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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.19/2014 
    
 
Z řádného zasedání -  
Závodního výboru ZO OS DOSIA při DPO a.s., konaného dne 17. 09. 2014. 
 
 
ZV jednal ve složení: Protivínský Ivo, Hisem Lubomír (zastupuje Ivana 
Pokorného), Soukalová Blanka, Bambušek Jan (zastupuje Petra Bortlíčka), Eugel 
Tomáš, Smital Petr, Maloušová Jana, Veselý Martin, Štěpánek Zdeněk, Mezihorák Ivo, 
Kamlerová Eva, Večeřa Jaroslav, Dvořáková Jana, Ing. Pokojský Čestmír, Hříbek 
Zbyněk.  
 
Místopředsedové: - Vlčková Pavla, Slíva Zdeněk, Bortolotti Daniel, Vozničková 
Vladislava, Kremlingová Eva, Mertová Marta, Ondřej Radim.  
 
Omluveni: - Řezníčková Jarmila, Pokorný Ivan, Bortlíček Petr, Borisová Marie, 
Kosňovská Zdeňka, Seberová Jana, Frejkovský Tomáš. 
 
Hosté: - Ing. David Mlčák, Ing. Martin Chovanec, Mgr. Martina Dvorská Prášková, 
Ing. Roman Šula MBA. 
 
 
Schůze ZV byla zahájena vzdáním pocty chvilkou ticha zesnulému dlouholetému 
předsedovi sekce silničního hospodářství OS DOSIA panu Josefu Novotnému. 
 
 
 
ZV byl seznámen: 

 
 

 s nástupy a výstupy Ekova Electric a.s. 
 

 s přípravou doplňujících voleb do DV č. 13 Ekova Electric, ve volbách byli do DV 
zvoleni pouze 3 kandidáti, takže budou dovoleni ještě 2 členové do DV. 
 

 s účastí předsedy na Dni otevřených dveří v dětském domově na Bukovanského 
ulici, na Slezské Ostravě. S DD dlouhodobě spolupracujeme, děti z domova 
zveme na Mikulášskou nadílku a nově je pozveme i na oslavu Dne dětí v červnu 
2015. 
 

 s účastí předsedy na oslavách 120 let MHD v DP Ostrava. Oslavy byly povedené, 
zejména jízda historických tramvají a kulturní program na slavnostním večeru. 
Také obě videa natočená k této příležitosti jsou povedená. 
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 se stanoviskem zaměstnavatele k úrazu pana Klobásy, kdy zaměstnavatel nechal 
vypracovat znalecký posudek, na základě kterého nelze tento úraz považovat za 
pracovní, neboť se jedná o následky obecného chronického onemocnění, které 
vzniká po mnoho let. V posudku se mimo jiné uvádí, že „k odbornému 
akutnímu ošetření došlo poměrně za dlouhý čas, kdyby se jednalo opravdu o 
akutní poškození kolene, tak by tato vyšetření a artroskopie byly provedeny 
do několika dnů.“ 
 
Z výše uvedeného mimo jiné vyplývá, že pokud by pan Klobása po úraze dále 
nepracoval (k lékaři šel pro narůstající nesnesitelnou bolest až po 3 týdnech), 
ale šel k lékaři ihned a nechal si od něj vystavit dočasnou pracovní neschopnost, 
nebyl by tento fakt nyní zpochybňován. 
Z těchto důvodů ZV všem členům doporučuje:  
Pokud utrpíte jakýkoliv pracovní úraz, nechte se ve vlastním zájmu okamžitě 
dopravit k ošetření a nechte si vystavit dočasnou pracovní neschopnost, a to 
přesto, že nebudete v daném okamžiku pociťovat zdravotní komplikace. Tyto 
se mohou dostavit později, zaměstnavatel však může tuto prodlevu 
napadnout, tak jak se stalo v tomto případě. 
 
  

 s termínem VI. sjezdu OS DOSIA, který se bude konat ve dnech 17.-18.09.2015, 
v Hotelu Olšanka v Praze. 
 

 s vývojem mezd v jednotlivých Dopravních podnicích ČR za 1. pololetí roku 
2014, v porovnání se stejným obdobím roku 2013. 
 

 s korespondencí mezi předsedou ZV a ředitelem DPO stran absence 
chybějících sociálních zařízení na některých konečných stanicích /viz příloha/. 
 
 
 

ZV projednal: 
 

 a schválil delegáty Semináře mladých odborárov v Kežmarských Žlaboch 
konaného ve dnech 27. - 29. 09. 2014:  Miroslav Baron, Jaromír Dora. 

