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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. 20/2012 
    
Z řádného zasedání -  
Závodního výboru ZO OS DOSIA při DPO a.s., konaného dne 28. 11. 2012. 
 
ZV jednal ve složení: Protivínský Ivo, Řezníčková Jarmila, Pokorný Ivan, 
Soukalová Blanka, Franek Jaromír, Eugel Tomáš, Smital Petr, Maloušová Jana, 
Borisová Marie, Veselý Martin, Štěpánek Zdeněk, Mezihorák Ivo, Kamlerová Eva, 
Večeřa Jaroslav, Dvořáková Jana, Hříbek Zbyněk, Ing. Pokojský Čestmír.  
Místopředsedové: - Hisem Lubomír, Vlčková Pavla, Bortlíček Petr, Slíva Zdeněk, 
Kosňovská Zdeňka, Vozničková Vladislava, Čík Daniel, Kacíř Miroslav, Ondřej Radim. 
Omluven: - Frejkovský Tomáš,  
Neomluven: - Waligóra Marek. 
 
Hosté: Ing. David Mlčák, Ing. Hanzelka, Ing. Roman Šula MBA, Mgr. Martina             
Dvorská Prášková.  
 
 
ZV projednal: 
 
 vývoj průměrné mzdy za období leden – říjen 2012 ve srovnání se stejným 

obdobím roku 2011 DPO a.s.  
 

 nástupy a výstupy. 
 

 přepočtené stavy zaměstnanců.  
 

 a schválil moderátora na konferenci konanou 12. 12. 2012 v sále ÚD Martinov:                           
- Ing. Pokojský Čestmír.  
Hlasování: Pro - 17, proti - 0, zdržel se - 0. Návrh byl přijat. 

 
 a schválil členy mandátové komise na konferenci konanou 12. 12. 2012 v sále 

ÚD Martinov:  
- Večeřa Jaroslav, Kamlerová Eva.  
Hlasování: Pro - 17, proti - 0, zdržel se - 0. Návrh byl přijat. 
 
 

 
 a schválil členy návrhové komise na konferenci konanou 12. 12. 2012 v sále ÚD 

Martinov:  
- Slíva Zdeněk, Frejkovský Tomáš.  

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

 a schválil klíč 1:20, pro určení počtu delegátů na konferenci na konferenci 
konanou 12. 12. 2012 v sále ÚD Martinov. 

 Hlasování: Pro - 17, proti - 0, zdržel se - 0. Návrh byl přijat.  
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 a schválil přijetí sponzorského daru ve formě poukazů do Studia krásy za 
umožnění poskytnutí informačního stolku v předsálí.  

      Hlasování: Pro - 11, proti - 3, zdržel se - 3. Návrh byl přijat.  
 

 a odmítl návrh Odborů zaměstnanců DPO ke společnému pořádání plesu. 
Hlasování: Pro - 17, proti - 0, zdržel se - 0. Návrh nebyl přijat. 
 

 
Informace: 
 
- Kontaktovala nás paní Mináčová s nabídkou sponzorského daru do tomboly plesu 
ve formě 7 poukazů á 700,- Kč do Studia krásy, které provozuje. Žádala nás, 
abychom ji na plese, mimo sál, vyčlenili místo, kde by mohla pro zájemce podat 
bližší informace a jejím s Studiu.   
- Žádali jsme Mgr. Dvorskou Práškovou, o zpřístupnění všech směrnic, které se 
týkají většího počtu zaměstnanců. Stalo se totiž špatným zvykem, že o nové směrnici 
se nedovíme vůbec, nebo jen náhodou. Viz naposledy zjištěná směrnice č.1/2012 s 
názvem „Ochrana osobních údajů“, která je dle našeho názoru v rozporu se ZP. 
Z tohoto důvodu budeme žádat ředitele DPO o uvedení do souladu s legislativou. 
- Dostali jsme dopis od TJ Dynamo DP Ostrava podepsaný předsedou Ing. Petrem 
Konvičkou a jednatelem Ing. Karlem Balnerem, ve kterém nám oznamují záměr 
zaměstnavatele prodat hřiště v Martinově a pokud bychom měli zájem na jeho 
zachování, nabízejí spolupráci. 
rozhodlo o zrušení 10 míst na pozici řidič autobusu. 
- Schůzka s primátorem je z důvodu jeho nemoci přesunuta ze 14. 11. 2012 na 12. 12. 
2012 Z tohoto důvodu jsme žádali, aby další kolo kolektivního vyjednávání proběhlo 
následující den. Po dohodě všech zúčastněných stran proběhne další kolo 14. 12. 
2012. 
- Pojištění Generali je sjednané pro rok 2013 za stejnou cenu jako v roce 2012. 
Pojištění řidičů (tabulka 2), je na základě našeho požadavku rozšířené i na učitele a 
instruktory podnikové autoškoly. 
Tak jako v minulosti, tak i letos budou mít naši členi možnost zaplatit pojištění za 
škodu způsobenou zaměstnavateli -  Generali a kdo bude mít zájem, tak i pojištění 
proti nemoci a úrazu Kooperativa přímo na střediscích v těchto termínech: 
 
