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0Základní organizace 
Odborového svazu pracovníků dopravy, 
silničního hospodářství a autoopravárenství Čech a Moravy 
DOSIA 
při DP Ostrava a.s. 

 
 

                      Zápis č.18/2016 
    
Z řádného zasedání -  
Závodního výboru ZO OS DOSIA při DPO a.s., konaného dne 21. 09. 2016. 
 
 
ZV jednal ve složení: Protivínský Ivo, Řezníčková Jarmila, Pokorný Ivan, 
Soukalová Blanka, Bambušek Jan, Smital Petr, Eugel Tomáš, Maloušová Jana, 
Kosňovská Zdeňka (zastupuje Martina Veselého), Štěpánek Zdeněk, Mezihorák Ivo, 
Brachtl Jan, Bartečková Ivana, Mutl Ivo, Frejkovský Tomáš, Dvořáková Jana, Kadlec 
Vladimír, Hříbek Zbyněk, Ing. Pokojský Čestmír.    
  
Místopředsedové: - Hisem Lubomír, Bortlíček Petr, Slíva Zdeněk, Bortolotti Daniel, 
Vozničková Vladislava, Koral Michal, Vilášková Věra, Kacíř Miroslav, Chotová 
Drahomíra, Ondřej Radim. 
 
Omluven: - Borisová Marie, Veselý Martin, Muntág Michal, Seberová Jana, Lubeník 
Radko, Grendysová Hana. 
 
Hosté: - Ing.  Mlčák David, Mgr. Seidlerová Veronika. 
 
ZV byl seznámen: 
 

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

 s vývojem průměrné mzdy za období leden – srpen 2016 ve srovnání se 
stejným obdobím roku 2015 v EKOVĚ ELECTRIC a.s.: 
 
 
 
 
 
 
 

 s nástupy a výstupy DPO a.s. 
 se stavem zaměstnanců ve srovnání s rokem 2015  DPO a.s. 

Prům. měs. mzda     2016   2015    rozdíl % index 

řidiči MHD celk.      24 473     24 673      -200       99,2% 
ř. tramvají      23 510     24 055      -545       97,7% 
ř. trolejbusů      24 494     24 830      -336       98,6% 
ř. autobusů      25 131     25 042         89     100,4% 
dělníci      21 853     21 633       220     101,0% 
THP      31 433     30 463       970     103,2% 
Společnost celk.     25 117    24 976       141    100,6% 

Prům. měs. mzda     2016     2015  rozdíl % index 

dělníci   21 233    22 340 -1 107        95,0% 
THP   33 403    33 670    -267        99,2% 
Společnost celk.   24 226   24 967   -741       97,0% 
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 s přepočteným stavem zaměstnanců DPO a.s. 
 s rozborem pracovní úrazovosti 
 s výši škod z dopravních nehod  
 s výši škod v Ekova Electric 

 
ZV projednal: 

 náhradu škody – Ing. Petr Šplíchal – vedoucí ekonomického oddělení 
Ekova – electric 

 náhradu škody – Teichman Stanislav – vedoucí Střediska nákupu a skladování  
Ekova – electric 
 

Informace: 
 
Ivo Protivínský: 
 
- Seznámení s rozsudkem ohledně pokuty vyměřené Drážním úřadem Dopravnímu 
podniku. DP požadoval zaplacení pokuty po zaměstnancích, kteří pozdě, nebo 
nepravdivě nahlásili mimořádnou událost a proto Drážní úřad vyměřil pokutu 
Dopravnímu podniku.  
- Dostali jsme z Ekovy electric odpověď na zahájení Kolektivního vyjednávání. 
- Na stránkách Dopravního náměstka je manuál na elektronický výpis směn. 
 
 
V 15:00 hod. přišlo vedení společnosti. 
 
Ing. David Mlčák: 

- 30. 8.2016 skončilo funkční období Ing. Romanu Kadlučkovi MBA a ve 
výběrovém řízení, které vyhlásilo město a 14. 9. 2016 rada města 
odsouhlasila. Byl jmenován do pozice člena představenstva Dopravního 
podniku Ing. Daniel Morys MBA.  

