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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.17/2013 
    
Z řádného zasedání -  
Závodního výboru ZO OS DOSIA při DPO a.s., konaného dne 25. 09. 2013. 
 
 
ZV jednal ve složení: Protivínský Ivo, Řezníčková Jarmila, Pokorný Ivan, Matějka 
Jaroslav,   Eugel Tomáš, Smital Petr, Maloušová Jana, Borisová Marie, Veselý Martin, 
Štěpánek Zdeněk, Mezihorák Ivo, Kamlerová Eva, Frejkovský Tomáš, Dvořáková Jana, 
Hříbek Zbyněk, Ing. Pokojský Čestmír.  
 
Místopředsedové: - Vlčková Pavla, Slíva Zdeněk, Kosňovská Zdeňka, Vozničková 
Vladislava, Seberová Jana, Ondřej Radim. 
  
Omluveni: - Soukalová Blanka, Halíř Jan, Večeřa Jaroslav, Hisem Lubomír, 
Bortlíček Petr, Bortolotti Daniel, Čík Daniel, Kacíř Miroslav, Mertová Marta. 
  
Neomluveni: - Antes Radim, Lubeník Radko. 
 
Hosté:  Ing. David Mlčák, Ing. Martin Chovanec, Mgr. Martina Dvorská Prášková. 
 
 
ZV byl seznámen: 
 

 s vývojem průměrné mzdy za období leden – srpen 2013 ve srovnání se stejným 
obdobím roku 2012: 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 rozborem pracovní úrazovosti 
 
 
 
ZV projednal: 
 

 rozvázání pracovního poměru podle §55, odst. 1 písm. b), ZP – okamžité zrušení 
pracovního poměru: - Dagmar Slavíková – řidička autobusy Poruba - bez 
účasti jmenované, která již pracuje v zahraničí. ZV souhlasí. 
 

 a schválil podporu v nezaviněné tíživé situaci-dlouhodobá nemoc: 
      - Michal Švolík – tramvaje Poruba - dílna – zámečník – 2 500,-Kč.  
      Hlasování: Pro - 16, proti - 0, zdržel se - 0. Návrh byl přijat. 
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 a schválil uspořádání turnaje v bowlingu v roce 2014 mezi jednotlivými 
dílenskými organizacemi. 
Hlasování: Pro - 16, proti - 0, zdržel se - 0. Návrh byl přijat. 
 

 a schválil peněžní příspěvek na povodně a to nejvíce postiženým členům svazu, 
ve výši za ZV 2 200,- Kč a to pro Martina Hrbáčka z Metra - Praha a Jiřího 
Veselého z DP Ústí nad Labem. S částkou, kterou přispěly některé dílenské 
organizace, to činí 10 000,- Kč. 
Hlasování: Pro - 16, proti - 0, zdržel se - 0. Návrh byl přijat. 
 

 a schválil zakoupení dárkových poukázek Le Chéque Déjeuner pro členy, 
jejichž DV se rozhodly, že budou dávat poukázky na vánoce.  
Hlasování: Pro - 16, proti - 0, zdržel se - 0. Návrh byl přijat. 
 

 a schválil 2 letní tábory pro rok 2014, pořádané pionýrskou skupinou 
Komenského v Lipně u Potštátu a pionýrskou skupinou Letov v Janoušově. 
Hlasování: Pro - 16, proti - 0, zdržel se - 0. Návrh byl přijat  
 

 a schválil 2 letní rekreace pro rok 2014 a to v penzionu Manderlak v Bobrovci 
/Liptov,Slovensko/ a v Chorvatsku /Střední Dalmácie/ ostrov Čiovo. 
Hlasování: Pro - 16, proti - 0, zdržel se - 0. Návrh byl přijat  
 
 

Informace: 
 
 -Na povodně 2013 přispěly peněžní částkou také dílenské výbory: 

  
 DV  Autobusy Poruba:  4 000,- Kč 
 DV  EKOVA ELECTRIC:  1 500,- Kč 
 DV  Vrchní stavba:   1 500,- Kč 
 DV  Tram. Poruba – dílna:   800,- Kč 
 
Všem dárcům děkujeme za projevenou solidaritu. 
 
