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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.16/2012 
    
Z řádného zasedání -  
Závodního výboru ZO OS DOSIA při DPO a.s., konaného dne 26. 09. 2012. 
 
ZV jednal ve složení:  Řezníčková Jarmila, Pokorný Ivan, Soukalová Blanka, 
Franek Jaromír, Eugel Tomáš, Smital Petr, Maloušová Jana, Borisová Marie, Veselý 
Martin, Štěpánek Zdeněk, Mezihorák Ivo, Večeřa Jaroslav, Frejkovský Tomáš, 
Dvořáková Jana, Hříbek Zbyněk, Ing. Pokojský Čestmír, Čík Daniel /v zastoupení Evy 
Kamlerové/.  
Místopředsedové: - Hisem Lubomír, Bortlíček Petr, Slíva Zdeněk, Bortolotti Daniel, 
Kosňovská Zdeňka, Vozničková Vladislava, Čík Daniel, Kacíř Miroslav, Mertová Jana, 
Ondřej Radim. 
Omluveni: - Protivínský Ivo, Kamlerová Eva,  
Neomluven: - Waligóra Marek. 
 
Hosté: Ing. David Mlčák, Ing. Pavel Gebauer, Ing. Roman Šula MBA, 
    Mgr. Martina Dvorská Prášková.  
 
 
ZV projednal: 
 
 vývoj průměrné mzdy za období leden – srpen 2012 ve srovnání se stejným 

obdobím roku 2011: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 nástupy a výstupy zaměstnanců. 
 

 přepočtené stavy zaměstnanců.  
 

 a schválil podporu v nezaviněné tíživé situaci-dlouhodobá 
      nemoc  - Josef Gottwald – přepravní kontrola – 3 000,-Kč.  

Hlasování: Pro - 17, proti - 0, zdržel se - 0. Návrh byl přijat. 
 

 a schválil příspěvek na rehabilitační pobyt, v rehabilitačním zařízení – 
Chuchelná, pro postižené dítě pana Mariana Važana ve výši 2 000,- Kč  
Hlasování: Pro - 17, proti - 0, zdržel se - 0. Návrh byl přijat  
 

Prům. měs. mzda  2012   2011    rozdíl % index 

řidiči MHD celk. 22 807 21 728 1 079 105,0% 
ř. tramvají 22 407 21 549  858 104,0% 
ř. trolejbusů 23 486 22 130 1 356 105,3% 
ř. autobusů 22 892 21 743 1 149 105,3% 
dělníci 20 881 19 219 1 662 108,6% 
THP 30 074 29 658           416 101,4% 
Společnost celk. 23 697 22 581       1 116 104,9% 
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Informace: 
 
- 18. 9.2012 proběhla Výkonná rada OS kde mimo jiné předseda OS pan Jan Rejský 
sdělil, že za právní služby bylo vynaloženo cca. 250 000,- Kč. K 30. 6. 2012 požádalo 
OS o právní zastoupení 30 členů, z toho 18 členů zastupují advokáti právního 
oddělení OS. Z 30-ti právních zastoupení se pracovního práva týkají pouze 2 spory, 
ostatní případy jsou z oblasti rodinného, občanského a trestního práva. O pojištění 
odpovědnosti za škodu způsobenou zaměstnavateli, svaz prostřednictvím svého 
pojišťovacího makléře zahájí jednání kromě pojišťoven Kooperativa a Generali, také 
s Českou pojišťovnou. Předseda OS dále konstatoval, že vláda ustoupila od záměru 
příprav a projednání nového zákona o stávce. 
- 21. 9. 2012 byla na popud pana Jaroslava Matějky, řidiče trolejbusu, svolaná 
schůzka, které se zúčastnili za ZO OS DOSIA Místopředsedkyně Jarmila Řezníčková 
za trolejbusy pan Jaromír Franek předseda DV Trolejbusy – doprava a pan 
Matějka člen DV Trolejbusy – doprava. Za Odbory zaměstnanců DPO a.s. se 
zúčastnila Předsedkyně Libuše Tořová a Jaroslav Carbol. Pan Jaroslav Matějka 
informoval o veliké nevoli zaměstnanců k bezpečnostním přestávkám, které byly 
zkušebně spuštěny od 1. 9. 2012. Všichni řidiči žádají vrácení jízdních řádů do 
původní podoby. Dopravní náměstek po diskusi sdělil, že podle zákona musí řidič 
čerpat bezpečnostní přestávku, proto není možné vrátit jízdní řády do původní 
podoby. 
-    2. 10. 2012 bude v 13:30 hod. zahájeno 2 kolo kolektivního vyjednávání. 
- 30. 11. 2012 pořádáme pro děti svých členů, tak jako každý rok Mikulášskou 
nadílku.   
 
