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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.14/2018 
  
 
Z řádného zasedání -  
Výboru ZO OS DOSIA při DPO a.s., konaného dne 12. 07. 2018. 
 
Výbor ZO jednal ve složení: Protivínský Ivo, Řezníčková Jarmila, Pokorný Ivan, 
Smital Petr, Maloušová Jana, Borisová Marie, Veselý Martin, Štěpánek Zdeněk, 
Mezihorák Ivo, Vilášková Věra (zastupuje Ivanu Bartečkovou), Kacíř Miroslav, Kadlec 
Vladimír, Dvořáková Jana, Ondřej Radim (zastupuje Zbyňka Hříbka), Ing. Pokojský 
Čestmír. 
  
Omluveni: - Soukalová Blanka, Bambušek Jan, Eugel Tomáš, Bartečková Ivana, Mutl 
Ivo, Hříbek Zbyněk.   
 
Neomluveni: - Brachtl Jan,. 
 
Hosté: - personální oddělení – Lenka Tučná 
    - vedoucí střediska autobusy Hranečník – Martin Chleboun 
    - vedoucí oddělení přepravní kontrola – Jan Kovács Bc.  
 
 
Výbor ZO  byl seznámen: 
 

 s náhradami škod z dopravních nehod, 

 s nástupy a výstupy Ekova - electric  
 
 
Výbor ZO  dále projednal: 
 

 
- rozvázání pracovního poměru podle §52, písm. e), ZP – pozbytí zdravotní 

způsobilosti:  - Jan Křaček – řidič DAH  
 za účasti jmenovaného. Výbor zvážil všechny okolnosti případu, zejména fakt, 
že ke ztrátě zdravotní způsobilosti došlo následkem pracovního úrazu. Proto měl 
být s p. Křačkem rozvázán pracovní poměr dle § 52, písm. d) ZP. Z těchto 
důvodů vydal Výbor ZO nesouhlasné stanovisko s výpovědí pana Křačka. 
Vyjádření dostane zaměstnavatel písemně. 

     Hlasování: Pro - 0, proti - 14, zdržel se - 1. Návrh nebyl přijat. 
 
- rozvázání pracovního poměru podle §55, odst. 1 písm. b), ZP – okamžité 

zrušení pracovního poměru z důvodů neomluvených absencí:  
 - Tomáš Anderka – přepravní kontrola  
za účasti jmenovaného se souhlasným stanoviskem. 

      Hlasování: Pro - 15, proti - 0, zdržel se - 0. Návrh byl přijat. 
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- rozvázání pracovního poměru podle §55, odst. 1 písm. b), ZP – okamžité 
zrušení pracovního poměru z důvodů neomluvených absencí:  
 - Michal Malinovský – řidič DAH  
bez účasti jmenovaného se souhlasným stanoviskem. 

      Hlasování: Pro - 15, proti - 0, zdržel se - 0. Návrh byl přijat. 
 

- a schválil upravený Volební řád dle požadavků ZO OS DOSIA za podmínek, že 
bude provedeny následující změny: 
- volby proběhnou mimo hlavní období čerpání dovolených; 
- protože průběh a provedení voleb provede třetí osoba, požadujeme v čl.III 
Volební komise, číslo 2, písmeno a) vypustit větu „koordinovat a řídit 
přípravu, organizaci, průběh  provedení voleb“ a nahradit ji 
formulací „koordinovat a řídit přípravu, organizaci voleb“.; 
- v čl.VII Neplatnost voleb, opakování voleb, doplňovací volby, číslo 3. 
vypustit větu „O neplatnosti voleb rozhoduje představenstvo 
společnosti“ a nahradit ji formulací „O neplatnosti voleb rozhoduje 
volební komise“.; 
- volební komise by měla mít možnost kdykoliv v průběhu voleb kontrolovat 
jejich transparentnost. Z tohoto důvodu je nutné, aby třetí osoba-firma 
zajišťující volby elektronickou formou, od zahájení voleb až po jejich ukončení 
prováděla každou hodinu zalogování průběžného vývoje voleb, které bude 
k dispozici volební komisi; 
Hlasování: Pro - 15, proti - 0, zdržel se - 0. Návrh byl přijat. 
  
 

 
Informace: 
 
Ivo Protivínský: 
 

- 9. 7. 2018 mělo na centrálním plánování proběhnoutvylosování řidičů, kteří se 
podrobí testování rozvržení pracovní doby bez tzv. vylamování směn. Jedná se 
o 31 řidičů na středisku Autobusy Hranečník, kteří jezdí v režimu 4:2 a 19 
řidičů na střediska tramvaje Moravská Ostrava, kteří jezdí v režimu 5:2.   

- 10. 7. 2018 jsme měli u JUDr. Šusty jednání k Volebnímu řádu, na které jsme 
předložili naše připomínky. 

- 11. 7. 2018 jsme měli jednání u GŘ, kde nám sdělil, že na elektronickém průběhu 
voleb trvá, protože v tom vidí možnost účastnit se voleb, pro všechny 
zaměstnance. Naopak souhlasil s tím, že se vypustí povinnost se registrovat.  
 
 
 

Různé: 
 
Ivan Pokorný: 
- Co se děje s benefity, už je červenec a pořád je nemáme.  

           Odp.Ivo Protivínský: 
Vysvětlení bylo zveřejněno již 19.6 na intranetu, další informace sdělí  Ing. 
Kubíčková na kl. 1500, která má benefity na starosti. 

 
Petr Smital: 
 - V době prázdnin jsme si odhlasovali jednání Výboru ZO 1x za měsíc. Měli 
bychom se scházet častěji, protože je spousta problému k řešení a při zachování 
služebního postupu se zbytečně protahuje doba nutná k vyřešení.  
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          Odp. Zdeněk Štěpánek: 
          Výbor ZO na svém jednání demokraticky rozhodl, že jednání ZO bude v době 

prázdnin 1x za měsíc.  
   
 
 
V Ostravě dne: 13. 07. 2018  
Zapsala :          Jarmila Řezníčková 
                                     místopředsedkyně Výboru ZO OS DOSIA 
 

Příští schůze výboru ZO se koná dne 09. 08. 2018 ve 14:00 hodin, 
v kulturní místnosti střediska Tramvaje Moravská Ostrava. 

 
Náš web:   www.odborydpo.cz 

 

http://www.odborydpo.cz/