-18. 10. 2013 proběhlo u dopravního náměstka jednání ohledně bezpečnostních 
přestávek za účasti zástupců obou odborových organizací. Dopravní náměstek se 
omluvil za nepříznivé podmínky, které vznikly tím, že střídací místnost není 
dokončena. Při té příležitosti nám oznámil, že bude požadovat pro předsedy 
odborových organizací přístup do Heliosu, aby měli možnost pasívního náhledu (bez 
možnosti editace) na postihy, nebo odměny zaměstnanců. Důvodem je předcházet 
různým fámám, které vznikají, co se týká sankcí nebo odměňování zaměstnanců.  
-23. 9. 2013 se sešla skupina pro kolektivní vyjednávání.  
-1. 10. 2013 v 8:00 hod. se sejde vyjednávací skupina i s členy vyjednávací skupiny 
Odborů zaměstnanců.  
 
-07. 10. 2013 v 14:00 hod začne první kolo kolektivního vyjednávání v DPO a. s. 
-Zaměstnavatel nám doručil vyjádření ke společnému návrhu kolektivní smlouvy 
obou odborových organizací, včetně průvodního dopisu ředitele DPO, ve kterém 
sděluje v jak složité ekonomické situaci se DPO nachází, a že nemůže společný návrh 
tak jak byl předložen akceptovat. Současně navrhnul, aby při společném jednání bylo 
nalezeno oboustranně přijatelná Kolektivní smlouva a Mzdová dohoda. (dopis viz 
příloha tohoto zápisu) 
-10. 10. 2013 v9:00 hod. začne první kolo kolektivního vyjednávání v Ekova - electric. 
 

http://s.imedia.cz/click?adurl=http://www.seky.cz/%3Fsklik&c=VTPIGX6UECNBP66JPXE2HS7WRAQTBCIGE97B7E3ZUIAGZJJ2EG2FKCKIIK9XZ99GAF69XVC5FXPWSNNB52YIXB7N67QFGPN95A6YJ5IFVDF2HG8T92MNREJ2M83DHM27C26AXZGT68Y9RI2SCGE5BJWC7BYWFISQ2BYZ9YKA483V4XK3N72A4HKFE6PNGPPWX698S3WYFZP3P7HDH9MUHTYVYVSWTVP9EESEUWT6HMZ5M9CVXG3RNFBEHSM8NMWFRXNH7Z6V5SGBPZ2EPXI8IQNAXNIQV95XW5VU5AMHNTTDI2BX2KCS5ZE66Y4FWAPQEX2Z3B7RHNTTWTZKYVJW5XYCVIETKW78GCZ3XQVV4GSV5M2GGRKII6S
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V 15:00 hod. přišli zástupci vedení společnosti. 
 
Ing. David Mlčák: 
- Chtěl bych omluvit pana ředitele, který zajišťuje na městě peníze. DPO se zapojil do 
různých projektů, které jsou strategické a velice náročné, např. v rámci zlepšování 
životního prostředí v Ostravě jsme iniciovali projekt „Zelená a čistá Ostrava“. V první 
fázi jde o Porubu, kde se jedná o ekologizaci dopravy formou zvýšení a rozšíření 
tramvajové infrastruktury a vozidel na CNG. Projektový tým udělal kus práce. Další 
z projektů je obnova vozového parku. Jedná se o tramvaje a trolejbusy. Z fondu česko - 
švýcarské spolupráce budujeme dvě zastávky, a to u Krajského úřadu a 30. 9. 2013 
začne rekonstrukce tramvajové zastávky Křižíkova. Na nově otevřené smyčce na 
Hlavním nádraží byly nalezeny kolaudační závady. Reklamační opravy by měly 
proběhnout v příštím roce.  Co se týká výstavby trolejbusové trati na Hranečník, ta je 
podmíněna výstavbou terminálu na Hranečníku. 
 
