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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.11/2017 
    
Z řádného zasedání -  
Závodního výboru ZO OS DOSIA při DPO a.s., konaného dne 01. 06. 2017 
 
ZV jednal ve složení: Protivínský Ivo, Řezníčková Jarmila, Pokorný Ivan, 
Bambušek Jan, Eugel Tomáš,  Smital Petr, Maloušová Jana, Mezihorák Ivo, 
Bartečková Ivana, Kadlec Vladimír, Ondřej Radim (zastupuje Zbyňka Hříbka), Ing. 
Pokojský Čestmír. 
 
Omluven: - Soukalová Blanka, Borisová Marie, Veselý Martin, Štěpánek Zdeněk, 
Brachtl Jan, Mutl Ivo, Frejkovský Tomáš, Dvořáková Jana, Hříbek Zbyněk.  
 
Hosté: - Taťána Dyčková, Miroslav Škuta, Ing. David Mlčák, Roman Adamowicz. 
 
ZV byl seznámen: 
 

 s vývojem průměrné mzdy za období leden – duben 2017 ve srovnání se 
stejným obdobím roku 2016: DPO a.s. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 s nástupy a výstupy DPO a.s. 
 se stavem zaměstnanců ve srovnání s rokem 2016  DPO a.s. 

 s přepočteným stavem zaměstnanců DPO a.s. 
 

 
ZV projednal: 
 

 a schválil odměnu za komplexní organizaci a přípravu soutěžního odpoledne 
pro děti zaměstnanců DPO a EE takto: 

- Zdeněk Štěpánek (800,-Kč) 
- Vladislava Vozničková, Tomáš Voznička (500,-Kč). 
      Hlasování: Pro - 10, proti - 0, zdržel se - 2. Návrh byl přijat. 
 
  a schválil změnu dvou delegátů plenárního zasedání sekce MHD OS DOSIA 

konaného ve dnech 13. - 15. 06. 2017 v Kožlanech: Jan Bambušek, Vladimír 
Kadlec. 

      Hlasování: Pro - 12, proti - 0, zdržel se - 1. Návrh byl přijat. 

Prům. měs. mzda     2017   2016    rozdíl % index 

řidiči MHD celk. 23 404 23 930       -526  97,8% 
ř. tramvají 22 435 23 142  - 707   96,9% 
ř. trolejbusů 23 227 23 903      - 676   97,2% 
ř. autobusů 24 127 24 481       -354   98,6% 
dělníci 20 672 21 412       -740   96,5% 
THP 29 268 30 641     -1 373   95,5% 
Společnost celk. 23 844 24 541       -697   97,2% 
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 rozvázání pracovního poměru podle §55, odst. 1 písm. b), ZP – okamžité 
zrušení pracovního poměru: - David Němec – DAP - bez účasti jmenovaného 
se souhlasným stanoviskem. 

      Hlasování: Pro - 12, proti - 0, zdržel se - 1. Návrh byl přijat. 
 

Na základě žádosti DV Tramvaje Moravská Ostrava byli pozváni na 
jednání ZV ředitel úseku dopravního Ing. David Mlčák a vedoucí 
oddělení centrálního plánování Roman Adamowicz. 

 
Pokorný Ivan: 
- Řidiči si stěžují na chování plánovače Jiřího Suchánka, který s řidiči nekomunikuje, 
směny z volna jim nařizuje a pokud se řidič brání, tak mu vyhrožuje.  
- Na středisku visí plachty, na kterých bývá i 6 neobsazených směn a plánovači 
spoléhají, že výpravčí jejich obsazenost zajistí.  
Odp. Roman Adamowicz: 
- Co se týká chování pana Suchánka, není pravda, že s řidiči nekomunikuje.  Podle 
jeho výpisu odchozích hovorů směrem k Vám řidičům je za měsíc těchto hovorů 650. 
Nejsou v tom započítané hovory, které k němu přicházejí od řidičů. CO se týká 
údajného vyhrožování řidičům, je domluveno s vedoucím odboru, že se pořídí 
nahrávané telefony, aby bylo jasně průkazné, jestli se tak děje. Tvrdím, že se tak 
neděje. Je třeba si uvědomit, že požadavků od řidičů směrem k plánovačům jsou 
stovky. V opačném případě tomu tak není. K neobsazeným směnám řeknu jen tolik, 
že pokud je absence tak vysoká, že už plánovač nemá v šichtovnici řidiče, kterými by 
mohl směnu zajistit, odešle na středisko plachtu bez obsazených směn a na 
výpravčích je, aby si v rámci středisek navzájem pomohli. 
 
