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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.16/2017 
    
Z řádného zasedání -  
Závodního výboru ZO OS DOSIA při DPO a.s., konaného dne 20. 09. 2017 
 
ZV jednal ve složení: Protivínský Ivo, Řezníčková Jarmila, Ivan Pokorný, 
Soukalová Blanka, Bambušek Jan, Smital Petr, Jana Maloušová, Borisová Marie, 
Veselý Martin, Štěpánek Zdeněk, Mezihorák Ivo, Koral Michal (zastupuje Jana 
Brachtla), Bartečková Ivana, Kacíř Miroslav, Chotová Drahomíra (zastupuje 
Vladimíra Kadlece), Hříbek Zbyněk, Ing. Pokojský Čestmír.   
 
 Místopředsedové: - Hisem Lubomír, Muntág Michal, Bortlíček Petr, Zdeňka 
Kosňovská, Vozničková Vladislava, Ondřej Radim, 
   
Předsedkyně BOZP: - Habrnálová Magdalena. 
 
Hosté: - Generální ředitel Ing. Daniel Morys MBA, Hikl Tomáš, zástupce ČP Pavel 
Homolka. 
 
Omluveni: - Eugel Tomáš,  Bortolotti Daniel, Seberová Jana, Brachtl Jan, Vilášková 
Věra, Dočkal Karel, Grendysová Hana, Dvořáková Jana, Kadlec Vladimír.  
 
Neomluveni: - Slíva Zdeněk, Mutl Ivo.  
 
ZV byl seznámen: 
 
Zástupce ČP pan Pavel Homolka provedl prezentaci skupinového úrazového pojištění. 

 
 s vývojem průměrné mzdy za období leden – srpen 2017 ve srovnání se 

stejným obdobím roku 2016 v EKOVĚ ELECTRIC a.s.: 
 
 
 
 

 
 

 s náhradou škod s dopravních nehod 
 
 
Informace: 
 
Ivo Protivínský: 
-  Na 4. 10. 2017 svolává vedoucí centrálního plánování Adamowicz, schůzku na 
které se bude projednávat délka směn na trolejbusech.  
- Proběhlo jednání s Ing. Hladkým, na kterém byla dohodnuta úprava osnov 
druhého školení řidičů. 

Prům. měs. mzda     2017     2016  rozdíl % index 

dělníci   20 559    21 223      -674      96,8% 
THP   32 063    33 403   -1 340      96,0% 
Společnost celk.   23 527   24 226     -699     97,1% 
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Úkoly: 
 
- Předsedové jednotlivých DV co nejdříve nahlásí termíny konání střediskových 
konferencí. 
 
Různé: 
 
Jana Maloušová: 
- Zpracovat pro konferenci nové skupinové úrazové pojištění.  
 
Petr Smital: 
- Žádám předsedu, aby se vyvolalo jednání ohledně přípravné doby.  
Odpověď Ivo Protivínského:  
Schůzka na téma nejen přípravné doby, ale i rozvržení pracovní doby, plánování 
dovolené apod. proběhne v 2. polovině října. Zúčastní se jí předsedové DV působící 
na dopravních střediscích. 
 
V 14:59 přišel GŘ Ing. Daniel Morys MBA 
 
Ing. Daniel Morys MBA 
- Radnice nám schválila příslib úvěru 1,4 miliardy na obnovu vozového parku 
tramvají, autobusů a technologických vozů. Zbývá jen všechno správně vysoutěžit. 
Dnes a denně probíráme logistiku, protože jedna věc je mít moderní techniku a 
druhá věc je mít dobře zorganizovanou výpravu a všechno co s tím souvisí. Chystám 
se vytvořit výlukový management, který by měl za úkol připravovat výluky. 
- V pátek jsem dostal petici z Moravské Ostravy za navrácení službyvedoucího na 
vozovnu. K tomu byl přiložen dopis, který při podepisování petice nebyl. Stále 
máme 14% nemocenských, proto je vysoká přesčasová práce a vnímám, že jsou 
řidiči unavení a naštvaní. Chtěl bych docílit toho, aby řidiči, kteří mají oprávnění na 
všechny trakce a budou schopni testovat nové technologie, byli adekvátně 
odměňování. 
 
Jana Maloušová: 
- Mezi dispečinkem a řidiči to často hodně skřípe. 
Odpověď: Ing. Daniel Morys MBA 
Dispečink by měl vždy stát za řidičem. Vztahy se musí narovnat.  
  
Ivo Protivínský: 
- Předpokládám, že dopis přiložený k petici se týkal CP. Když jsme měli schůzku 
17.10.2016 s Ing. Davidem Mlčákem bylo nám sděleno, že nebude CP spuštěno dřív, 
než budou přesvědčeni, že vše funguje tak jak má. Bylo nám také slíbeno, že bude 
roční rozvrh pracovní doby. Doposud není. 
Odpověď: Ing. Daniel Morys MBA 
Jsem přesvědčený, že rozvrh směn musí dělat software. Vím, že vás to štve, protože 
si nemůžete vůbec nic naplánovat a pracujete ve stresu.  
  
