
                                        Základní povinnosti řidiče MDPO, a.s. ( 104,80 Kč/hod.) 

1. Přijít včas do práce.
2. Přijít předpisově ustrojený a upravený.
3. I v létě musí nosit boty s plnou špičkou a pevnou patou.
4. Převzít kurzovku a klíče od sociálních zařízení.
5. Podrobit se dechové zkoušce na alkohol nebo jiných omamných látek.
6. Převzít vozidlo a  povinnou výbavu.
7. Přihlásit se do odbavovacího systému počítače a podepsat čitelně počáteční lístek.
8. Vypsat Průvodní list.
9. Na vývěsce zaměstnavatele zkontrolovat případné změny v provozu.
10. Vyjet včas na linku.
11. Kontrolovat správné odbavení cestujících.
12. Kontrolovat jestli čipovou kartu užívá oprávněná osoba.
13. Kontrolovat datum a časový údaj na přestupní jízdence.
14. Kontrolovat platný jízdní doklad jiných společností ODIS.
15. Kontrolovat rozměry ručních zavazadel cestujících.
16. Kontrolovat počet ručních zavazadel.(max.3)
17. Kontrolovat jestli pes má náhubek a je veden na krátkém vodítku.
18. Kontrolovat jestli cestující nemá na nohou kolečkové brusle.
19. Kontrolovat jestli oděv cestujícího není mimořádně znečištěný.
20. Kontrolovat jestli cestující nezapáchá.
21. Kontrolovat jestli cestující není pod vlivem alkoholu nebo jiných omamných látek.
22. Kontrolovat jestli cestující nepřeváží nebezpečné věci.
23. Kontrolovat jestli cestující jinak neporušují smluvní přepravní podmínky.
24. Sledovat starší cestující dokud si bezpečně nesednou.
25. Pomáhat postiženým zajistit místo k sezení a vozíčkářům sklopit plošinu.
26. Umožnit osobám s omezenou schopností pohybu  vystoupení předními dveřmi.
27. V případě zranění cestujícího pádem okamžitě volat přes dispečink lékaře a Policii ČR.
28. Dodržovat jízdní řád.
29. Vysvětlovat změny v odbavovacím systému pod pohrůžkou porušení pracovní kázně.
30. Je povinen znát postupy při odbavování čipovou kartou.
31. Je povinen upozornit cestujícího na chybu při odbavení.
32. Je povinen poučit cestujícího o správném postupu při odbavování.
33. Je povinen podepsat cestujícímu lístek navíc, kterému nestihl vysvětlit postup při odbavení.
34. Je povinen podepsat cestujícímu lístek, který si cestující zakoupil svým zaviněním.
35. Musí znát všechny linky MHD.
36. Musí znát dokonale tarifní systém.
37. Musí se orientovat  v ulicích města a poradit cestujícímu s nejvhodnější trasou.
38. Musí udržovat pořádek ve vozidle.
39. Musí informovat cestující o případné odchylce v dopravě.
40. Musí čekat na přestupující z jiných linek.
41. Musí si všímat  lidí v okolí zastávky a umožnit jim nastoupit.
42. Pokud stojí jako třetí, tak vždy znovu zastavit u označníku zastávky.
43. Pokud se u označníku vyskytuje postižený cestující, musí zastavit u označníku i druhý vůz.
44. Nebýt lhostejný k přestupkům cestujících ani kolegů.
45. Vystupovat korektně i k nekorektním cestujícím.
46. Naslouchat pozorně nadřízeným.
47. Jezdit hospodárně.
48. Jezdit bezpečně.