- V rámci dopravy proběhlo vyhodnocení soutěže milionářů. 
- Po úspěšném ukončení opravy Mariánskohorské (podjezd u nákladového 

nádraží), se opravuje ulice Hornopolní, probíhá rekonstrukce zastávky 
Prostorná a s tím spojená uzávěra ulice 28. října od Železárenské po  
1. máje, na Martinovské ulici se dělá nové kolejiště od křižovatky až po 
Sokolovskou. V průběhu října bude spuštěna světelná signalizace v křižovatce 
Martinovská a ČS armádního sboru. V úseku od Martinova po Plesnou se 
bude opravovat silnice, takže autobusy budou jezdit odklonem.  
V příštím roce se chystá velká rekonstrukce kolejiště na Plzeňské, oprava 
mostu na Výškovické, uzávěra ulice Českobratrské od ulice Nádražní až po 
Sokolskou, ve třech etapách se připravuje oprava estakády Bazaly. 
 
 

Připomínky DV: 
 
Protivínský Ivo: 
- Na středisku Moravská Ostrava byly  ve vozovně blechy a teď se objevily ve voze ev.č. 
1001. Některé řidičky byly poštípané. 
Odp. Ing. David Mlčák: 
- O tomto problému vím, jen jsem nevěděl, že se vyskytly i v dopravních prostředcích.  
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Pokorný Ivan: 
- Jízdní doba je prodloužená, až od 6:15 hod. do této doby je zkrácená o 5 min. Je to 
špatně, protože v té době už jsou zapnuté všechny křižovatky. 
Odp. Ing. David Mlčák: 
- V září se upravovaly jízdní doby, které vyplynuly z dne bez jízdních řádů. 
 
Soukalová Blanka: 
- Na sólo vůz je přípravná doba jen 10 min. Je to málo, v tak krátkém čase není možné 
zkontrolovat a nachystat vůz k výjezdu. 
  
Maloušová Jana: 
- V Porubě se říká, že nás od nového roku roztočíte. 
 Odp. Ing. David Mlčák: 
- Nic o tom nevím.  
 
Maloušová Jana: 
- Placení skladného při dopravních nehodách (režijní náklady na sklad).  
Odp. Ing. David Mlčák: 
- Řeší se to.  
 
Maloušová Jana: 
- Dělal se nový záliv v Polance na Skotnici. Kdo je zodpovědný za kontrolu provedené 
práce. 
 Odp. Ing. David Mlčák: 
- Městský úřad.  
 
Eugel Tomáš: 
- Jak to vypadá se sociálním zázemím na Rovninách? 
Odp. Ing. David Mlčák: 
- Městský úřad Hlučín řekl, že nový nájemce to má zrekonstruovat. Vypověděli jsme 
smlouvu s původním majitelem a s novým podepsaná nebude.   
 
Ondřej Radim: 
- Jezdím jako řidič od srpna, ale e-shop budu mít otevřený až od 1. 10. 2016 
- Bylo nám slíbeno, že s revizorky budou chodit hlídky.  
Odp. Ing. David Mlčák: 
- Spustila se akce Bezpečná doprava. Byly vybrané nejkrizovější spoje, ve kterých 
jezdí poslední 3 zastávky příslušníci městské policie. Musíme si uvědomit, co chceme, 
buď asistenci u revizorů, nebo v dopravních prostředcích kde nám opravdu hrozí 
nějaký konflikt. Nejrizikovější linka je linka č. 11, která je horší než linka č. 33.   
 
Maloušová Jana: 
- Posunuje se hranice minimální škody? 
 Odp. Ing. David Mlčák: 
- Nevím jak je to v této době nastavené.  
 
Bambušek Jan: 
- Při schůzce k úklidu vozu bylo slíbeno, že se tím budete zabývat. 
 Odp. Ing. David Mlčák: 
- Řekl jsem, že se tím budu zabývat, ale to neznamená, že směrnice neplatí. Zatím je 
vydaná směrnice platná. 
 
 Mezihorák Ivo: 
- Je vyřízena BIS karta na tankování, když jezdí řidič na dvou střediscích. 
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 Odp. Ing. David Mlčák: 
- Vzniklá situace je vyřešena. 
  
Smital Petr: 
- Kdo navrhoval zastávky na znamení. Některé jsou nevhodné z důvodu velkého 
provozu a některé by byly vhodné, ale nejsou na znamení. 
Odp. Ing. David Mlčák: 
- Musí nám to umožnit městský obvod. Pokud se změnou nesouhlasí, tak nemůžeme 
zastávku změnit na znamení.  
 
 
 

Příští schůze ZV, se koná dne 05. 10. 2016 v 14:00 hodin, 
v zasedací místnosti na ředitelství. 

 
 
 

 

Náš web: 

www.odborydpo.cz 
 
 

V Ostravě dne: 31. 10. 2016   
 Zapsala :          Jarmila Řezníčková 
                   místopředsedkyně ZV ZO OS DOSIA 

http://www.odborydpo.cz/

