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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.14/2013 
    
Z řádného zasedání -  
Závodního výboru ZO OS DOSIA při DPO a.s., konaného dne 31. 07. 2013. 
 
ZV jednal ve složení: Protivínský Ivo, Řezníčková Jarmila, Matějka Jaroslav, 
Soukalová Blanka, Eugel Tomáš, Smital Petr, Maloušová Jana, Borisová Marie, 
Veselý Martin, Štěpánek Zdeněk, Mezihorák Ivo, Kamlerová Eva, Večeřa Jaroslav, 
Frejkovský Tomáš, Hříbek Zbyněk, Ing. Pokojský Čestmír. 
  
Místopředsedové: - Vlčková Pavla, Slíva Zdeněk, 
 
 Omluveni: - Pokorný Ivan, Halíř Jan, Dvořáková Jana,   
 
ZV byl seznámen: 
 

 s vývojem průměrné mzdy za období leden – červen 2013 ve srovnání se 
stejným obdobím roku 2012 v DPO a.s.: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 s nástupy a výstupy DPO a.s. 
 se stavem zaměstnanců ve srovnání s rokem 2012  DPO a.s. 
 s přepočteným stavem zaměstnanců DPO a.s. 
 s náhradami škod z dopravních nehod 

 
ZV projednal: 
 
 rozvázání pracovního poměru podle §52, písm.  e), ZP – zdravotní důvody:  

- Blanka Hrabovská – provozní elektrikář – stř. Správa a údržba ostatního 
majetku - za účasti jmenované s nesouhlasným stanoviskem. 
 

ZV vyjadřuje nesouhlas s  rozvázáním pracovního poměru dle § 52, písm. e) ZP. 
Podle informací, které paní Hrabovská poskytla ZV, byla ji v roce 2010 přiznána 
invalidita 1. stupně. V lékařské zprávě, kterou p.Hrabovská předložila 
zaměstnavateli, bylo doporučeno, aby byla přeřazena na méně namáhavou práci. 
Dle sdělení p.Hrabovské toto zaměstnavatel nerespektoval, což se mohlo projevit na 

Prům. měs. mzda     2013   2012    rozdíl % index 

řidiči MHD celk. 22 296 22 638  -342   98,5 % 
ř. tramvají    22 047   22 255  -208   99,1 % 
ř. trolejbusů    22 658   23 396  -738   96,8 % 
ř. autobusů    22 365   22 699  -334   98,5 % 
dělníci    20 207   20 588  -381   98,1 % 
THP    30 448   30 189    259  100,9 % 
Společnost 
celk. 

   23 289   23 550  -261   98,9 % 
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zhoršení jejího zdravotního stavu, kdy v roce 2013 došlo k přiznání invalidity 
2.stupně. Následkem čehož p. Hrabovská pozbyla dlouhodobě zdravotní způsobilost. 
Z těchto důvodů ZV navrhuje rozvázat pracovní poměr s p.Hrabovskou dle § 52, 
písm. d) ZP.  
 

 
 rozvázání pracovního poměru podle §55, odst. 1 písm. b), ZP – okamžité zrušení 

pracovního poměru: - Jan Zbojek – řidič autobusy Hranečník - bez účasti 
jmenovaného. 
 

ZV bere rozvázání pracovního poměru na vědomí. Pan Zbojek požádal 
zaměstnavatele o rozvázání pracovního poměru dohodou. Jelikož mu nebylo 
zaměstnavatelem vyhověno, rozhodnul se dne 30.07.2013 nastoupit na směnu 
opožděně. Výpravčím byla u něj provedena dechová zkouška, která byla 
negativní. Poté si p.Zbojek úmyslně vypláchnul ústa malým množstvím 
alkoholu a požadoval opakování dechové zkoušky. Tato zkouška byla již 
pozitivní.  
ZV poukazuje na skutečnost, že pokud by zaměstnavatel přistoupil na 
zaměstnancem navrhovaném ukončení pracovního poměru dohodou 
k 31.07.2013, nebylo nutné řešit tuto záležitost tímto způsobem.  
 

 a schválil podporu z Podpůrného fondu - při rozvázání pracovního poměru 
podle §52, písm. c), ZP:  
- Marcela Buchtíková – skladník - stř. Vrchní vedení  -  ve výši 2 500,- Kč 
dle zásad hospodaření pro r. 2013. 
Hlasování: Pro - 16, proti - 0, zdržel se - 0. Návrh byl přijat. 

 
 a schválil podporu z Podpůrného fondu - při rozvázání pracovního poměru 

podle §52, písm. c), ZP:  
- Ester Urbánková – kuchař - stř. Závodní stravování  -  ve výši 5 000,-Kč 
dle zásad hospodaření pro r. 2013. 
Hlasování: Pro - 16, proti - 0, zdržel se - 0. Návrh byl přijat. 