 
Připomínky DV: 
 
Pokorný Ivan: 
- Dispečink kontroloval na Výstavišti Mypoly a zjistil, že všechny Mypoly i po restartu 
času jdou o 18 až 20 sekund dopředu. 
 
Soukalová Blanka: 
- Řidiči jsou volaní vedoucímu i kvůli 10 vteřinám předčasného odjezdu ze zastávky. 
Odp. Jarmila Řezníčková: 
- Také jsem o tom slyšela a údajně je to kvůli velkému množství stížností na 
předčasné odjezdy. Za přesný nebo pozdní odjezd ze zastávky vás nikdo trestat 
nebude.  
 
Smital Petr: 
- Na Hranečníku chodí zaměstnanci na školení slušného chování.  
Odp. Jarmila Řezníčková: 
- Zajímalo by mě, jestli také někteří členové vedení chodí na školení slušného chování. 
 
 
 
V 15:00 hod přišli zástupci vedení společnosti. 
 

Ing. Mlčák David: 
Od 1. 10 2012 je ve vedení společnosti personální změna. DPO podle auditora mělo 
nestandardní složení představenstva společnosti, takže na doporučení byl místo 
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Technického náměstka Ing. Pavla Gebauera schválen Radou města Ekonomický 
náměstek Ing. Roman Šula MBA. 
 
Ing. Roman Šula MBA.: 
Informace ohledně rozpočtu na rok 2013. Dostali jsme dopis od města, v kterém se 
uvádí, že nám budou kompenzace kráceny o 2%, což činí z celkového objemu asi  
22 mil. Kč. Z důvodu meziročního růstu nákladů na elektrickou energii, z důvodu 
tarifních přirážek a neodprodaných pohledávek plán DP meziročně roste o 50 mil. Kč. 
Pokud máme městu předložit plán na kompenzaci ve výši 1 060 000 000,- Kč, tak 
musíme z plánu odečíst zhruba 72 mil. Kč. 
 
Ing. Mlčák David: 
Příští rok se připravuje opatření v rámci sítě Městské hromadné přepravy osob 
v úspoře asi 50 mil. Kč, to znamená, že dojde ke snížení dopravních výkonů v průřezu 
všemi trakcemi. Tato částka není konečná a nějaké úspory půjdou také za údržbou. Pro 
rok 2013 se připravuje projekt koordinátora ODIS vztahující se k dopravě  
Ostrava Západ. 
   
Ing. Pavel Gebauer: 
V říjnu začíná výstavba terminálu Hranečník, v březnu 2013 by měl být dokončen 
terminál ve Svinově, do dalšího kola dotace dáme terminál Globus, připravuje se 
terminál od Hlučína na Hlavním nádraží a příští rok by se měl stavět terminál 
Interspar.  
 
 
Maloušová Jana: 
- Proč, když jsou pro nás tak důležité příjmy, jsme i v této nepříznivé finanční situaci 
propustili 10 revizorů s dlouholetou praxí a dobrými výsledky. Vím, že jeden z důvodu 
je ztížený odprodej pohledávek. Z praxe (a nejenom já) víme, že revizoři na nočních 
spojích téměř nejsou - a to tramvajáci jistě potvrdí - a v prázdninových měsících jsme 
je na l. 39 o víkendech neviděli vůbec. 

 
Odp. Ing. Roman Šula MBA.: 
Nevím, z čeho usuzujete, že je málo revizorů. Z personálního a procesního auditu 
vyplynulo, že je revizorů nadbytek. DPO má jednou tak větší počet revizorů na počet 
obyvatel než ostatní města, která provozují MHD. 
 
Štěpánek Zdeněk: 
- Chcete říci, že revizoři jsou proděleční?  
Odp. Ing. Roman Šula MBA.: 
Revizoři jsou proděleční od té doby, co Ústavní soud rozhodl o odprodeji pohledávek. 
Dnes to, co revizor nedostane ve voze zaplaceno přímo, tak z toho není nic. 
 
