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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.25/2014 
    
 
Z řádného zasedání -  
Závodního výboru ZO OS DOSIA při DPO a.s., konaného dne 19. 11. 2014. 
 
ZV jednal ve složení: Protivínský Ivo, Řezníčková Jarmila, Pokorný Ivan, 
Soukalová Blanka, Bambušek Jan, Eugel Tomáš, Smital Petr, Maloušová Jana, 
Borisová Marie, Kosňovská Zdeňka (zastupuje Martina Veselého), Štěpánek Zdeněk, 
Mezihorák Ivo, Bartečková Ivana, Večeřa Jaroslav, Frejkovský Tomáš, Dvořáková 
Jana, Hříbek Zbyněk, Ing. Pokojský Čestmír.  
 
Místopředsedové: - Hisem Lubomír, Muntág Michal, Bortlíček Petr, Slíva Zdeněk, 
Bortolotti Daniel, Vozničková Vladislava, Vilášková Věra, Kacíř Miroslav, Ondřej 
Radim. 
  
Omluveni: - Veselý Martin, Seberová Jana, Lubeník Radko, Grendysová Hana. 
 
 Neomluven: - Měšťánek Jakub, Brachtl Jan,   
 
Hosté: - Ing. David Mlčák, Lenka Tučná. 
 

 
ZV projednal: 
 

 a schválil pojištění odpovědnosti základní organizace vůči funkcionářům ZO 
(odpovědnost za úraz při výkonu funkce a majetkovou odpovědnost), kteří se 
účastní pravidelně jednání mimo Ostravu:  Protivínský Ivo, Řezníčková Jarmila, 
Frejkovský Tomáš, Pokorný Ivan, Večeřa Jaroslav, Smital Petr, Mezihorák Ivo, 
Čajanová Lea. 
Hlasování: Pro - 18, proti - 0, zdržel se - 0. Návrh byl přijat. 
 
 

 rozvázání pracovního poměru podle §52, odst. c), ZP - nadbytečnost:  
- Ladislav Fister – technický pracovník – Dopravní dispečink -  bez účasti 
jmenovaného s nesouhlasným stanoviskem. 
Stanovisko ZV je přílohou zápisu. 
 

Ing. David Mlčák: 
- Po dohodě s vedoucím oddělení dopravního dispečinku byl dán návrh, který byl 
následně představenstvem schválen, na zrušení pozice technického pracovníka. Tím 
dochází k přerozdělení práce na vedoucího oddělení.   
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Zdeněk Slíva: 
- Propouštíte jednoho z nejlepších pracovníků Dopravního podniku, který je tady 33 
let, po tuto dobu odváděl kvalitní práci a mohl by zastávat funkci vedoucího, 
výpravčího nebo služby vedoucího a vy pro něho nemáte místo. Zbavujete se jednoho 
z nejlepších pracovníků, přitom lidé, kteří jsou u společnosti zaměstnaní 1 rok, 
dostávají místa služby vedoucích nebo výpravčích. Přimlouval bych se za to, aby se 
pro pana Fistra nějaké místo našlo. 
 
Ing. David Mlčák: 
- V rámci úspor a zefektivnění práce TH zaměstnanců dochází k rušení pracovních 
pozic bez ohledu na to, koho se to dotkne. Momentálně pro pana Fistra místo 
nemáme, vzhledem k jeho zdravotnímu stavu ho do provozu pustit nemůžeme a místo 
v kanceláři není. Místo máme na tramvajích, ale tam, vzhledem k jeho zdravotnímu 
stavu, neprojde preventivní prohlídkou.   
 
Petr Smital: 
- Při propouštění uklízeček jste pro jednu uklízečku dokázali vytvořit pracovní místo, 
tak nechápu, proč nedokážete zaměstnat člověka, který u podniku pracuje 33 let, 
ovládá práci více profesí a byl vždy pro podnik přínosem. 
 
Vladislava Vozničková: 
-Pokud zrušíte místo p. Fistera, nebude za půl roku na toto místo dosazen někdo jiný? 
Odp. Ing. David Mlčák:  
- Pokud budu já u DP náměstkem, tak se to nestane.  
 
 
Informace: 
 