 
Informace: 
 
Ivo Protivínský: 
 
Chtěl bych jmenovitě poděkovat Jarkovi Večeřovi za obsáhlou analýzu 
směrnic. Také chci poděkovat Tomášovi Frejkovskému a Petrovi 
Smitalovi, kteří ke směrnicím také dodali  připomínky. 
 
- 7. 8. 2013 se sejde pracovní skupina od 7:00 hod. v kanceláři ZO.  
 
- Měli jsme poslat připomínky k vyhodnocení Kolektivní smlouvy za období od 1. 1. 
do 30. 6. 2013. Vzhledem k tomu, že jsem od vás nedostal žádnou připomínku, a že 
některé připomínky, které jsme uvedli v minulém vyhodnocení KS na začátku roku, 
jsou v tuto chvíli akceptovány a začíná probíhat náprava, nemáme v tuto chvíli 
připomínky k plnění KS ze strany zaměstnavatele. 
   
Jarmila Řezníčková: 
- Dne 29. 7. 2013 nás seznámila Mgr. Dvorská Prášková s uzavřením dvoustranné 
smlouvy mezi zaměstnavatelem a společnosti RPG Byty.  Předmětem nabídky je 
poskytnutí 15% slevy z nájmu a dále snížení kauce z 2 násobku nájmu na 1 
násásobek nájmu v případě provádění úhrad formou srážek ze mzdy. Nabídka 



 

 

 

3 

platí pro zaměstnance, kteří mají uzavřenou, nebo v budoucnu uzavřou nájemní 
smlouvu na byt za TRŽNÍ nájemné. Přednostní nabídka bytů pro zaměstnance 
bude zveřejněna na INTRANETU. Pravé menu: Personalistika/Nabídka bytů. 
Nabídka volných bytů je zveřejněna na www.rpgbyty.cz  
POZOR!!!: Tato nabídka není výhodná pro ty, kteří mají nájemní 
smlouvu s regulovaným nájemným!!! 
- V reakci na připomínku z minulého ZV a stále častější stížnosti řidičů na 
nefunkčnost sodobaru na konečné v Martinově jsme společně s předsedkyní Odborů 
zaměstnanců napsali žádost na urychlené vyřešení situace se zajištěním 
dostatečného pitného režimu pro řidiče tramvají jezdících na lince č. 4, kdy tito 
nemají v současné době možnost využití sodobaru umístěného na smyčce Martinov. 
Sodobar je opět momentálně v poruše a ani na ostatních pojížděných konečných 
 ( NH jižní brána, Hranečník) není sodobar umístěn. 
 
Vzhledem k tropickým teplotám, které panují v současných dnech a i vzhledem 
k předpovědi počasí, která podobné teploty očekává i nadále, žádáme o urychlenou 
opravu tohoto sodobaru a pokud to není technicky možné o umístění aquamatu na 
smyčku Martinov, aby se řidiči vystavení těmto teplotám mohli dostatečně 
občerstvit a byly jim tak zajištěny základní podmínky BOZP. 
 
29.7.2013 přišla odpověď: Vědomi si současné mimořádné klimatické situace, 
jsme zajistili opravu sodobaru již v minulém týdnu, tj. od čtvrtku byl zcela funkční. 
Odešel termostat, čekali jsme na náhradní díl a v pátek jel na konci směny 
zkontrolovat ještě funkčnost nového zařízení p.Vančura. Nevím, jak aktuální 
informací jste měla a pracovala s ní, když jste mi dnes napsala níže uvedený e-mail. 
Každopádně se vzhledem k potřebám zaměstnanců, snažíme nastavit i priority 
v řešení servisu, oprav, údržby i havárií. Proto jsem ihned vyslala k prošetření stavu 
v zápětí po obdržení Vašeho e-mailu pracovníka střediska, aby zjistil stav, neboť na 
helpdesku se nevyskytl požadavek na opravu sodobaru a bylo zjištěno, že odešel 
motor. Oprava právě probíhá, a pokud se nepodaří sodobar zprovoznit, zajistíme 
aquamat ještě dnes.  
Dále Vás chci informovat, že zajišťujeme výběrové řízení na dodávku nového 
sodobaru a poté bude tento instalován za poruchový současný. 
 
