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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.18/2018 
 
  
Z řádného zasedání -  
Výboru ZO OS DOSIA při DPO a.s., konaného dne 03. 10. 2018. 
 
 
Výbor ZO jednal ve složení: Protivínský Ivo, Pokorný Ivan, Muntág Michal, 
(zastupuje Blanku Soukalovou), Eugel Tomáš,  Smital Petr, Maloušová Jana, Orlík 
Jakub (zastupuje Martina Veselého), Štěpánek Zdeněk, Mezihorák Ivo, Bartečková 
Ivana, Kacíř Miroslav, Dvořáková Jana, Ondřej Radim (zastupuje Zbyňka Hříbka), 
Ing. Pokojský Čestmír. 
 
Omluveni: - Řezníčková Jarmila, Bambušek Jan, Borisová Marie, Veselý Martin, 
Brachtl Jan, Hříbek Zbyněk.  
 
Neomluveni: - Mutl Ivo, Kadlec Vladimír,  
 
Hosté: - personální oddělení – Lenka  Tučná  
 
 
Výbor ZO  byl seznámen: 
 

 s náhradami škod z dopravních nehod, 
 

Výbor ZO  dále projednal: 
 

 rozvázání pracovního poměru podle §55, odst. 1 písm. b), ZP – okamžité 
zrušení pracovního poměru  - od 8.9.2018 neomluvená absence:  
 - Tomáš Gubala – řidič DAH  
bez účasti jmenovaného se souhlasným stanoviskem. 

     Hlasování: Pro - 14, proti - 0, zdržel se - 0. Návrh byl přijat. 

 A schválil tyto delegáty Plenárního jednání sekce MHD OS DOSIA, které se 
koná ve dnech 7.-8.11.2018:  
Pokorný Ivan, Muntág Michal, Smital Petr, Mezihorák Ivo, Habrnálová 
Magdaléna, Protivínský Ivo. 
Součástí jednání je i školení odborových funkcionářů. 

     Hlasování: Pro - 14, proti - 0, zdržel se - 0. Návrh byl přijat. 
 
 
Informace: 
 
Ivo Protivínský: 
 

 Poděkování členům volební komise Ivanovi Pokornému, Radimovi Ondřejovi a 
Vladimírovi Kadlecovi za dobře odvedenou práci. 

 Sdružení dopravních podniků podalo návrh na změnu vyhlášky č. 101/1995 sb., 
kterou se vydává Řád pro zdravotní způsobilost osob při provozování dráhy a 
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drážní dopravy. Náš Odborový svaz DOSIA vyjádřil podporu tomuto 
návrhu-viz příloha zápisu. 

 Obrátili se na nás 3 zaměstnanci, že jim nebyly vydány benefitní karty 
s odůvodněním, že na ně nemají nárok, protože v době vydání už nebyli 
zaměstnanci. Tento případ řešíme se zaměstnavatelem. 

 Pan Vlastimil Bernat ze střediska Doprava Trolejbusy nás žádá o zastupování 
v pracovně - právním sporu, který vede s vedoucí střediska Trolejbusy Ing. 
Pikovou. Došlo k tomu, že pracoval 8 dní v kuse, a kdyby se neozval, pracoval 
by pravděpodobně v kuse 10 dní. Toto je neskutečné selhání Centrálního 
plánování. Vedoucí střediska mu oznámila, že hrubě porušil platnou 
legislativu. Celou problematiku budeme řešit s GŘ. 
 
Různé: 
   
Ivan Pokorný: 
- Žádáme, aby v zadávací dokumentaci na nové tramvaje bylo myšleno také na 
větší prostor v kabině řidiče.  
- Už před rokem a půl jsme žádali Ing. Hladkého, aby byl na obrazovce aktuální 
čas odjezdu kurzu z Karoliny, protože při zpoždění řidiči zbytečně mrznou na 
zastávce. Údajně to do televize nejde nainstalovat, tak navrhujeme, aby ve 
služební místnosti byla nainstalovaná informační tabule, jak je na zastávkách. 
Odp.Ivo Protivínský: Oba požadavky projednáme s GŘ, TŘ a DŘ. 
 
 
 

Příští schůze výboru ZO se koná dne 18.10. 2018 v 14:00 hodin, 
v kulturní místnosti vozovna Moravská Ostrava. 

 
 

 
Náš web:  www.odborydpo.cz 

 
V Ostravě dne: 05. 10. 2018  
Zapsala :          Jarmila Řezníčková 
                                     místopředsedkyně Výboru ZO OS DOSIA 

http://www.odborydpo.cz/