Ondřej Radim: 
- Jsem revizor již 12 let a vydělal jsem si na sebe i v době kdy se neodprodávaly 
pohledávky. Dnes, jestli chce mít revizor nějaký výkon, který se po něm vyžaduje, tak 
pojezdí Přívoz a sepíše 10 černých pasažérů.  
Odp. Ing. Roman Šula MBA.: 
Revizor pracuje tam, kde mu určí vedoucí a nerozhoduje, jestli bude pracovat tam 
nebo tam. Od toho je vedoucí, který vám určí práci na daný den. Revizory nemáme 
na to, aby přinášeli hospodářský výsledek a vydělávali na černých pasažérech. 
Revizoři jsou represivní složka, která má donutit cestující platit. V MHD ubylo 7% 
cestujících, takže není důvod držet tak velikou represivní složku. 
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Pokorný Ivan: 
- Dostal jsem informaci, že už se nebude sloužit na Svinovských mostech. Je to na 
pováženou protože minulý týden jsem tam sloužil a volal mi dispečink, že mám řídit 
dopravu, protože od Ostravy stála na světlech fronta 15 minut a v neděli se situace 
opakovala. 
Odp. Ing. Mlčák David: 
Na Svinovských mostech je na jednokolejné trati zabezpečen bezpečný průjezd. 
Jdeme do určitého rizika, ale náklady vynaložené na proplácení vedlejších činností 
jsou vysoké a my potřebujeme ušetřit, proto jednokolejný úsek přebírá Dopravní 
dispečink. Na to, že se tam stane taková událost jednou za čas, není třeba, aby se 
sloužilo ve dvousměnném provozu. 
 
Pokorný Ivan: 
- Jak se postavíte k tomu, že v poslední době bylo okradeno 12 řidičů. Na konečných 
jsme povinni procházet vůz, budit spící cestující a v té době bývají řidiči nejčastěji 
okradeni. Nutíte nás nosit s sebou jízdenky a peníze a přitom zabezpečení kabin je 
nedostatečné. I při zamknuté kabině není nic jednoduššího než vytlačit plexi ze dveří. 
Odp. Ing. Mlčák David: 
Do budoucna chceme zrušit doplňkový prodej jízdenek.  
 
Soukalová Blanka: 
- Obracejí se na mě řidiči, že pan Hájek šíří mezi řidiči dezinformace typu, uvidíte, jak 
s vámi zatočí příští rok atp. 
Odp. Ing. Mlčák David: 
U podniku vznikají různé fámy a ani pan Hájek nerozhoduje, co bude nebo nebude. 
Odborové organizace jsou seznamovány se situací u podniku a každou změnou 
v dopravě. 
 
Soukalová Blanka: 
- Slyšela jsem, že za 10 vteřinový předčasný odjezd ze zastávky budou řidiči trestáni. 
Odp. Ing. Mlčák David: 
Jednoznačně musím říci, že nás cestující kontrolují a píší stížnosti na předčasné 
odjezdy ze zastávek, proto jestli máte v jízdním řádu odjezd např. 28 tak odjedete 28 
a ani o vteřinu dříve. 
 
Smital Petr: 
- Co je pravdy na tom, že jsou kurzy slušného chování na který, posíláte řidiče.  
Odp. Ing. Mlčák David: 
Máme nárust dopravních nehod a velký nárust stížností. Provoz je čím dál horší a 
působí negativně na psychiku řidiče. Není to kurz slušného chování, je to spíš 
psychologická diskuse nad problémem. 
 
Smital Petr: 
- Je také kurz slušného chování pro vedoucí? 
Odp. Ing. Mlčák David: 
Takových školení je plno. 
 
Maloušová Jana: 
- Chtěla bych vědět, jakou formou se má dělat zácvik nových řidičů. 
Odp. Ing. Mlčák David: 
Drtivá většina řidičů provádí zácvik správně to znamená že nový řidič si odjezdí 
celou směnu. 
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Dvořáková Jana: 
- Jak to vypadá s kuchyní? Máme informace, že budou propuštěni i kuchaři. 
Odp. Mgr. Martina Dvorská Prášková: 
Minulý týden byl zahájen projekt kuchyně. Paní Kubíčková má tým odborníků, který 
se zabývá rekonstrukcí. Zatím nemáme výstup z projektu, který teď běží. 
 