Tramvaje Moravská Ostrava + dílna: 18.12.2012 12:00 – 14:00 hod. 
 
Tramvaje Poruba + dílna:   17.12.2012 12:00 – 14:00 hod. 
 
Trolejbusy + dílna:    13.12.2012 12:00 – 14:00 hod. 
 
Autobusy Hranečník + dílna:   18.12.2012  3:00  –  8:00 hod. 
 
Autobusy Poruba + dílna:   19.12.2012  9:00 –  12:00 hod. 
 
Vrchní stavba + Vrchní vedení:  19.12.2012 13:00 – 15:00 hod. 
  
 
Úkoly pro předsedy a pokladníky: 
 
Všechny zálohy, řádné i mimořádné, je třeba vyúčtovat do 19. 12. 2012. 
Ti co si na střediskové konferenci odsouhlasili zaplacení Kooperativy 
pro všechny členy, dodají nejpozději do 15. 12. 2012 aktuální údaje o 
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svých členech. Člen, jehož údaje nebudou aktualizovány, nemůže být 
pojištěn.  
 
Připomínky DV: 
Maloušová Jana: 
- Provozní komise, která měla být 3. 12. 2012 ve 14:00 hod v kanceláři ZO OS DOSIA, 
je přeložena na 6. 12. 2012 v 9:00 hod tamtéž. 
 
Večeřa Jaroslav: 
- Seznámení s výsledky třístupňové kontroly na středisku Moravská Ostrava.  
 
Dvořáková Jana: 
- Stížnost na špatné odstavování tramvají před halou střediska Tramvaje Moravská 
Ostrava je vyřešena. 
- V podniku probíhá anketa spokojenosti strávníků.  
 
V 15:00 hod.  přišli zástupci vedení společnosti. 
 

Smital Petr: 
- Před delší dobou žádal Zdeněk Slíva, aby ranní směny, které mají nástup ve 3 hod., 
byly posunuty o kolo a toto kolo odjezdila noční směna. Tím by měly noční směny větší 
výkony a řidiči by nemuseli řešit komplikovanou dopravu na ranní směnu, zejména po 
velké redukci svozů. Od 9. 12. 2012 jsou změny jízdních řádů, ale není v nich žádná 
zásadní změna. 
Odp. Ing. Mlčák David: 
Změny jízdních řádů od 9. 12. 2012 jsou pouze kosmetické, protože v současné době si 
objednavatel dopravy objednal službu a momentálně se zpracovávají podklady 
k optimalizaci dopravy s cílovým efektem snížení dopravních výkonů o 50 mil Kč, to 
je 1,7 mil. vozových km, nebo 175 mil. místových km. Ke snížení dopravních výkonů 
dojde k 2.3.2012. O této vaší připomínce vím. K větším změnám v autobusovém, 
tramvajovém a trolejbusovém režimu dojde od března. Co se týká brzkých nástupů, 
budeme dělat vše pro to, aby tak brzké nebyly, ale v žádném případě nebudeme 
zavádět noční směny, které by končily až v 7 hod. tak jak to mají v Brně. 
 
Slíva Zdeněk: 
- Kdy zrušíte kontrolování jízdenek řidičem autobusu a trolejbusu po 20 hodině. Dnes, 
kdy většina má předplacenou kartu nebo SMS jízdenku?  
Odp. Ing. Mlčák David: 
Domnívám se, že nenastal ten pravý čas a vzhledem ke klesajícím tržbám by měla 
být kontrola adekvátní. 
Slíva Zdeněk: 
- Když na řidiče přijde stížnost, tak si ho vedoucí pozve k vyřešení až za čtrnáct dní.  
Odp. Ing. Mlčák David: 
Tento postup je samozřejmě špatný. Stížnost jde na středisko ihned a vedoucí by ji 
měl ihned jak je řidič v práci. 
 