Mgr. Martina Dvorská Prášková: 
 - Chtěla bych omluvit pana ředitele, jako už učinil dopravní náměstek. Máme 
rozjednaný návrh na zvýšení mezd pro rok 2013. Je to návrh na zavedení nové mzdové 
složky „Podíl na úsporách“ a v podstatě počítáme s tím, že budeme dál pokračovat ve 
všech aktivitách, které povedou k tomu, že se podaří tyto peníze získat a vyplatit 
zaměstnancům tak, jak jsme doposud jednali. Jestli se to podaří je závislé jak na 
akcionáři tak na tom jak budou zaměstnanci šikovní a zda se podaří, nebo nepodaří 
naplnit motivační ukazatele, které jsme si vydefinovali. Pan ředitel na dozorčí radě 
vyzval členy dozorčí rady, aby nás podpořili při jednání s akcionářem. Dozorčí rada 
přislíbila, že nás podpoří.  Pan ředitel se obrátil na náměstka pro dopravu pana 
Suchardu, předal mu žádost a také s ním o celé věci mluvil a při té příležitosti mě 
požádal, abych vás požádala, ať apelujete na lidi, aby se snažili šetřit. Bylo by škoda, 
když by naše snaha vyšla nazmar. Ukazatel dopravních nehod nevypadá dobře, ostatní 
ukazatele jsou v pořádku. Končí čtvrtletí, takže se sejdou vedoucí pracovníci DPO, 
vyhodnotí všechny ukazatele a s výsledky seznámí obě odborové organizace.  
 
Maloušová Jana: 
- Je pochopitelné, že apelujete na to, abychom šetřili. Na druhou stranu my řidiči 
víme a poukazujeme např. na stavební práce v ul. Jiřího z Poděbrad ve Vítkovicích. 
Jsou tam obrovské nerovnosti (vystouplé kanály, výtluky apod.), kde se vozy velmi 
ničí a odklon (výluka) začíná až 2.10. Několikrát spousta řidičů apelovala na to, ať se 
dotčené linky vedou odklonem, ale máme pocit, že devastace vozů vadí především 
právě nám, řidičům. Jaké jsou to potom úspory? 
 
Odp. Ing, David Mlčák: 
- Různé úpravy komunikací je složitá záležitost. Pokud v špatném úseku zajistíte 
odklon tak slyšíme, proč tam nejezdíme, i když ostatní v tom místě jezdí. Otevřete 
tento problém na DPK.  
 
Ing. Pokojský Čestmír: 
- Chtěl bych říci k těm úsporám, že 26. 6.2013 byla z podniku odeslána žádost a ještě 
v srpnu, když jsme na dozorčí radě upozorňovali, že z města není žádná odpověď, řekl 
předseda dozorčí rady pan Boháč, že odpověď nedostaneme dříve, než ji projedná 
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zastupitelstvo. Myslím si, že je hodně nešťastné, že po lidech chceme úspory a přitom 
nevíme, jak se zachová akcionář.  
 
Odp. Ing, David Mlčák: 
- Vedení společnosti dělá maximum, abychom finanční prostředky na vyplacení 
získali. 
 
Štěpánek Zdeněk: 
- Už za pana Gebauera jsme upozorňovali na havarijní stav přechodových můstku na 
vozovně v Porubě, na KP. Náš bezpečnostní technik před problémem zavírá oči. Pan 
Gebauer psal, že výměna proběhne do konce června 2012, že dřevo je objednané a 
musí se jen naimpregnovat. Už je to rok a půl, stav se zhoršil, ale pan Pechanec 
nepřipustí, že to je havarijní stav což havarijní stav určitě je. Čeká se asi jen na úraz, 
který tam hrozí. V kanále se drolí kachličky, které jsou ostré, je jen otázka času, kdy 
vznikne pracovní úraz. Přišla firma, která jen kachličky zarovnala, aby neměly ostré 
hrany. 
 Když potřebujete vyfoukat vůz tak odsávání je v takovém stavu, že to neodsaje ani ten 
nejlehčí mikrotenový sáček. Já bych tam lidi nepustil, ale pan Pechanec řekne, že to 
není havarijní stav. 
Odp. Ing, Martin Chovanec: 
- Vozovna pochází ze 70 let a od té doby tam žádná větší investice nebyla, kromě 
nějakých úprav kolejí. Vím, že kanály nejsou v nejlepším stavu, proto jsme 
v loňském roce naplánovali a vytvořili finanční rezervu. Opravu kanálu má 
připravit správce ostatního majetku, kterému patří budova, to je paní Kaštylová 
s kterou se v nejbližších dnech sejdu a zjistím jak daleko je s přípravou. Co se týká 
vzduchotechniky, tak o tom povědomí nemám, ale využiji toho, že tam budu se 
správcem a podívám se na to.  
 