Dvořáková Jana: 
- Bylo by dobře, kdybyste se za námi přišli s paní Kubíčkovou podívat, jakým 
způsobem se pracuje a prodiskutovat změny, které nás čekají.  
Ing. Roman Šula MBA.: 
Jakmile bude projekt a vybraná firma dá návrh jak to realizovat tak v ten moment 
půjdu do kuchyně, abych viděl, jak to tam vypadá a jestli to, co navrhují je reálné, 
aby se v provozu náklady ušetřily a něco se tam zoptimalizovalo. 
 
Vozničková Vladislava: 
- Blíží se konec roku, bude zase výběrové řízení na úklid interiéru a co je pravdy na 
tom, že úklid kanceláří a soc. místností bude zase dělat firma.  
Ing. Roman Šula MBA.: 
Úklid dopravních prostředků se bude dále dělat externě. Připravujeme výběrové 
řízení, u kterého chceme zpřísnit podmínky. 
 
Smital Petr: 
- Procesní a personální audit doporučil snížit stav dispečerů o 5 osob. Slyšeli jsme, že 
se stav sníží o jednoho dispečera. 
Odp. Ing. Mlčák David: 
V původní verzi se jednalo o 2 až 3 dispečery. Procesní audit nakonec doporučil 
mínus jednoho dispečera, což se stalo, protože 1 dispečer odešel do důchodu. 
Z hlediska zákona máme problém s takto malým počtem dispečerů dodržet zejména 
Drážní zákon a Zákon 361. 
 
Bortolotti Daniel: 
- Jak se vyhodnotila činnost předáků na středisku v Porubě. Máme problém na noční, 
kde nám dali krátké vozy, když jsme se ptali, proč nemůžeme jezdit se svými vozy, bylo 
nám řečeno, že jsou to vozy pořízené z peněz EÚ. Zaráží nás, že ani jeden z těchto vozů 
není označený, že je pořízený z fondu EÚ. Předák se zeptal vedoucího a ten mu 
odpověděl, že se tím vůbec nemíní zabývat. 
 Odp. Ing. Mlčák David: 
Na to nedokážu odpovědět. Vozidla pořízená z fondu EÚ jsou sledovaná. Jestli 
vozidlo mělo označení nebo nemělo, nevím, ale pokusím se to zjistit. 
 
Frejkovský Tomáš: 
- Jak to vypadá s investičními akcemi v příštím roce? 
Odp. Ing. Pavel Gebauer: 
V příštím roce žádné větší investiční akce nebudou. 
 
Ondřej Radim: 
- Revizoři dostali opět povinně angličtinu. Nebylo by vhodnější, aby revizoři, kteří 
z angličtiny maturovali, uvolnili místo ostatním a ti by se mohli učit častěji 
Odp. Mgr. Martina Dvorská Prášková: 
Pokud jsou mezi vámi takoví, kteří umí anglicky na vyšší úrovni, tak by mohli uvolnit 
místo těm méně zdatným. Snížily by se tím náklady. 
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Smital Petr: 
- V době kdy se měnilo profesní osvědčení tak pan Fiala, který byl půl roku na 
nemocenské, neměl možnost si osvědčení vyměnit, tím přišel o profesní osvědčení, půl 
roku byl na Hranečníku jako dělník. Bylo mu slíbeno, protože to nebyla jeho chyba, že 
mu to DP kompenzuje. Do dnešního dne se tak nestalo. 
 
Franek Jaromír: 
- Bylo by možné sjednat si schůzku ohledně parkoviště na Trolejbusech? Byl jsem na 
městě a žádal jsem o příspěvek na toto parkoviště. 
Odp. Ing. Pavel Gebauer: 
Vydržte do konce září, byl jsem na investičním oddělení. Nechal jsem zpracovat 
variantu, která by byla nejekonomičtější.   
 
 

Příští schůze ZV, se koná dne 10. 10. 2012 v 14:00 hodin, 

v zasedací místnosti. 
 
  

Náš web: 

www.odborydpo.cz 
 

V Ostravě dne: 01. 10. 2012   
 Zapsala :          Jarmila Řezníčková 
                   místopředsedkyně ZV ZO OS DOSIA 

http://www.odborydpo.cz/