Ing. Pokojský Čestmír: 
- Co má řidič udělat s cestujícím při nástupu předními dveřmi, který nemá platný 
jízdní doklad?  
Odp. Ing. Mlčák David: 
Daný řidič se spojí s centrálním dispečinkem a ten pošle na místo městskou policii. 
Co se týká opilců a bezdomovců, tak postup je stejný. Policisté přijedou na konečnou 
a vykážou cestujícího z vozu. 
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 Maloušová Jana: 
 - V podstatě, pokud bychom se měli tohoto držet, tak podstatnou část směny 
neděláme nic jiného, než voláme GGN nebo Policii - bezdomovců, sběračů kovů a 
jiných konfliktních osob rapidně přibývá. 
 
Kamlerová Eva: 
- Proč se jízdní řády mění 4x do roka, když ostatní dopravci vydají jen jeden jízdní řád 
na celý rok?  
Odp. Ing. Mlčák David: 
Celostátní změny jízdních řádů všech dopravců jsou první v březnu, druhé v červnu a 
třetí je v prosinci. My máme ještě jeden termín a to jsou letní jízdní řády. Pokud 
v průběhu roku nastane situace, že jsou požadavky na změnu závažné, tak tuto 
změnu uděláme, ale ta nemá vazbu na dodatky k jízdnímu řádu. 
 
Štěpánek Zdeněk: 
- Co se týká noční dopravy, tak by se měla změnit systémově. To znamená, že by měla 
být lepší spolupráce s městskou policií.  
Odp. Ing. Roman Šula MBA.: 
Souhlasím s Vámi, že tento problém se musí řešit systémově. 
  
Franek Jaromír: 
- Ze Západní Evropy přijímáme kde co, ale důležité a fungující opatření ne. Například 
v Německu je jízda na černo trestný čin. Dopravní podniky mají své sdružení, tak proč 
to tam nenavrhnou?  
Odp. Ing. Mlčák David: 
Také my se snažíme přes Sdružení dopravních podniků protlačit nové znění zákonů. 
Ne všechno se nám však podaří. 
 
Ondřej Radim: 
- V televizi Polar proběhla informace, že DP propustí všechny revizory a najme si 
externí firmu. Je to pravda?  
Odp. Ing. Roman Šula MBA.: 
V současné době se nic takového neprojednává ani v souvislosti s optimalizací 
dopravních výkonů. 
Odp. Ing. Mlčák David: 
Je to z oblasti „ jedna paní povídala“. Tato informace není pravdivá. 
 
Maloušová Jana: 
- Když budou nastupovat cestující předními dveřmi a za ním bude stát dalších 8 lidí, 
jak chcete urychlit dopravu. 
Odp. Ing. Roman Šula MBA.: 
Chápu, že vy se nemůžete s cestujícími handrkovat, ale měla by se najít cesta jak se 
důstojně s tímto problémem vypořádat. 
 
 
Odp. Ing. Mlčák David: 
O nástupu předními dveřmi má cenu diskutovat až k tomu bude přizpůsobena 
technika i pro řidiče. 
 
 Maloušová Jana: 
- V příštím roce se budou snižovat dopravní výkony a budou se propouštět řidiči. Proč 
tedy přijímáte pořád nové řidiče? 
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 Odp. Ing. Mlčák David: 
Veškeré přijímání nových řidičů autobusů je zastavené. Trolejbusový kurz je odložen, 
tramvajový běží a nový začne v lednu nebo v únoru kde je požadavek na 8 řidičů. 
 
Maloušová Jana: 
- Má být propuštěno 10 řidičů autobusů. Podle jakých kritérií se bude propouštět? 
 Odp. Ing. Mlčák David: 
Zatím k tomu nezaujímám žádné stanovisko, pouze konstatuji, že v první vlně bude 
rozvázán pracovní poměr s 10 řidiči autobusu. Kdo jak a jakým klíčem je ještě věci 
jednání. Podle toho jak budou zpracovány jízdní řády a omezení dopravních výkonů 
s přepočtem na hodiny, tak může nastat další vlna a to už se nemusí dotknout jen 
řidičů autobusů, ale řidičů obecně. 
 