Ing. David Mlčák: 
- Dne 3. 11. 2014 představenstvo společnosti rozhodlo, že pololetní odměna bude 
vyplacena v plné výši. Celková částka pro rok 2014 byla vyčleněna ve výši 
8 698 348,- Kč, z toho byla v 1 pololetí vyplacena částka ve výši  2 608 067,- Kč.  
V 2 pololetí bude vyplacena zbývající částka a to 6 09O 281,- Kč. 
- Dotační projekty jsou postavené na čerpání prostředků z evropských a švýcarských 
fondů. Jsou v objemu 1,2 miliardy Kč a zakázky za 1,7 miliard Kč. Trolejbusy máme 
vysoutěžené, v období března až dubna by mělo přijít 6 sólo a 4 dlouhé, kloubové 
trolejbusy. Vysoutěžilo se 105 nových autobusů na stlačený zemní plyn CNG. Bude 
jich 90 ks 12 metrových a 15 ks 18 metrových Solarisů. Tramvaje se nám vysoutěžit  
nepodařilo. Bude předáno poslední dvanácté vozidlo v rámci rekonstrukce tramvají.  
- Palubní systém je vysoutěžen, už se plánují školení řidičů. Ve školicím středisku 
autoškoly se instalují 3 zkušební sestavy. Protože systém je složitý, bude v příštím 
roce školení dvoudenní. První den, běžného školení se bude školit od července do 
konce roku a druhý den, který bude celý věnovaný novému palubnímu systému, se 
bude školit od ledna do června. 
- Za ušetřené peníze z švýcarských fondů se bude budovat zastávka Prostorná a 
zastávky na ulici Závodní.  
- Od prosince dojde ke změnám v jízdním řádu. Nejdůležitější změna proběhne na 
lince č. 15, kde se změní interval z 20 na 10 minutový, dojde tam pravděpodobně ke 
zvýšení kapacity vozidel a k posunu zahájení provozu a to z 5:00 na 4:30 hod. 
- K další změně dojde, na návrh koordinátora KODIS, na lince č. 5, kde bude interval 
30 min.   
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Ivan Pokorný: 
- Smyčka Výškovice je přetížená. Proč linka č. 6 a 15 nemůže končit v Zábřehu kde je 
dost místa a ve Výškovicích by se nemuselo celý den manipulovat.  
Odp. Ing. David Mlčák: 
- Objednatel požaduje, aby linka 6 a 15 jezdila na Výškovice. Při plánovaném 
zhuštění provozu na lince 15 se budeme snažit dohodnout, aby co druhý spoj končil 
v Zábřehu. Jsme si vědomi, že smyčka Výškovice je kapacitně přetížená, ale musíme 
plnit požadavek objednatele, což je město, potažmo městské obvody. 
 
 Lubomír Hisem: 
- Protože se na smyčce ve Výškovicích musí hodně manipulovat, nebylo by vhodné, aby 
tam byl zavedený systém, jaký je na Dubině, kde mají počítač, na kterém vidí, co jim 
přijíždí na smyčku a mohou včas reagovat na vzniklou situaci. 
Odp. Ing. David Mlčák:  
- Zkusíme to vyřešit. 
 
Tomáš Frejkovský: 
- Nespokojenost s úklidem na našem středisku trvá, i když jsme poprvé cítili, že byla 
použita dezinfekce. Bylo nám řečeno, že firma má hodně uklízeček a proto budou 
snižovat stavy. 
Odp. Ing. David Mlčák:  
- V jakém stavu je úklid na střediscích nevím, ale na budově ředitelství je úklid 
v pořádku. Budu tlumočit stížnost Ing. Chovancovi. 
 
Petr Smital: 
- Dbá se na to, aby vozidla byla podle výrobce v pořádku, ale nějak se opomnělo na 
sedadla v Mercedesu, kde vedle řidiče bylo z výroby ještě jedno sedadlo a to se 
vymontovalo. Při zácviku nového řidiče jsme měli kde sedět. Dnes ve vozech sedačky 
nejsou a slouží dílně na sezení. Bylo by dobré je do vozů vrátit. 
 
Jana Maloušová: 
- Oděvní sklad je otevřený od 7:30 do 12:00. Podle auditu je výdejní doba dostačující, 
nicméně dovolat se tam nedá, když přijdete do oděvního skladu tak tam věci nejsou a 
musíte přijít po druhé někdy i po třetí.   
Odp. Ing. David Mlčák:  
- Navrhněte vyhovující čas a ten budeme prezentovat firmě, která má vydávání 
oděvních součástek na starosti. 
 
 Jan Bambušek: 
-Bude nový odbavovací systém hlídat BP? 
Odp. Ing. David Mlčák:  
-  Mohu si z počítače vytáhnout data a kontrolovat co funguje a co nefunguje, ale to, 
že by dispečer seděl a kontroloval ve špičku 600 vozů, jestli plní BP asi není možné. 
 
 
 Ing. David Mlčák:  
- Byl vydaný provozní předpis D1 a D2, který se týká zvláštní přepravy invalidních 
vozíků, kočárků a jízdních kol. Vyšly nové smluvní přepravní podmínky a ve vozidlech 
jsou umístěny letáčky.  
 
 Ivo Protivínský: 
- Dodatky provozních předpisů D1 a D2 jsem poslal, k posouzení, na právní oddělení 
našeho svazu. Dostali jsme stanovisko svazu a Ministerstva dopravy, které je 
součásti zápisu. Součásti zápisu je také vyjádření ZO OS DOSIA. 
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Jarmila Řezníčková: 
- Pokladníci vyúčtují celoroční zálohu do 28. 11. 2014. 
 
 
Připomínky DV: 
 
Štěpánek Zdeněk: 
- Co se týká pojištění Kooperativa pro nemoc a úraz, mělo by se vysvětlit lidem, jak je 
to dobré pojištění za super cenu. Pokud se chce pojistit soukromně, tak je pojistná 
částka mnohem větší. 
 
 
Frejkovský Tomáš: 
- Máme problém s úklidem, žádám kolegy z dělnických profesí, aby také kontrolovali 
úklid na šatnách, protože vedení tvrdí, že problém má jen Vrchní stavba jinak je vše 
v pořádku.  
 
Večeřa Jaroslav: 
- Kdo převzal agendu za p. Sulkovou, co se týká vjezdu do objektů DPO? 
  
 
 

Příští schůze ZV + místopředsedů DV, se koná před konferencí 
dne 10.12.2014 ve 13:00 hodin, v sále ÚD Martinov. 

 

 
Náš web: 

www.odborydpo.cz 
 

V Ostravě dne: 26. 11. 2014   
 Zapsala :          Jarmila Řezníčková 
                   místopředsedkyně ZV ZO OS DOSIA 

http://www.odborydpo.cz/