Ivo Protivínský: 
- Před rokem jsme žádali Ing. Mlčáka, aby nám udělal časový snímek toho, co má 
všechno řidič udělat v přípravné době, která je 15 minut. Zatím se nám to nepodařilo. 
Nehledě na to, že pracovní doby jsou natažené tak, že na dělené směně končíte 
v 19:30 a ráno máte nástup na 4:30. Když odpočítáte čas na dopravu domů a ráno do 
práce tak Vám zůstane asi 5 hodin spánku. K tomu byste se měl při nástupu nebo po 
ukončení směny prokazatelně seznámit s vydanými směrnicemi. Řidič má vnucené 
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pracovní tempo, kdy se má seznamovat se směrnicemi? Na toto téma bychom se 
potřebovali sejít. 
Odpověď: Ing. Daniel Morys MBA: 
 Dovedu si představit, že by se zaměstnanci mohli se směrnicemi seznamovat 
z domu na počítači a měli by to mít zaplaceno.  
 
Petr Smital: 
- Tramvajáci mají 12 nebo 15 linek, trolejbusáci 10 linek a zácvikový list na autobusy 
má 41 linek.  Nejsem schopen číst všechny služební příkazy a výluky, abych to 
pochopil.  Každý den změny na linkách, nevedou mě koleje, musím se ptát lidí kam 
jet. Divím se, že si cestující tak málo stěžují. Byl tady zavedený vojenský režim.  
Odpověď: Ing. Daniel Morys MBA 
Když jsem nastoupil do funkce, tak první informace, kterou jsem dostal, byla, že je 
tady polovojenský režim. Já jsem se s tím neztotožnil a ani se s tím nikdy 
neztotožním. My jsme logistická firma, kdo tvrdí že ne, tak nechápe naši povahu. 
Logistika je o tom, že musíme mít dobře zorganizovaný celý systém a dnešní doba je 
postavena ne na lidech, ale na počítačích kde jsou spravedlivě stanovená pravidla. 
Já Vás vyzývám, abyste nám pomohli nastavit tyto pravidla.  
 
Ivan Pokorný: 
- Chtěl bych se vyjádřit k petici, která byla na Křivé. Petice byla nadepsaná za návrat 
službyvedoucího na středisko, ale dopis, který byl k podpisům přiložen, nikdo nečetl. 
Petice vznikla proto, že službyvedoucí na středisku znal lidi a dokázal lépe obsadit 
směny. 
 Odpověď: Ing. Daniel Morys MBA 
Chápete, že to byl podraz i na Vás. Nemám problém se bavit o problémech.  
 
Jana Maloušová: 
- Problém není v CP, ale v chování některých jeho zaměstnanců. Řidiči z provozovny 
autobusy Poruba jsou s plánovačem spokojeni.  
Odpověď: Ing. Daniel Morys MBA 
- Co kdybyste jim měli možnost vystavit vysvědčení. Změna firemní kultury je 
otázkou několika let. 
 
Petr Smital: 
- Měli jsme za povinnost nosit vázanky, ale postupem času jsme vybojovali, že je 
nemusíme nosit v době letního času. Nemohlo by se to v Oděvním řádu zrušit? 
Odpověď: Ing. Daniel Morys MBA 
Nošení kravat jsme zrušili a také jsme zrušili odznáčky, v tomto smyslu proběhne i 
úprava Oděvního řádu. 
 
Blanka Soukalová: 
- Můj manžel a syn (řidiči autobusu) byli kdysi na školení s psychology, kteří jim 
vysvětlovali, jak se mají chovat k cestujícím. Samozřejmě, že si řidiči začali stěžovat 
na management. Bylo jim řečeno, že jsme první firma, kde neexistuje komunikace 
mezi zaměstnanci a nadřízenými.  
Odpověď: Ing. Daniel Morys MBA 
- Tak jak funguje komunikace mezi námi, tak funguje komunikace i na radnici. Jsme 
veřejná služba, tak dělejme tu veřejnou službu, jak nejlépe umíme, pojďme ji dělat za 
nějakých důstojných podmínek, abychom si mohli všichni sebe vzájemně vážit.  
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Ing. Čestmír Pokojský: 
- Chtěl bych se zeptat, jestli jste začal komunikaci s městem stran smlouvy s městem. 
Smlouva je o místových kilometrech, takže když se zjistilo, že máme ujeto málo 
místových km, spojily se vozy, které jezdily prázdné atd.  
Odpověď: Ing. Daniel Morys MBA 
Smlouvu řešíme ve vazbě na peníze. Bylo mi řečeno, že rozpojit a spojit vozy stojí 
tolik peněz, že to raději nechají jezdit v kuse.  
 
 
 
Ing. Čestmír Pokojský: 
- Kdysi jsem chodil na provozní komise, kde se do nekonečna řeší přidávání a ubírání 
minut z jízdní doby.  
Odpověď: Ing. Daniel Morys MBA 
Oběžnou rychlost berou jako modlu. Oběžná rychlost je důležitá, ale není to modla. 
Důležité je, aby cestující byli v klidu nevystresovaní.  
 
Jan Bambušek: 
- Na trolejbusech např. na lince 105 a 106 už nejsou žádné pauzy. Pro podnik je to 
super, ale pro řidiče je to neúnosné. Na lince 105 není ani sociální zařízení. V Koblově 
sice soc. zařízení je v hotelu, ale je dostupné až od 10 hod. 

 

 

 

Příští schůze ZV, se koná dne 04. 10. 2017 v 13:00 hodin, 

v banketce v Martinově. 
 
 

Náš web: 
www.odborydpo.cz 

 
V Ostravě dne: 10. 10. 2017   
Zapsala:               Jarmila Řezníčková 
                    místopředsedkyně ZV ZO OS DOSIA 

http://www.odborydpo.cz/