 
Kamlerová Eva: 
- Na základě kolektivního vyjednávání, uvažujete o jízdních výhodách i pro 
zaměstnance Ekovy?  
Odp. Mgr. Martina Dvorská Prášková: 
- Už jsme se touto otázkou zabývali. Zatím rozhodnutí nepadlo, protože bývalí 
zaměstnanci DPO, kteří přešli do Ekovy mají nárok na jízdní výhody do konce roku 
2013. V případě, že by DP poskytoval jízdní výhody v roce 2014 bylo by to nad rámec 
jeho povinností. Musíme se s tím vypořádat daňově a musíme se s tím vypořádat 
z hlediska péče řádného hospodáře. Vedení DPO neřeklo ne a obrátilo se na 
akcionáře, aby vyslovil své stanovisko, zda souhlasí s poskytnutím jízdních výhod 
zaměstnancům, kteří přešli k 1. 1. 2011 do Ekovy. Jakmile budeme mít informaci, 
okamžitě ji předáme dál.   
Protivínský Ivo: 
- To by nemusel být problém, protože město je majitelem nejen DPO, ale i Ekovy 
Electric. 
 
 
Kamlerová Eva: 
- Psali jsme připomínku panu Kurtasovi ohledně vypravenosti vozů po 14 hodině. Proč 
na l.č.4 jezdi Astry nebo kloubové tramvaje. Tyto vozy kapacitně nestačí.?  
Odp. Ing, David Mlčák: 
- Problematika kapacitního nasazení vozového parku je připomínkována pořád. 
Musíme se zaměřit na ekonomiku dopravy a to se týká i linky č.4. V rozmezí celého 
dne tyto tipy vozů jsou dostačující. Z ekonomického hlediska nelze, kvůli vytížení 
jednoho kurzu, provozovat na lince spřažené soupravy.  
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Frejkovský Tomáš: 
- Před rokem jsme žádali automat na kávu. Chtěl bych vědět, jak to vypadá a jak dalece 
je jednání. Měli jsme automat na nápoje Coca-Cola, který byl odstraněn s tím, že bude 
výběrové řízení a dostaneme automat nový. Pani Kubíčková mi poslala ceník, z kterého 
je zřejmé, že nápoje budou mnohem dražší. Dnes si koupím 1l za 20,- Kč a v novém 
automatu ½ l za 22,- Kč. 
Odp. Mgr. Martina Dvorská Prášková: 
- Pošlete dotaz na pani Kubíčkovou, která dělala poptávkové řízení. Na začátku října 
by měla proběhnout demontáž starých a montáž nových automatů. Co se týká 
ceníku, nedokážu odpovědět. 
 