    Hlasování: Pro - 14, proti - 0, zdržel se - 0. Návrh byl přijat. 
 
 protokol o likvidaci-vyřazení nepotřebného majetku 9 kusů vzduchových pušek 

Slavia 630 Standard. 
Hlasování: Pro - 14, proti - 0, zdržel se - 0. Návrh byl přijat. 
 

 
 
V 15:00 hod. přišli zástupci vedení společnosti. 
 
Ing. David Mlčák: 
- Poděkoval všem zaměstnancům, kteří se podíleli na přípravě a realizaci oslav 120 let 
MHD v Ostravě.  
- Připravuje se realizace výsledků výběrového řízení odbavovacích systémů.  
- Kolejové propojení mezi Dubinou a Výškovicemi (linka 15) se bude na základě 
podnětů cestujících, ÚMOb-Jih a provozní komise upřesňovat. V neustálém řešení je i 
chybějící sociální zařízení na konečné Klášterského, kdy již více než rok nám ÚMOb-
Jih slibuje a stále se nic neděje, v této chvíli je již projektová dokumentace hotová, tak 
doufáme, že se věci pohnou. 
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- Staví se terminál Hranečník, cca od 20. 10. 2014 budou v této souvislosti změněny JŘ 
pro tramvajovou dopravu. 
 
Ing. Chovanec Martin: 
- V nejbližší době budou dodány zbylé tramvaje Vario, které byly pro tento rok 
objednány, celkově 12 kusů vozů. Na nákup nových trolejbusů je kontrakt podepsán, 
výběrové řízení zvítězila Škoda Transportation, budou dodány v průběhu příštího 
roku. 
- Připravujeme projekty rekonstrukcí tramvajových nástupišť u Sport Arény a 
Městského stadionu, Kino Luna. Ve spolupráci se SMO se připravuje rekonstrukce 
Nádražní ulice v centru města. 
 
Jana Maloušová-(DAP): 
 - Jaký bude mít pro DPO přínos nový odbavovací systém, když mi nastoupí 
osmičlenná rodina Lakatošů s taškami, o které víme, že jezdí zadarmo? 
 Odp. Ing. Roman Šula: 
-Rozhodně v úspoře nákladů, budeme snižovat počet prodejních automatů, budeme 
tisknout méně jízdenek, ušetříme na provizích prodejcům jízdenek, atd. Co se týče 
zpoplatnění tohoto obyvatelstva, pokud máte nějaký návrh na řešení, rádi jej 
přivítáme. 
 
 
Eva Kamlerová-(EE): 
- Na Dni otevřených dveří v rámci oslav 120 let MHD, byl velmi malý počet prodejních 
stánků s občerstvením-v Porubě žádný a v Martinově pouze jeden. 
Odp. Ing. David Mlčák: 
-Informaci předám Ing. Albrechtovi. 
 
Ivo Protivínský: 
- Na lince č. 105 mají řidiči v nočních a časně ranních hodinách problém s užíváním 
sociálního zařízení v hotelu Isora Koblově. Není možné se dozvonit na recepčního. 
Odp. Ing. David Mlčák: 
-Nechám prověřit. 
 
Maloušová Jana-(EE): 
 - V nedávné minulosti nám bylo přislíbeno, že nové VJŘ budou s námi v předstihu 
konzultovány, předešlo by se tak zbytečným problémům-např. současně na l. č. 15, 
které jsou pak připomínkovány na DPK, pak se však s realizací úpravy čeká na další 
změnu VJŘ. 
Odp. Ing. David Mlčák: 
-Problémy linky č. 15 se řeší-víme o nich, musím však jednat s péčí řádného 
hospodáře. 
 
Vozničková Vladislava-(TTP), Petr Smital-(DAH): 
 - Kočárky a invalidní vozíčky. 
Odp. Ing. David Mlčák: 
-Tento žhavý problém řešíme, je to neskutečně šílené. Cestující si stěžují, nicméně 
zodpovědnost je na řidičích, takže mají právo vyloučit z přepravy druhý a další 
kočárek, či invalidní vozík. Výrobce uvádí, že ve voze je místo pouze pro jeden 
kočárek, či vozíček. Problém řešíme i s ostatními DP v ČR a s právníky. 
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Mezihorák Ivo: 
 - Máme velký problém čistotou vozidel, firma, která myje vozy, předá umytý vůz, náš 
OTKář vůz nepřebere-nepustí jej do provozu, takže nakonec musí nastoupit naše 
zaměstnankyně, které umyjí celý vůz znova, pak je teprve OTKářem vůz puštěn na 
linku. Není to zbytečný luxus? 
- Jak bude od roku 2015 zajištěn servis pneumatik? 
Odp. Ing. Martin Chovanec: 
-Firma, která myla vozy do července vypověděla narychlo smlouvu. Poté ve 
výběrovém řízení zvítězila firma jiná. Hned od počátku reklamujeme kvalitu úklidu, 
firmě hrozí z naší strany sankce. Doufáme, že dojde k nápravě. 
- Tento problém samozřejmě intenzivně řešíme, pneuservis bude dle intencí zákona 
připraven. 
 