Hikl Tomáš: 
- Na centrální plánování jsem zadal požadavek na jeden den dovolené. V systému 
vidím „evidováno“, ale z toho nevyplývá, jestli volno budu mít. Na stejný termín si 
jiný řidič zažádal a volno dostal. Beru to jako šikanu vůči mé osobě. 
Ing. David Mlčák: 
- Nemám důvod Vám nevěřit. Pro tyto případy jsme pamatovali při tvorbě 
softwaru pro centrální plánování, kde veškeré požadavky jsou evidovány. Co se 
stalo, prověříme a dáme vědět. 
 
Smital Petr: 
- Díky tomu, že se ke mně dostávají rozpisy směn tak vím, že některý řidič má 
naplánovaných 20 dní s výkonem 176 hodin, ale jiný má těch 176 hodin 
naplánovaných na 22 dní. Proto ten co má v plánu 20dní a 10 dní volno, může klidně 
udělat 2 přesčasy. Až se změní plánování tak to bude dobré.  
Odp. Roman Adamowicz: 
- Oddělení centrálního plánování nezodpovídá za tvorbu grafikonu, jízdních řádů a 
vozových jízdních řádů a nezodpovídá ani za to jak bude naplněný počet řidičů. 
Pokud po této stránce bude vše v pořádku tak nemáme ani jediný důvod psát 
komukoli směnu z volna. Tak jako vy, tak také centrální plánování potřebuje mít ke 
své práci vytvořené podmínky. Ty vytvořené nemáme. 
 
Maloušová Jana: 
- Jsou stížnosti i na ostatní plánovače nebo jen na pana Suchánka? S panem 
Suchánkem nebyli ani naši řidiči spokojeni v době kdy plánoval směny v Porubě.  
Odp. Roman Adamowicz: 
- Na autobusech v Porubě je jen 10 lidí na nemocenské, a proto je i směn z volna 
méně.  
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Bambušek Jan: 
- Pokud se jedná o trolejbusy, tak mohu potvrdit, že pan Suchánek neumí jednat 
s lidmi je arogantní, sarkastický, sprostý na lidi, nařizuje jim směny bez jakýchkoliv 
znalostí Zákoníku práce. Někteří řidiči si tyto hovory nahrávají. 
 
Protivínský Ivo: 
- Kdyby zaměstnavatel peníze, které vynakládá na soutěž profesionality-tzv. 
„Odznáčky“, dával formou odměny těm, kteří přišli na nařízenou práci přesčas, bylo 
by to pro zaměstnance daleko více motivující. Kdysi to na Sládkové fungovalo tak, že 
pokud přišel řidič na nařízenou práci přesčas, dostal mimořádnou odměnu 200,- až 
300,- Kč. Zkuste zvážit tento návrh. 
Ing. David Mlčák: 
- Příčina všeho byla mzdová politika a absence na trhu práce řidičů tramvají a 
řidičů trolejbusů. Dostatek uchazečů je na pozici řidič autobusu. Další příčinou je 
absence Na autobusech v Porubě je jen 10 lidí na nemocenské, a proto je i směn 
z volna méně.  
 
Informace: 
- Družstvo sestavené z členů ZO OS DOSIA při DPO a.s., vyhrálo turnaj o pohár 
ředitele společnost. Patří jim velká gratulace a poděkování za vzornou reprezentaci 
naší odborové organizace.  
 
- Schůzka s generálním ředitelem: 

 projednávali jsme problémy které tíží kolegy z Vrchní stavby: 
- nákupčím se nedaří operativně zajišťovat náhradní díly, takže 

v servisu několik měsíců zbytečně leží elektrické ruční nářadí např. 
kvůli spáleným uhlíkům.  

- doposud není vyřešen nepoměr v mzdovém zařazení kvalifikovaných 
profesí v HPP a nekvalifikovaných profesí v DPČ.  
 

 stále není dořešeno prokazatelné seznamování zaměstnanců s vnitřními 
předpisy. Mělo by to být v pracovní době s náhradou mzdy.  
 

 dále jsme otevřeli problematiku záznamu pracovního úrazu, kterého se 
účastníme a podepisujeme, ale kopii záznamu nedostáváme-údajně by se 
jednalo o rozpor se zákonem č.101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů. 

 
 

Příští schůze ZV se koná dne 22. 06. 2017 v 14:00 hodin, 
v kulturní místnosti vozovna Moravská Ostrava. 

 
 

Náš web: 

www.odborydpo.cz 
 
 

V Ostravě dne: 19. 07. 2017   
 Zapsala :          Jarmila Řezníčková 
                   místopředsedkyně ZV ZO OS DOSIA 

http://www.odborydpo.cz/