Frejkovský Tomáš: 
- Druhý dotaz se týká RPG bytů. Jsem nájemník bytu RPG, vím jak RPG jedná a vím 
z vlastní zkušenosti, že to není solidní firma. Už před 3 roky s tím přišla paní 
Kubíčková a tenkrát jsme to smetli ze stolu. Dnes nabízejí 15% z nájmu, které se mi 
zdaní a oni zvednou poplatek za služby, takže neušetřím nic. Navíc, když máte 
nemocenskou, takže není z čeho stáhnout nájem, musíte zaplatit nájem plný a ještě 
doplatit jednonásobek kauce, kterou Vám při podpisu smlouvy velkoryse odpustili. 
Myslím si, že si někdo pěkně namastil kapsu. 
Odp. Mgr. Martina Dvorská Prášková: 
- Jsem ráda, že se na to ptáte, protože mám nějakou zpětnou vazbu a říkám upřímně, 
že mě to mrzí. Všichni víme, jaká je doba, že se všichni snaží šetřit. Nejenom lidé, ale i 
firmy. RPG má veliký bytový fond. Víme jakou má RPG pověst, nejen mezi 
nájemníky. Je spousta firem, které nám posílají různé nabídky na benefity pro 
zaměstnance. To, že se RPG ozvalo už před 3 lety, jsem nevěděla. Obrátili se na nás 
v říjnu 2012. Prošla jsem celou prezentaci, kterou mi předložili. Snažila jsem se získat 
více informací, které jsem dostala pozitivní. Dohodli jsme smlouvu, od které může 
každý účastník, kdykoliv odstoupit. Proč jsme do toho šli. Nebyl to žádný primární 
zájem podniku do toho za každou cenu jít. Vedení DPO si uvědomuje rizikovost v tom, 
že RPG má špatnou pověst. Je to o rozhodnutí zaměstnance, který může kdykoliv od 
smlouvy odstoupit. DPO na tom nic nezískal. Momentálně máme sepsané smlouvy 
s 16 zaměstnanci, z toho 4 zaměstnancům se už srážky provádějí. Pokud to nebude 
životaschopný projekt, nemáme problém od smlouvy odstoupit. Kdyby se na nás 
obrátil jiný pronajímatel, nebráníme se jednání. 
 
Ing. Pokojský Čestmír: 
- Získat na tom může jen ten, kdo má dnes u RPG tržní nájemné. 
Odp. Mgr. Martina Dvorská Prášková: 
- Tak to bylo prezentováno. 
 
Ing. Pokojský Čestmír: 
- Na letáku, který zaměstnanci dostali, nic takového není. Je tam napsáno, že když 
přejdou z regulovaného nájemného na tržní, mohou tuto „výhodu“ čerpat. Řekla jste, 
že RPG se nachází v problémech, protože má spoustu volných bytů. Pokud jsem včera 
dobře poslouchal, tak prezident řekl, že RPG mělo 1 500 000 000,- Kč zisku. Tak 
v jakých problémech se potácí?  
Odp. Mgr. Martina Dvorská Prášková: 
- Od samého začátku tvrdíme, že tento projekt je určen lidem s tržním nájemným, 
nebo lidem, kteří podepíší novou smlouvu na byt s tržním nájemným. Je to i v zápisu 
z projednání s odborovou organizací.  
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Protivínský Ivo: 
- Hovoříte o projednání s odborovou organizací. Nazval bych to spíše seznámení, 
protože jste v té době neměli smlouvu, která by měla být při projednání předložena. 
Když jsem se vrátil z dovolené, tak jste mi řekla, že nám tuto smlouvu neposkytnete, 
abychom se na ni mohli podívat, takže jsme v tom začali vidět nějakou lumpárnu ne 
z Vaší strany, ale ze strany RPG. Měl jsem schůzku s panem Milanem Tarabou, 
(předseda Sdružení pro ochranu nájemníků) a on mi potvrdil, že to je bouda na 
nájemníky, kterou bohužel, požehnal zaměstnavatel. Mluvil jsem i s paní Jindřiškou 
Plesníkovou, která se zabývá na ČMKOS mj. i daněmi a ta řekla, že toto skutečně není 
benefit, který by měl být zaměstnancům zdaněn. Zaměstnavatel zaměstnanci nedává 
nic, slevu mu dává RPG. 
Odp. Mgr. Martina Dvorská Prášková: 
- Já nejsem člověk, který u podniku řeší daňovou politiku. Pan Švidrnoch, který je 
tím pověřen se byl informovat u daňového poradce.  
 
Protivínský Ivo: 
- Na minulém ZV si kolegové stěžovali, že jsou jim k výplatním lístkům přišpendlovány 
letáky. Pokud má zaměstnavatel potřebu rozdávat zaměstnancům reklamy, ať je dají 
na výpravnách na okénko a kdo bude chtít, si leták sám vezme.  
Odp. Mgr. Martina Dvorská Prášková: 
- To, že se dá něco k výplatním lístkům, tak je to šance, jak něco distribuovat mezi 
zaměstnance.  
 
