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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.07/2017 
    
Z řádného zasedání -  
Závodního výboru ZO OS DOSIA při DPO a.s., konaného dne 06. 04. 2017. 
 
 
ZV jednal ve složení: Protivínský Ivo, Řezníčková Jarmila, Pokorný Ivan, 
Soukalová Blanka, Bambušek Jan, Eugel Tomáš, Smital Petr, Maloušová Jana, 
Borisová Marie, Pončová Eva (zastupuje Martina Veselého), Štěpánek Zdeněk, 
Mezihorák Ivo, Bartečková Ivana, Frejkovský Tomáš, Ing. Pokojský Čestmír.  
 
  
Omluveni: - Veselý Martin, Brachtl Jan,  Mutl Ivo, Dvořáková Jana, Kadlec Vladimír, 
Hříbek Zbyněk. 
  
Hosté: - Hikl Tomáš, vedoucí odboru doprava - Ing. Hladký, vedoucí oddělení 
centrální plánování - Adamowicz Roman. 
 
 
Na základě požadavku DV Tramvaje Moravská Ostrava byli pozvání vedoucí 
odboru doprava -  Ing. Hladký Aleš a vedoucí oddělení centrální plánování - 
Adamowicz Roman. 
Jednání se týkalo centrálního plánování. 
 
 
Ivan Pokorný: 
- Na Křivé se objevuje při plánování směn, že má řidič napsanou ranní směnu s koncem 
na Karolině 12:33 a 13:18 má nástup ve vozovně, takže nemá čas ani na oběd. 
 
Tomáš Hikl: 
- Jsou turnusy 4:2, trhačkový nebo krátký (5 pracovních dnů ranní a 5 dnů odpolední) 
Je nutné, aby byly turnusy zveřejněné z důvodu plánování např. aktivit s rodinou, 
návštěvy lékaře, dovolené atd.  
Odp. Ing. Aleš Hladký: 
- Povinností plánovačů je seznámení zaměstnance se směnami. Pokud se jedná o směnu 
v rozvrhu je plánovač povinen seznámit zaměstnance se změnou. Pokud se jedná o 
směnu mimo rozvrh, které jsou dány déle než 7 dní, tak bychom rádi tuto informaci 
zaměstnanci dali, ale v současném stavu to není v silách mých ani centrálního 
plánování. Při tom obrovském počtu směn z volna není možné s každým řidičem 
telefonovat a dlouze polemizovat jestli se mu směna hodí nebo ne.  
Pokud máte směnu uvedenou v rozpisu a máte ji zapsanou na terminálu, je pro vás 
směna platná. Pokud Vám plánovač udělá ve směně jakoukoliv změnu je povinen Vám 
zavolat a změnu oznámit. 
 
 Ivan Pokorný: 
- Nemusí mě zajímat rozpis na 7 dní, který vidím na terminálu, protože směrodatný je 
pro mě rozpis směn na celý měsíc, který dostanu 14 dní předem.  
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Odp. Ing. Aleš Hladký: 
- Nacházíme se v období, kdy máme nemocných 105 řidičů. V součtu chybí 155 řidičů a 
z tohoto pohledu je to pro nás mimořádná provozní situace. Taková nemocnost tady 
nebyla, za celou dobu co jsem u DPO zaměstnán.  
 
Jana Maloušová: 
- Hodně řidičů si stěžuje, že při novém systému plánování směn neví, koho na směně 
střídá a kdo střídá je. Přibližně v květnu zmizí z nástěnek plachty a řidiči nebudou mít 
tuto informaci, protože z terminálu ji nevyčtou. Řidič přece musí vědět, koho střídá -  v 
dnešní době není problém si sehnat uniformu (nehledě na to, že, uniformy zůstaly i 
bývalým zaměstnancům) a v neposlední řadě jsou desítky nových řidičů, které ani 
neznáme - na šichtovní plachtě vidíme jméno, tak si můžeme ověřit, komu vozidlo 
předáváme. A z minulosti víme, že zavádění některých "nepopulárních novot" se převede 
do tzv. "přechodného režimu" a ten potom už zůstane, protože ŘIDIČI SI UŽ ZVYKLI. 
 Odp. Ing. Aleš Hladký: 
- Vnímám, že z vašeho pohledu je tato informace důležitá. Z našeho pohledu to věcně 
není argument, přesto to prověříme.  
 