Protivínský Ivo: 
- Kolegové z provozoven, kde úklid provádí soukromá firma jsou značně znepokojeni 
s kvalitou a nedostatečnou četností úklidu. 
 
Štěpánek Zdeněk: 
 - Byly doby, kdy se montážní jámy na KP Tramvají Poruba uklízely 3 x v týdnu (i to 
bylo málo), nyní pouze 1 x. Firma šetří na úkor kvality úklidu. 
Odp. Ing. Martin Chovanec: 
-Úspory jsou výrazné. Co se týče kvality úklidu, byli oslovení vedoucí zaměstnanci, 
kteří úklid vyhodnotili srovnatelný s předešlým stavem, ne-li lepší. Pro mě je vaše 
informace nová. Zjistím tedy jaký je skutečný stav. 
 
Smital Petr: 
 - Na Hranečníku nechal p.Walaski odstranit z kabin řidičů veškeré předměty, které 
řidičům slouží, k lehké údržbě a provádění úklidu vozů, např. rukavice na tankování, 
stěrky na čištění oken, mycí a čistící prostředky, švédské utěrky apod. 
Odp. Ing. David Mlčák: 
-Pokud se na voze střídá i více šoférů, měli by mít všichni jen jeden smeták, 
samozřejmě situaci prověřím. 
 
Štěpánek Zdeněk: 
 - Před časem bylo EN přislíbena možnost tankování nafty do soukromých vozidel 
zaměstnanců DPO. 
Odp. Ing. Roman Šula: 
-Dalo by se o tom uvažovat, ale cena se nebude příliš lišit oproti cenám na čerpacích 
stanicích. Problém bude ale s nárůstem pohybu soukromých vozidel v areálech DPO. 
Třeba v Martinově by to bylo krajně nevhodné. 
 
Soukalová Blanka: 
 - Zajímalo by mne, kdo vymyslel známkování řidičů?  Otázky v anketě na webových 
stránkách DN byly zavádějící. 
 Odp. Ing. David Mlčák: 
-Toto hodnocení jsme zavedli, abychom získávali jakousi zpětnou vazbu o tom, jak 
nás vnímá cestující veřejnost. Máme vysokou fluktuaci, přicházejí noví řidiči z Úřadu 
práce, takže chceme mít přehled o tom, zda se někteří řidiči nechovají k cestujícím 
nevhodně. Negativní hodnocení v anketě neznamená krácení VO. Je to pro nás jakýsi 
signál, že něco nemusí být v pořádku a my si tuto informaci ověříme. Cílem je 
eliminovat špatnou práci. Nic víc. Co se týče vulgarizmů, tyto budou neprodleně 
mazány.  
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Ing. Čestmír Pokojský: 
 - Cestující, který je někde uprostřed vozu, anebo vzadu, těžko dokáže posoudit např. 
proč řidič musel prudce brzdit a napíše do hodnocení že řidič jel jak hovado. 
Odp. Ing. David Mlčák: 
-Pokud dojde k nouzovému provoznímu brždění, nebude to znamenat, že řidič 
takovým stylem jezdí pořád, to by se mu v hodnocení objevovalo neustále. Proto si 
prověříme styl jízdy řidiče a budeme vědět, že negativní hodnocení je neoprávněné. 
Smysl je eliminovat špatnou práci. Pokud se systém neosvědčí, zrušíme jej. V tuto 
chvíli je ve zkušebním provozu. 
 
 
 
 

Příští schůze ZV, se koná dne  1. 10. 2014 v 14:00 hodin, 

v zasedací místnosti na ředitelství. 

 
 
 

 
 

Náš web: 

www.odborydpo.cz 
 
 

V Ostravě dne: 29. 09. 2014   
Zapsal:          Ivo Protivínský 
                     předseda ZV ZO OS DOSIA 
 
 

http://www.odborydpo.cz/