Protivínský Ivo: 
- Kolik máme pracujících důchodců v pozici řidiče autobusu? 
Odp. Mgr. Dvorská Prášková: 
Škoda, že jste tuto otázku nepoložil před ZV, já bych ty lidi samozřejmě spočítala. 
V této chvíli nedokážu reagovat. Máme pracující důchodce. K tomu bych řekla, že 
pokud zaměstnanci vznikne nárok na důchod a on dále pracuje, je to zaměstnanec 
jako každý jiný. Pokud tento zaměstnanec nechce odejít do důchodu, tak ho 
zaměstnavatel nemůže nutit. 
Představenstvo společnosti rozhodlo o zrušení 10 míst řidičů autobusů dne 27.11.2012 
s účinnosti od 1.3.2013. Zaměstnavatel bude dále postupovat jak v souladu s obecně 
závaznými předpisy, tak v souladu s platnou kolektivní smlouvou. Přesná a detailní 
kritéria pro výběr zaměstnanců se budou teprve formulovat. Jednoznačně jak 
vyplývá z kolektivní smlouvy, se bude přihlížet ke kvalifikaci a pracovním výkonům. 
 
Protivínský Ivo: 
- Máme informaci, že v DP Mostu a Litvínova byl rozvázán pracovní poměr 
s pracujícími důchodci s tím, že po 3 měsících mohou požádat o uzavření dohody o 
vedlejší činnosti. Proč tedy nejde DPO stejným směrem? Pracující důchodce je 
finančně zajištěn, proto když s ním bude rozvázán pracovní poměr, nebude to mít 
takový sociální dopad jako u zaměstnance, který je v produktivním věku a živí rodinu. 
 Odp. Mgr. Dvorská Prášková: 
Zaměstnavatel nemůže říct, rozvážeme pracovní poměr s důchodci. To by byla 
diskriminace z hlediska věku. I v kolektivní smlouvě máme, že zaměstnavatel má 
přihlížet i k pracovním výkonům, takže to je primární kritérium, které musí být 
zvoleno. 
 
Maloušová Jana: 
- Pokud k 1.3.2013 odejdou někteří řidiči do důchodu, budou se počítat do těch 10 
nebo i tak se propustí 10 řidičů? 
 Odp. Ing. Roman Šula MBA.: 
Samozřejmě, že přirozený úbytek bude úplně první. Má se docílit nějaká úspora a 
pro docílení této úspory se mimo jiné budou optimalizovat dopravní výkony. 
Dopravní výkony budou nižší, na ně se spočítá čistý fond pracovní doby v hodinách a 
ty se převedou na počet lidí. Jestliže v tomto mezidobí odejde někdo do důchodu, tak 
už se to jeho místo neobsadí a tím se přirozenou cestou sníží stav zaměstnanců. 
 
Řezníčková Jarmila: 
- Objem dopravních výkonů objednává město a na ty dává 100% dotaci. Takže město 
pro rok 2013 objednalo nižší dopravní výkony? 
 
 



 

 

 

6 

Odp. Ing. Roman Šula MBA.: 
Neobjednalo, protože zatím se to optimalizuje. Město zatím ví, že nám sníží 
kompenzaci o 21 mil. Kč, takže město ví, že má na dopravní výkony 1,06 miliardy Kč 
a to znamená, že se hledá 50 mil. Kč.  
 Odp. Ing. Mlčák David: 
Město si objednalo studii u externí firmy, která dává dohromady tyto dopravní 
výkony podle trakcí. Dopravní výkony se dají snížit několika způsoby, např. když to 
není nutné a v době menšího počtu cestujících nasadit na linky u tramvají místo 
souprav sólo vozy a u autobusů místo velkokapacitních kloubových autobusů krátké 
vozy. V součinnosti s odborem Dopravy bude tato studie vyhodnocena a po 
dopracování budou vytyčeny dopravní výkony podle trakcí, kolik máme ujet 
v tramvajové, trolejbusové a autobusové dopravě. Nejvyšší úspory se očekávají 
v autobusové dopravě, menší v trolejbusové a nejmenší v tramvajové. Vedení 
podniku bojuje a tlačí na budování přestupních terminálů. Děláme všechno proto, 
abychom na území města Ostravy nepřicházeli o tržby.  
  
Kamlerová Eva: 
- V jakém stadiu je výběr strategického partnera? 
Odp. Ing. Roman Šula MBA.: 
 Zájemce máme jednoho. Aktuální informace je, že jsem byl, společně s naším 
právníkem Dr. Šustou, pověřen představenstvem DP abych vyjednával se zájemcem 
o podmínkách vstupu do Ekovy. Nabídka byla s mého pohledu neakceptovatelná.  
Byly dvě osmihodinové jednání, kde jsme požadovali, aby k nabídce přidali něco, co 
by dokázalo zajistit trvalou udržitelnost provozu Ekovy. 
Řeší se jak do Ekovy do jejich aktiv vložit užitné vzory a ochrannou známku na ČKD. 
To znamená, že Ekova by byla vlastníkem známky ČKD a mohla by pod touto 
značkou uplatňovat výrobky na trhu. Je to všechno ve fázi licitace a modelu jak to do 
Ekovy vložit. Všechno je ve fázi rozpracovanosti a zatím není známo, za jak dlouho 
tento proces skončí. 
 