Děkuji za reakci, pochopení a jsem s úctou 
 
Ing. Michaela Kaštylová 
vedoucí střediska Správa a údržba ostatního majetku 
 

V 14:20 hod. přišel vedoucí odboru Doprava Ing. Aleš Hladký. 
 
Slíva Zdeněk: 
- Je spousta řidičů, kteří jsou přihlášeni k etickému kodexu, ale odznak nenosí a říkají, že 
než by ho měli nosit na viditelném místě, tak ho raději vrátí. Každý kdo se do soutěže 
přihlásil, by měl odznak nosit a ne se za něho stydět. 
Odpověď Ing. Hladký: Je neuvěřitelné, jaký rozruch způsobil odznak, který měl být 
jenom jako doprovodný talisman. Místo toho se stal zdrojem neustálých svárů. Odznak 
je skutečně podmínkou k účasti v soutěži. Je to proto, že většina řidičů jsou 
profesionálové, ale málokdo z nich chce jít veřejně příkladem. Odznakem jsme chtěli 
odlišit ty, kteří jsou ochotni jít příkladem a kteří na svoji stranu strhnou i ostatní. 
Pravidla soutěže jsou jasná a řidič, který se do soutěže přihlásil a stydí se nosit odznak, 
by ho měl vrátit a ze soutěže odstoupit. 
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Maloušová Jana:   
- Je spousta řidičů, kteří pracují dobře, nemají stížnosti, ale protože se nepřihlásili do 
soutěže, nedostanou odměnu, i když mnohokrát dosahují lepších výsledků než 
ocenění řidiči. Proč odznak „ŘIDIČ DPO“ nemají všichni? Všichni jsme přece řidiči 
DPO. 
Odpověď Ing. Hladký: Nechtěli jsme, aby nošení odznaku byla povinnost, ale jak 
už jsem řekl, smyslem je odlišit ty, kteří jsou ochotni postavit se do čela a jít 
ostatním řidičům příkladem. 
Maloušová Jana:  
- Odměny v soutěži jsou závislé na úspěchu v úsporách celého střediska, tím vzniká 
veliký rozdíl v odměňování řidičů, protože řidiči úspěšnějšího střediska dostanou 
větší odměnu než ostatní. V tom případě tato soutěž není soutěží řidičů, ale středisek. 
Mimo jiné, co má etický kodex společného se spotřebou nafty? 
Odpověď Ing. Aleš Hladký: To není soutěž etického kodexu. Etický kodex jako 
první přijala Přepravní kontrola, která ho má již několik let. Doprava se přidala 
letos, protože chceme být lepší a neřídit se jen předpisy. Chceme poskytovat 
kvalitnější služby zákazníkům a to je smyslem etického kodexu. Nad rámec etického 
kodexu je soutěž v profesionalitě. Je pravda, že nafta je hodnocena jinde a je také 
hodnocena v etickém kodexu. Na jednání se zástupci tramvají byla připomínka proč 
řidič, který ujede více km, by na tom mněl být lépe než ten, který nedostane směnu 
z volna, a proto ujede méně km. Je to naprosto oprávněna připomínka, kterou se 
budeme zabývat.  
Maloušová Jana:  
- Byl na střediscích za první čtvrtletí takový řidič, kterému nebyl odebrán odznak, a 
přesto nedostal odměnu? 
Odpověď Ing. Aleš Hladký: Pro čtvrtletí je určitá částka odměny, a to 600 000,- 
Kč tato částka je limitovaná a je konečná. Rozhodující je úspora energie a 
odpracované hodiny. Je třeba rozlišit řidiče, kteří sice neměli za čtvrtletí žádný 
prohřešek, ale měli zvýšenou spotřebu energie od těch, kteří jezdili ekonomicky a 
energii ušetřili. V dnešní době se musíme dívat hlavně na úspory energie. Jsou to 
hodnoty, které se musí sledovat. 
 
Ing. Pokojský Čestmír:  
- Proč je do kodexu a profesionality řidiče vtažena úspěšnost provozovny, když je to 
soutěž řidičů? Proč se při vyhodnocení neobjeví např. 1. místo řidič tramvaje Poruba, 
2. místo řidič autobusy Hranečník 3. místo řidič tramvaje Mor. Ostrava, ale místo 
toho se nejprve vyhodnotí středisko, na které se rozdělí peníze, a ty se rozdělí mezi 
řidiče konkrétního střediska. Principiálně je tento postup nešťastný, protože pokud je 
to soutěž řidičů, tak by odměny neměly být závislé na úspěchu střediska, ale měly by 
se rozdělovat podle úspěchu jednotlivých řidičů. 
Odpověď Ing. Aleš Hladký: Tento názor je velice dobrý a konzultovali jsme ho u 
konstrukce soutěže. Etický kodex je jedna věc a soutěž profesionality druhá. U 
soutěže profesionality jsme tuto variantu řešili. Myslíme si, že zavedený systém 
bude fungovat lépe, než kdybychom rozdělovali odměny jednotlivcům. Každá 
provozovna může působit na své zaměstnance, aby se umístila lépe a tím pro ně 
získala větší objem peněz na odměny. Zatím proběhlo první čtvrtletí. Je třeba 
nějakou dobu počkat a vyhodnotit výsledky. 
 
