nám metoda osvědčí, budeme v ní pokračovat. 

 
 
TomášEugel:  
Bude čerpací stanice CNG i na Hranečníku?. 
Odp. Ing. David Mlčák.: 
-Čerpací stanice se soutěží. Náš eminentní zájem je, aby na Hranečníku byla. Nebude 
hrazena z dotačních peněz, protože chceme aby byla veřejná, minimálně pro městské 
organizace.  
 
 
Ivo Protivínský:   
- Na podniku je údajně člověk, který má na starosti růst tarifních pásem. Můžeme 
vědět kdo to je? 
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Odp. Mgr. Seidlerová Veronika: 
- Posun v tarifním pásmu navrhuje vždy vedoucí střediska. Návrh zašle na 
personální a tam se to zapracuje do plánu, pokud to bylo schváleno.  
Ivo Protivínský:   
- Např. Ing Maceček dával na personální požadavek na posun v pásmech u dělníků 
Vrchní stavby. Skončilo to u paní Dvorské a dále se neví, co se s požadavkem stalo.  
Odp. Ing. David Mlčák.: 
- Posun v pásmech se s ohledem na hospodářský výsledek zastavil. Máme 
požadavků více a v momentě jak se finance uvolní, posun v pásmech splníme.  
 
Tomáš Frejkovský:   
- Technický náměstek se už delší dobu nedostavuje na jednání ZV. Máme na něho 
spoustu dotazů, na které nám nikdo neodpoví. 
Odp. Ing. David Mlčák.: 
- Ne vždy nám to vychází vašeho jednání se zúčastnit.  
 
Tomáš Frejkovský:   
- Žádáme svolání schůzky k navýšení pásem na Vrchní stavbě. 
Odp. Mgr. Seidlerová Veronika: 
- Kontaktujte pana Boháčka, domluvte si schůzku a pokusíme se najít nějaké řešení. 
 
Ivan Pokorný:   
- Při tramvajové výluce na Nádražní bude za l. č. 11 pendl? 
 Odp. Ing. David Mlčák.: 
- Pendl nebude l. č. 11 bude suplovat souběžná autobusová doprava.  
 
Jan Bambušek:   
- Na poslední PK bylo řečeno, že jsou schválené různé projekty a jeden z nich je přístup 
na pro řidiče na Hranečníku na sociální zařízení. Kdy se to začne realizovat. 
Odp. Ing. David Mlčák.: 
- S přístupovým chodníkem máme problém, protože se jedná o vstup do kolejiště, 
čekáme na stanovisko Drážního úřadu.  
 
Tomáš Frejkovský:   
- Dodavatelská firma na čistění skel na zastávkách je nedokáže vyčistit, proto jsme 
dostali příkaz poplivaná a jinak znečistěná skla vyčistit.  
Odp. Ing. David Mlčák.: 
- Dotaz směřujte na Ing. Chovance.  
 
Jiří Šuch:   
- Proti roku 2015 ve stejném období 2016 je obrovský nárust práce přesčas. Nedostatek 
řidičů je u podniku setrvalý stav. 
Odp. Mgr. Seidlerová Veronika: 
 - Nemocenská je momentálně na 120 % proto se navýšila práce přesčas. Od září jsme 
předali 250 náborových formulářů a z těch nám u podniku zůstalo 105 nových 
zaměstnanců.  
 
Radim Ondřej:   
- Je problém, aby při nedostatku lidí na středisko vypomohli zaměstnanci jiného 
střediska místo své směny. 
 Odp. Ing. David Mlčák.: 
-Zaměstnance nelze přeřadit ze dne na den na jiné středisko. Je to legislativní 
problém.  
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Vladimír Kadlec:   
- Neustále se hovoří o nedostatku řidičů. Kvalifikovaní, špičkoví řidiči jezdí u různých 
cestovních kanceláří a soukromých firem. Zájem o práci u městské dopravy nemají 
z důvodu nízké mzdy. Ti, kteří přijdou k podniku, říkají, že neměli jinou možnost. 
 Odp. Ing. David Mlčák.: 
- Pak je s podivem, že se někteří ze soukromého sektoru vracejí. Výše mzdy závisí na 
dotaci od akcionáře a to je město. Snažíme se vytvářet dobré podmínky v udržení 
dopravních výkonů.   
 
Jiří Šuch:   
- U náhradového řízení byla řidiči naúčtována nová oblina. Když otevřel světlomet, 
zjistil, že zevnitř je to lepené a přelakované. Údajně se to na dílnách děje běžně. 
Odp. Ing. David Mlčák.: 
- Pokud se něco takového stane, je tady institut prošetření.  
 
 
 
 

 Příští schůze ZV, se koná dne 20. 07. 2016 v 14:00 hodin, 

v zasedací místnosti na ředitelství. 
 

 

Náš web: 

www.odborydpo.cz 
 
 

V Ostravě dne: 15. 07. 2016   
 Zapsala :          Jarmila Řezníčková 
                   místopředsedkyně ZV ZO OS DOSIA 

http://www.odborydpo.cz/