Kamlerová Eva: 
- Takže tento proces může trvat i rok? 
Odp. Ing. Roman Šula MBA.: 
Není našim zájmem, ani zájmem primátora, aby se tento proces zbytečně 
prodlužoval, protože to poškozuje Ekovu. 
Odp. Ing. Hanzelka: 
Pokud by vstoupil do Ekovy silný partner, tak nás to posune dál. 
Pro příští rok máme zajištění už 65% a letošní rok, i když začátek roku byl špatný, 
tak v říjnu se nám podařilo plán srovnat. To nám umožnilo, že můžeme 
zaměstnancům vyplatit celoroční odměny. 
Odp. Ing. Roman Šula MBA.: 
I DP má schváleno představenstvem, že tak jako byla vyplacena pololetní odměna 
v dubnové výplatě, bude vyplacena i ve výplatě listopadové ve výši 15,06% 
z průměrného hrubého měsíčního výdělku zaměstnance, kterého dosáhl za výkon 
práce v rozhodném období od 1.5.2012 do 31.10.2012.  
 
 
Pokorný Ivan: 
- Bylo nám slíbeno, že se změní sortiment v jídelním automatu. Na Křivé převládají jen 
bagety.  
Ing. Roman Šula MBA.: 
Dejte mi to písemně a já to zkonzultuji s Ing. Kubíčkovou. 
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Dvořáková Jana: 
- V jaké fázi je příprava rekonstrukce kuchyně. 
 Ing. Roman Šula MBA.: 
Zatím je to ve fázi poptávkového řízení. Byla tady obhlídka prostor a má se vybrat 
firma, která udělá projekt na rekonstrukci kuchyně. Poptávka obsahuje požadavek 
na kapacitu kuchyně a také na strukturu jídelníčku. 
 
Franek Jaromír: 
- Momentálně se dělá na trolejbusech nějaká přestavba a řidiči se ptají, jestli  
v rámci těchto prací, by nemohlo být opraveno parkoviště před vozovnou. Jsou tam 
velké díry, které se za deště mění v bazén. 
Ing. Roman Šula MBA.: 
Je třeba, aby vedoucí dal požadavek na příslušného správce majetku. 
 
Mezihorák Ivo: 
- Je to přivaděč páry. Hlavně mně zajímá, proč se tyto práce dělají v zimě. Díky tomu 
jsme bez teplé vody a topení. 
Ing. Roman Šula MBA.: 
Plánované to bylo a proč se to dělá v zimním období nevím.  Nevím, jestli to bylo 
takto naplánované, nebo je to ve skluzu.  
 
Pokorný Ivan: 
- Kdy bude ukončena jednokolejka na Svinovských mostech?  
Odp. Ing. Mlčák David: 
Firma přislíbila, že Svinovské mosty budou obousměrně zprůjezdněny 21. 12. 2012. 
14. 12. 2012 chceme zdvojkolejnit tramvajovou trať, ale nebude to mít vliv na platné 
jízdní řády. Jízdní řády budou změněny až v březnu. 
 
Veselý Martin: 
- Chtěl bych vědět, jestli je na úklid vozů a společných prostor vybraná firma. 
 Odp. Ing. Mlčák David: 
Bylo zjištěno, že nemáme zmapované kolik je m2 ploch v budovách, kolik je m2 oken 
atd. Takže poptávkové řízení se odsouvá a nejprve se udělá pasportizace nemovitého 
majetku a vyčíslit plochy oken podlah atd. Od záměru, jestli se to vyplatí nebo ne se 
neupustilo, ale odsouvá se to a budou se muset zjistit parametry majetku. 
Protivínský Ivo: 
- V této souvislosti je také nutno přihlížet k tomu, zda finance, které takto DPO ušetří, 
nebudou znamenat významnou ztrátu kvality úklidu, tak jak tomu bylo s úklidem vozů 
MHD. 

Příští schůze ZV + místopředsedů DV, se koná před konferencí 
dne 12.12.2012 ve 13:00 hodin, v sále ÚD Martinov. 

 

Náš web: 

www.odborydpo.cz 
V Ostravě dne: 04. 12. 2012   
 Zapsala :          Jarmila Řezníčková 
                   místopředsedkyně ZV ZO OS DOSIA 

http://www.odborydpo.cz/