Kamlerová Eva:  
- Jedno z pravidel soutěže je povinnost nosit odznak. Členové kroužku přátel MHD 
tento odznak nosí, takže jsou přihlášeni do soutěže, nebo jim někdo odznaky dal? 
Odpověď Ing. Aleš Hladký: Já to neovlivním, to máte, jako když vidíte člověka, 
který uklízí vozíky u Kauflandu, jak je tlačí a oblečenou má naši košili.  
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Smital Petr: 
- V soutěži profesionality je jeden veliký problém. Nový vůz, který má nízkou 
spotřebu a není poruchový, bývá většinou zařazený na celodenní linku. Řidič, který 
jezdí se starým vozem, nemůže nikdy dosáhnout tak nízké spotřeby jako ten, který 
jezdí s novým vozem. 
Odpověď Ing. Aleš Hladký: Všeobecně mezi řidiči je málo informací o systému 
odměňování za spotřebu. V minulosti tomu bylo jinak, ale teď je změna. Jestliže 
máte nový vůz, tak ten spadá do skupiny stejných typů vozidel a ta skupina má 
stanovenu svoji normu spotřeby. Stejná pravidla platí i pro starší vozy. 
Smital Petr: 
- Pokud jezdí na lince brigádník, tak ten nedotankuje a řidiči, který nastoupí na 
směnu po něm, stoupá spotřeba, protože natankuje i za něho. 
Odpověď Ing. Aleš Hladký: Musíme vycházet z údajů, které máme k dispozici a 
to jsou údaje z tankovacího stojanu a ujeté kilometry. Povinnost každého řidiče je 
dotankovat. To znamená, že pokud si svoji povinnost dotankovat splní každý řidič, 
pak to bude v pořádku. Samozřejmě se dělají kontroly. 
Smital Petr: 
- Poslední otázku mám k bodu č. 10. 
Odpověď Ing. Aleš Hladký: Bod č. 10 je evergreen. Je to neustále skloňovaný 
bod. Říká se tomu bonzáctví, žalování atd. Není to tak, nechci, aby si lidé mysleli, že 
podporujeme žalování a že se odměňuje za to, co kdo na koho řekne. Pokud máte 
konkrétní případ, přijďte za mnou, já budu kontaktovat příslušného vedoucího a 
mezi šesti očima, případ vyřešíme. Chci rozklíčovat každou takovou událost, protože 
svým vedoucím na střediscích věřím a stojím za nimi. Pokud by se prokázalo, že se 
tak děje, vyvodím z toho důsledky.   
Smital Petr: 
- Uvedu konkrétní příklad. Máme nejlepšího řidiče na Hranečníku, na kterého si 
cestující stěžoval, že mu ujel. Je to pan K., který jezdí každý den se sluchátkem 
v uchu. Několikrát jsem na to vedoucího upozorňoval, ale nic se nestalo. Naopak pan 
K. si na sebe píše, nebo si nechá napsat pochvaly, vychází pravidelně, jako oceněný, 
ve zpravodaji a všichni na Hranečníku se tomu smějí. Pak vysvětlete lidem, že to není 
ksichtovné, když takoví lidé jsou vyhodnoceni jako nejlepší.   
Odpověď Ing. Aleš Hladký: To mohu samozřejmě zjistit. 
Matějka Jaroslav: 
- Co se týká spotřeby nafty, jezdím výluku s autobusem, jeden den ujedu 100 km, 
tankuji 22 l nafty, druhý den jezdím také 100 km a natankuji 17 l nafty, ale třetí den 
jezdím taky 100 km a natankuji 105 l nafty. Řekněte mi jak je to možné? Když řeknu 
dispečerovi, proč nebyl vůz dotankovaný, tak mi řekl „Nestarej se, ty jsi trolejbusák.“ 
Jak je možné, že na trolejbusech dostala řidička odměnu skoro 4000,- Kč a jiný řidič 
na 32 místě jen 1200,- Kč, když nemáme elektroměry a tudíž se nám neměří spotřeba, 
na naftu také nejezdíme a řidič na 32 místě neměl žádný problém, tak proč je tak 
velký rozdíl v odměně? Tady je jasně vidět ksichtovné.  
Odpověď Ing. Aleš Hladký: Povinností řidiče autobusu je po skončení směny 
dotankovat plnou nádrž. Řada lidí to nedělá a vždy to funguje stejně, pokud děláte 
kontroly tak lidé plní co mají, ale pokud polevíte, vrací se vše do starých kolejí. Jak 
vás poslouchám tak situace je hrozná. Domluvím se s vedoucíma, abychom si ověřili 
jaký je skutečný stav. Řidiči poškozují navzájem sami sebe, takže se budou dělat 
namátkové kontroly, aby se stav zlepšil. Na střediscích vyvěsíme upozornění, že 
budeme kontrolovat dotankované nádrže a pokud zjistíme nedotankovaný vůz tak 
to budeme řešit. Co se týká odměňování řidičů na trolejbusech tak podle údajů, 
které mám k dispozici, dostali 4 řidiči 3000,- Kč. Rozdíl v částkách je dán 
odpracovanými hodinami. Protože se vám nepočítá spotřeba energie, tak jediný 
ukazatel jsou odpracované hodiny. Pro trolejbusy bude platit to, na čem jsme se 
dohodli se zástupci řidičů tramvají.  Aby nevznikaly tak veliké rozdíly ve výši 
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odměn, bude u odpracovaných hodin strop, pro přiznání výše odměny, povinný 
výkon. 
Ing.Hladký opustil jednání ZV. 
 