Tomáš Hikl: 
- Proslýchá se, že budeme nastupovat také v Porubě, proto se školí naši řidiči na všechny 
typy tramvají. 
Odp. Ing. Aleš Hladký: 
- Vyškolování probíhá, ale cílem není, že se budete křížit mezi provozovnami. Cílem je to, 
aby řidiči v režimu střídavých přestávek byli schopni při mimořádné situaci v dopravě 
odjezdit směnu se všemi tipy vozů. 
 
Tomáš Hikl: 
- Mohl by pan vedoucí používat peníze s fondu vedoucího pro zaměstnance, kteří mu 
neodmítnou směnu z volna.   
Odp. Ing. Aleš Hladký: 
- Chceme zohlednit lidi, kteří jezdí směny z volna, jezdí o výlukách náhradní 
autobusovou dopravu. Proto je v kompetenci vedoucího centrálního plánování 
přerozdělit fond, který byl uvolněný ve výši 400 000,- Kč na rok.  
 

 
ZV projednal: 
 
 a schválil klíč pro stanovení počtu delegátů konference konané 20. 04. 2017, a to 

1 delegát na každých i započatých 20 členů.  
Hlasování: Pro - 15, proti - 0, zdržel se - 0. Návrh byl přijat. 

 
 a schválil členy pracovních komisí pro konferenci 20. 04. 2017: 
 -mandátová    Hikl Tomáš 
     Maloušová Jana 
 
 - návrhová       Bambušek Jan 
      Soukalová Blanka 
 
 - moderátor     Smital Petr 

             Hlasování:  pro - 15, proti - 0, zdržel se - 0.  Návrh byl přijat. 
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Informace: 
 
Ivo Protivínský: 
- informace z Výkonné rady a Sněmu OS DOSIA. 
- informace z jednání předsednictva sekce MHD. 
- projednal jsem zápis o projednání a uzavření dohody o neomluveném zmeškání 
práce pana Jiřího Ryšavého z  Garáží Autobusy Hranečník, který měl pozitivní 
dechovou zkoušku. 
- 24. 6. 2017 proběhne v Praze turnaj v kopané. 
- Obdrželi jsme odpovědi na naše připomínky k Vyhodnocení kolektivní smlouvy na 
roky 2014-2018 za rok 2016. Na některé odpovědi (zejména od Ing. Hladkého) 
budeme reagovat na samostatném jednání.  
- Za naší účasti proběhlo jednání Předsedy představenstva Ing. Moryse MBA., 
Dopravního náměstka Ing. Mlčáka, vedoucího odboru Doprava Ing. Hladkého, 
vedoucí Odboru lidské zdroje Mgr. Seidlerové a předsedy DV Trolejbusy Jana 
Bambuška. Předmětem jednání byla problematika řidičů trolejbusů a jejich 
pracovních podmínek. 
- Předseda DV Trolejbusy-Vozovna Ivo Mezihorák využil nabídky TN Ing. Chovance 
k jednání o neřešených, či nedořešených problémech na středisku údržba Trolejbusy. 
Toto společné jednání proběhlo na provozovně za účasti vedoucího Ing. Jelínka a 
vedoucího oddělení Správa majetku p. Žaludy a předsedy ZO OS DOSIA při DPO a.s.. 
- Proběhlo jednání na radnici schůzka s Primátorem města Ostrava Ing. Macurou a 
Radním pro dopravu JUDr. Semerákem, které se se mnou zúčastnil Ing. Čestmír 
Pokojský a Petr Smital. Žádali jsme je, aby začali řešit špatnou konkurence 
schopnost DPO na trhu práce, zejména vlivem podhodnocených mezd.   
Na www.odborydpo.cz si můžete přečíst prohlášení: 
                              „Schůzka s vrcholnými zástupci města Ostrava“ 
- Dnes jsme měli schůzku s ředitelem, kde jsme „dopilovávali“ představy a možnosti 
pro mimořádné navýšení mezd. Následně proběhla tisková konference. Informace 
najdete na www.odborydpo.cz  
 
 
 

 

Příští schůze ZV + místopředsedů DV, se koná před konferencí, 
dne 20. 4. 2017 ve 13:00 hodin, v sále ÚD Martinov. 

 

 
 

Náš web: 

www.odborydpo.cz 
 
V Ostravě dne: 13. 04. 2017   
 Zapsala :          Jarmila Řezníčková 
                   místopředsedkyně ZV ZO OS DOSIA 

http://www.odborydpo.cz/
http://www.odborydpo.cz/
http://www.odborydpo.cz/

