
 

 

 

1 

Základní organizace 
Odborového svazu pracovníků dopravy, 

silničního hospodářství a autoopravárenství Čech a Moravy 
DOSIA 
při DP Ostrava a.s. 

 
 

                      Zápis č.02/2017 
    
Z řádného zasedání -  
Závodního výboru ZO OS DOSIA při DPO a.s., konaného dne 19. 01. 2017. 
 
 
ZV jednal ve složení: Protivínský Ivo, Řezníčková Jarmila, Bambušek Jan, Eugel 
Tomáš, Smital Petr, Maloušová Jana, Štěpánek Zdeněk, Mezihorák Ivo, Bartečková 
Ivana, Kacíř Miroslav (zastupuje Tomáše Frejkovského), Dvořáková Jana, Kadlec 
Vladimír, Hříbek Zbyněk, Ing. Pokojský Čestmír.  
 
Místopředsedové: - Slíva Zdeněk, Vozničková Vladislava, Vilášková Věra, Ondřej 
Radim, Grendysová Hana. 
  
Předseda komise BOZP: - Habrnálová Magdalena. 
 
Omluven: - Pokorný Ivan, Hisem Lubomír, Bortlíček Petr, Soukalová Blanka, 
Muntág Michal, Borisová Marie, Bortolotti Daniel,  Veselý Martin, Kosňovská Zdeňka, 
Seberová Jana, Brachtl Jan, Mutl Ivo, Frejkovský Tomáš, Chotová Drahomíra.   
 
Neomluveni: - Koral Michal, Lubeník Radko.  
 

 
Informace: 
 
Ivo Protivínský: 
 
- Schůzka s českou firmou Gruna – Uherský Brod. Majitel firmy nám předvedl 
několik druhů podešví na pracovní obuv a také vzory pracovní (stejnokrojové) obuvi 
pro řidiče. Budou dodány 4 páry bot, které dostanou k testování řidiči, kteří se již 
v minulosti testování obuvi účastnili, aby byli schopni vyhodnotit poznatky z užívání 
těchto bot. 
- 16. 1. 2017 proběhla schůzka u Ing. Hladkého, týkající se zadávací dokumentace 
poptávkového řízení „ Návrh uniforem řidičů MHD DPO Ostrava a.s.“  
- Fotbalový turnaj pořádaný SPŠD Praha a naším OS DOSIA proběhne 24. 6. 2017 
v Praze. 
- Do Zpravodaje jsme dávali tři články. Bylo nám sděleno, že nám otisknou pouze 
dva, protože třetí je komerčního rázu. Napsali jsme redakční radě, že v článku o 
možnosti pojištění UNIQA proti ztrátě zdravotní způsobilosti k výkonu povolání pro 
řidiče MHD nevidíme komerční záležitost, ale zejména možnost účinného řešení 
nelehké sociální situace při pozbytí zaměstnání právě z důvodu ztráty zdravotní 
způsobilosti. Požádali jsme redakční radu o přehodnocení svého stanoviska 
k zveřejnění článku. 
- S Mgr. Seidlerovou jsme diskutovali o důvodech podávání výpovědí z pracovního 
poměru dlouholetými, zkušenými zaměstnanci. 
- Využili jsme právo ZV dané kolektivní smlouvou odst. 1.2.1.4 a vetovali jsme souhlas 
DV Tramvaje Moravská Ostrava s neomluvenou absencí zaměstnance. 



 

 

 

2 

- Obrátil se na nás řidič střediska Autobusy Poruba, s žádostí o pomoc v pracovně 
právním vztahu. Protože není členem odborů, nabídli jsme mu, že se jeho záležitostí 
budeme zabývat za předpokladu, že se stane našim členem. Na to nám přednesl své 
výhrady, pro které odmítá členství v odborech, včetně kritiky činnosti odborů jako 
celku a to nejen v DPO, ale i celorepublikově. Doporučili jsme mu tedy, aby se 
s žádostí o pomoc obrátil na některou z advokátních kanceláří a popřáli mu, aby ho 
návštěva finančně nezruinovala. Inu, kdo chce kam… 
 
ZV projednal: 

 
 a zamítl nabídku pana Hubáčka zástupce firmy Sphere na věrnostní karty.  

 
 
 
Připomínky DV: 
 
Smital Petr: 
- Na Hranečník jezdí pravidelně obědy pozdě. Nemohla by se změnit trasa a na 
Hranečník zajíždět dříve než na ředitelství?  
 
Odp. Jana Dvořáková: 
- Kuchařky by musely chodit na 4:30 hod. Trasy jsou určené a na ředitelství zajíždí 
s obědy jiné auto než na Hranečník.  
 
Kacíř Miroslav: 
- Jak to bude s navýšením mezd u dělníků?  
Odp. Ivo Protivínský: 
- Je to v kompetenci vedoucích a dle sdělení Mgr. Seidlerové většina navržených 
zaměstnanců byla posunuta.  

 

Příští schůze ZV, se koná dne 02. 02. 2017 v 14:00 hodin, 

v kulturní místnosti vozovny Moravská Ostrava. 
 

Náš web: 

www.odborydpo.cz 
 
 

V Ostravě dne: 30. 01. 2017   
 Zapsala :          Jarmila Řezníčková 
                   místopředsedkyně ZV ZO OS DOSIA 

http://www.odborydpo.cz/