Připomínky DV: 
 
Smital Petr: 
- V nedávné době byli řidiči autobusů odchytáváni na křižovatce Českobratrská, 
Sokolská za průjezd na zelenou šipku vpravo. Bratr a ještě jeden řidič, byli zachyceni 
záznamovým systém, při jízdě na červenou. Bratr zašel na magistrát zjistit co je ve 
věci a najal si právníka a trval na odborném posouzení. Reakční čas 2,8 sec. po 
zapnutí šipky byl uznán jako nedostatečný a jako dostatečný reakční čas by měl být 
3,2 sec., proto to odložili. Vytkl bych Ing. Hladkému, že v těchto případech posílal 
řidiče na magistrát ke správnímu řízení, místo toho aby jim řekl, že mají na výběr a to 
zaplatit na magistrátu 1500,- Kč pokutu, doklad o zaplacení předložit u 
zaměstnavatele a tím se vyhnou správnímu řízení, u kterého by přišli o body.  
Odpověď I. Protivínského: Dušan Smital od nás dostal právní zastoupení 
z pojišťovny právní ochrany DAS. Advokát si vyžádal znalecký posudek a výsledek 
byl ten, že na základě výsledku znaleckého posudku se celá křižovatka 
přeprogramuje. Oba řidiči jsou zbaveni obvinění ze spáchání přestupku. Co se týče 
výtky k Ing. Hladkému, tak ten řekl, že to pro zaměstnavatele není problém a od té 
chvíle to funguje tak, že je řidiči, který byl zaznamenán při průjezdu na červenou 
v křižovatce Českobratrská-Sokolská, dána šance k uhrazení pokuty, bez správního 
řízení ve výši 1500,-Kč, do 15 dnů na magistrátu. V poslední době této možnosti 
využili i 2 řidiči trolejbusů. 
 
Matějka Jaroslav: 
- Nové vedení trolejbusových linek, platné od září je paskvil.  
Odpověď I. Protivínského: Škoda, že jsi problém neotevřel před Ing. Hladkým, 
nebo podat připomínky v DPK. 
 
Ing. Pokojský Čestmír: 
- Dohoda mezi DPO a RPG byty není benefit. Pokud to zaměstnavatel uvádí jako 
benefit pro zaměstnance, tak poskytuje tento „benefit“ jen úzké skupině 
zaměstnanců.  
- Zúčastnil jsem se v Ekově výběrového řízení na benefit pro zaměstnance (životní 
pojištění). Z nabídek, které tam byly, se nejlépe jevila nabídka GEKO (makléř 
Kooperativy) a Česká spořitelna. 
 
   
 

Příští schůze ZV, se koná dne 21. 08. 2013 v 14:00 hodin, 

v zasedací místnosti na ředitelství. 
 

Náš web: 
 

www.odborydpo.cz 

 
V Ostravě dne: 14. 08. 2013   
Zapsala:               Jarmila Řezníčková 
                    místopředsedkyně ZV ZO OS DOSIA 

http://www.odborydpo.cz/