49. Plně se věnovat řízení vozidla.
50. Nesmí nikoho zdravit.
51. Nesmí s nikým mluvit.
52. Nesmí jíst.
53. Nesmí pít.
54. Nesmí kouřit, ani elektronické cigarety.
55. Nesmí nahlížet do vozového linkového řádu.
56. Nesmí dávat ústní pokyny cestujícím.
57. Nesmí používat mobilní telefon ani s handsfree mimo obratiště.
58. Nesmí používat autorádio mimo obratiště.
59. Nesmí používat  jinou audiovizuální techniku mimo obratiště.
60. Musí si vyslechnout cca. 500 krát hlášení zastávek za směnu.
61. Nesmí si chránit zrak svými stínítky.
62. Zákaz jakéhokoliv vylepšování prostoru řidiče.
63. Nesmí bez dostatečného zajištění opustit vozidlo.
64. Musí být loajální ke svému podniku.
65. Musí se pravidelně podrobit lékařské prohlídce.
66. Musí se pravidelně podrobit psychologickému vyšetření.
67. Musí se pravidelně zúčastnit školení silničního zákona č. 361/2000 Sb.
68. Musí se pravidelně zúčastnit školení BOZP.
69. Musí se pravidelně zúčastnit zdravotního školení o první pomoci při dopravní nehodě.
70. Musí se pravidelně zúčastnit protipožárního školení.
71. Musí se zúčastnit pravidelné povinné placené porady.
72. Musí dodržovat protikorupční zásady.
73. Nesmí používat majetek zaměstnavatele k soukromým účelům.
74. Nesmí porušovat bezpečnostní předpisy.
75. Nesmí porušovat protipožární předpisy.
76. Nesmí slovně nebo fyzicky napadat zaměstnance společnosti.
77. Nesmí slovně nebo fyzicky napadat cestující.
78. Nesmí svévolně vynechat spoj.
79. Nesmí neomluvitelně zameškat směnu.
80. Musí v případě problému pomoci přepravní kontrole.
81. Musí vždy vykonat pokyny dispečinku.
82. Musí při předávání služby informovat střídajícího o všech změnách v provozu.
83. Musí se střídat jen na místech k tomu určených.
84. Musí přijmout od cestujících nalezené věci ve vozidle a  sepsat hlášenku o nálezu.
85. Musí každý nález ve vozidle odevzdat po skončení směny na dispečink.
86. Musí kontrolovat stav oleje, chladící kapaliny, uhlíků apod.
87. Musí znát nejčastější druhy poruch.
88. Musí každou poruchu na vozidle vždy oznámit na dispečink a stručně ji popsat.
89. Musí v případě vystoupení z vozu při poruše v provozu nebo nehodě, nosit reflexní vestu.
90. Musí každou poruchu na odbavovacím systému ohlásit na dispečink a stručně ji popsat.
91. Musí v případě poruchy odbavovacího systému  vybírat od cestujících hotovost.
92. Musí po skončení ranní části dělené směny zaparkovat vůz na určené místo v garáži.
93. A musí po zaparkování zavřít vrata.
94. Řidiči trolejbusu musí při parkování v garáži sundat a zajistit sběrače.
95. Řidič trolejbusu musí při parkování v garáži vypnout baterie.
96. Musí psát závady na vozidle do průvodního listu.
97. Musí po ukončení směny psát závady do knihy závad.
98. Musí po skončení směny odevzdat kurzovku, klíče od soc. zař.a trezor s tržbou na dispečink.
99. Musí po vyčtení konečného lístku vrátit počítač zpět do přihlášení.



100.Musí po skončení směny předat vozidlo zaměstnancům dílny.
101. Musí dodržovat etický kodex  MDPO,a.s.

            102. Musí, pokud  k tomu dal souhlas, vykonávat doma pohotovostní službu.
            103. Musí dodržovat zákon  č. 361/2000Sb. a další související předpisy.
            104. Nesmí porušovat zákony ČR ani v případě rozhodnutí DTN.
            105. Nemusí ani pod nátlakem podepisovat změny (dodatky) své pracovní smlouvy. 

   
     
             zdroj: Příručka řidiče, směrnice a nařízení MDPO,a.s.

             Milan Veselý předseda výboru ZO OS DOSIA