Řezníčková Jarmila: 
- Platí Vám firmy za distribuování jejich reklamy mezi zaměstnance? DPO má asi 
2 000 zaměstnanců, to je dost dobře rozmístěná reklama. 
Odp. Mgr. Martina Dvorská Prášková: 
- Kolik reklam máte na mysli, já vím o RPG a o Allianzu.  
 
Matějka Jaroslav: 
- Nové jízdní řády jsou paskvil. Například na l. č. 104 jezdíte jak pod bagrem. Linka 
105 je krásná linka, jen jste nějak zapomněli, že na Karolině máme 12 minut pauzu, 
takže než objedu kruhový objezd, zůstane mi 10 minut. Na konečné v Koblově stojí 
suché WC na chodníku, takže je velice příjemné konat potřebu, když kolem Vás chodí 
lidé. 
Odp. Ing, David Mlčák: 
- Nebudu se k tomu vyjadřovat, protože to je téma na jiné jednání. Trolejbusová síť je 
momentálně ve zkušebním provozu. Jestli je linka, kde se jezdí, jak říkáte, pod 
bagrem, podíváme se na to. Umístění přenosného WC na konečných je problém, 
protože už jsme byli několikrát vykázáni z místa, na které jsme ho umístili. Na 
soukromé pozemky nás majitel nepustí, tak hledáme městské pozemky. 
 
 
Mezihorák Ivo: 
- Pracovnice, které pracují ve skladě, mají hmotnou zodpovědnost. Jak je to se 
zodpovědností, když musí zastupovat na jiném skladě, kde to neznají a zastupují 
chybějící skladnice.  
Odp. Ing, Martin Chovanec: 
- Hmotná zodpovědnost není na sklad, ale na materiál. Pokud skladnice zastupuje a 
v té době vznikne ve skladu škoda tak ji musí uhradit. 
  
Mezihorák Ivo: 
- Skladnice tvrdí, že se nedá zjistit, jestli tam je v době kdy zastupuje dluh a že se to dá 
zjistit až na konci roku při inventuře.  
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Odp. Mgr. Martina Dvorská Prášková: 
- Je to otázka nastavení hmotné odpovědnosti individuální nebo kolektivní. Bereme si 
to jako úkol a podíváme se na to. 
 
Mezihorák Ivo: 
- Bývalého technického náměstka jsem se ptal, proč na trolejbusech je tolik služebních 
aut, které tam stojí bez většího pohybu a jestli není zbytečné, když máme šetřit, držet si 
takovou flotilu. Slíbil nám odpověď, ale zůstalo jen u slibu. 
 Odp. Ing, Martin Chovanec: 
- Počet se v žádném případě nerozšiřuje a posouzením stávajícího počtu jsme se 
zatím nezabývali.  
 
Veselý Martin: 
- Je nějaká odezva na anketu Kodisu co se týče jednorázové jízdenky, její délky a ceny, 
eventuálně té dlouhodobé síťové jízdenky? 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, David Mlčák: 
- Je na to odezva a současně pan ředitel s ekonomickým náměstkem vyjednává na 
městě změnu tarifů. Reakce byla kladná z hlediska počtu zón, z hlediska časové délky 
jízdenek.  
 
Dvořáková Jana: 
- Když jsou o víkendu akce, tak my nemůžeme pracovat na přesčas, ale měli bychom 
mít dohody, jak nám sdělila paní Kubíčková. My samozřejmě na ty akce chodíme, ale 
dohody nemáme. 
Odp. Mgr. Martina Dvorská Prášková: 
- Všechny dohody, které dostanu, předávám dál na operativní poradu ředitele. To je 
standardní postup. Dohody, které jsem dostala, byly schválené. Teď ještě čekáme, jak 
dopadne výběrové řízení na pozici kuchař.  
 
 

Příští schůze ZV, se koná dne 9. 10. 2013 v 14:00 hodin, 

mimořádně v restauraci V. R. Levský (z důvodu obsazení zasedací 

místnosti vedením společnosti). 
 
  

Náš web: 

www.odborydpo.cz 
 

V Ostravě dne: 07. 10. 2013   
 Zapsala :          Jarmila Řezníčková 
                   místopředsedkyně ZV ZO OS DOSIA 

http://www.odborydpo.cz/

