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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.01/2018 
    
 
 
Z řádného zasedání -  
Výboru ZO OS DOSIA při DPO a.s., konaného dne 04. 01. 2018. 
 
Výbor ZO jednal ve složení: Protivínský Ivo, Řezníčková Jarmila, Pokorný Ivan, 
Soukalová Blanka, Eugel Tomáš, Smital Petr, Maloušová Jana, Orlík Jakub (zastupuje 
Martina Veselého), Štěpánek Zdeněk, Mezihorák Ivo, Bartečková Ivana, Mutl Ivo,  
Kacíř Miroslav, Kadlec Vladimír, Hříbek Zbyněk, Ing. Pokojský Čestmír.  
 
 
Omluveni: - Bambušek Jan, Borisová Marie, Veselý Martin, Brachtl Jan, Dvořáková 
Jana. 
 
Hosté: - vedoucí odboru lidské zdroje - Mgr. Veronika Seidlerová 
      vedoucí střediska doprava Tramvaje Poruba – Pavel Urbánek 
      vedoucí střediska doprava Tramvaje Mor. Ostrava – Libor Třetina 

     
 
Výbor ZO  dále projednal: 
 

 rozvázání pracovního poměru podle §55, odst. 1 písm. b), ZP – okamžité zrušení 
pracovního poměru: - Soňa Pastorková – řidič -  středisko Tramvaje Poruba – 
pozitivní dechová zkouška - bez účasti jmenované. Výbor zvážil všechny 
okolnosti případu a vydal nesouhlasné stanovisko s výpovědí paní Pastorkové. 
Vyjádření dostane zaměstnavatel písemně. 
Hlasování: Pro - 16, proti - 0, zdržel se - 0. Návrh byl přijat. 
  

 rozvázání pracovního poměru podle §55, odst. 1 písm. b), ZP – okamžité zrušení 
pracovního poměru: - Patrik Godi – řidič -  středisko trolejbusy – opětované 
nenastoupení směny - za účasti jmenovaného se souhlasným stanoviskem. 

   Hlasování: Pro - 16, proti - 0, zdržel se - 0. Návrh byl přijat. 
 

 a schválil zajištění pořadatelů z řadových členů, pokud nebudou mít zájem 
členové ZO.  

   Hlasování: Pro - 16, proti - 0, zdržel se - 0. Návrh byl přijat. 
 

Informace: 
 
Ivo Protivínský: 
 

 Od předsedy OS DOSIA jsme obdrželi doporučení neumožnit uzavření jakéhokoliv 
pojištění panu Romanu Vlčkovi.  
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 V měsíci únoru proběhne školení pokladníků. 
 

 Vstupenky na ples jsou v prodeji. Po špatných zkušenostech se 
vstupenky  v žádném případě, nerezervují! 

 
 
Různé: 
 
Jana Maloušová: 
- Na provozní komisi je velmi malá účast. Někteří členové ani neuznají za vhodné se 
omluvit. Členové provozní komise, kteří se nemohou zúčastnit, by se měli omluvit a 
poslat připomínky emailem.  
- Všechny chyby, které se objeví na terminálu CP, je třeba hlásit výpravčímu, protože 
v terminálu není zpětná vazba. 
 
Petr Smital: 
- Od nového roku mohou dávat zaměstnavatelé jako benefit, příspěvek na brýle. Bylo 
by dobré to zaměstnavateli navrhnout. 
 
 
 
 

Příští schůze výboru ZO se koná dne 17. 01. 2018 v 14:00 hodin, 
v kulturní místnosti vozovna Moravská Ostrava. 

 
 

Náš web:                       www.odborydpo.cz 

 
 
V Ostravě dne: 15. 1. 2018  
Zapsala :          Jarmila Řezníčková 
                                     místopředsedkyně Výboru ZO OS DOSIA 

http://www.odborydpo.cz/

