
 

 

 

1 

Základní organizace 
Odborového svazu pracovníků dopravy, 
silničního hospodářství a autoopravárenství Čech a Moravy 

DOSIA 
při DP Ostrava a.s. 

 
 

                      Zápis č.20/2018 
 
  
Z mimořádného zasedání -  
Výboru ZO OS DOSIA při DPO a.s., konaného dne 25. 10. 2018. 
 
 
Výbor ZO jednal ve složení: Protivínský Ivo, Řezníčková Jarmila, Pokorný Ivan, 
Bambušek Jan, Eugel Tomáš,  Smital Petr, Borisová Marie, Maloušová Jana, Veselý 
Martin, Štěpánek Zdeněk, Mezihorák Ivo, Koral Michal (zastupuje Jana Brachtla), 
Vilášková Věra (zastupuje Ivanu Bartečkovou), Kadlec Vladimír, Hříbek Zbyněk. 
  
Omluveni: - Soukalová Blanka, Brachtl Jan, Bartečková Ivana, Mutl Ivo, Kacíř 
Miroslav, Dvořáková Jana, Ing. Pokojský Čestmír. 
 
Hosté: - Mgr. Veronika Seidlerová -  vedoucí odboru lidské zdroje. 
 
 
Výbor ZO  dále projednal: 

 

 rozvázání pracovního poměru podle §52, odst. c), ZP – nadbytečností:  
- Tadeáš Pryszcz – manažer příležitostné dopravy  
bez účasti jmenovaného.    

 rozvázání pracovního poměru podle §52, odst. c), ZP – nadbytečností:  
- Alena Kozlová – prodavač jízdenek  
bez účasti jmenované. 

 rozvázání pracovního poměru podle §52, odst. c), ZP – nadbytečností:  
- Markéta Schwarzová – prodavač jízdenek  
bez účasti jmenované. 

 rozvázání pracovního poměru podle §52, odst. c), ZP – nadbytečností:  
- Šárka Markovská – prodavač jízdenek  
bez účasti jmenované. 

 rozvázání pracovního poměru podle §52, odst. c), ZP – nadbytečností:  
- Monika Riedlová – prodavač jízdenek  
Nebude se projednávat, protože je v současné době na mateřské dovolené. 

 
Jana Maloušová: 
- Byla prodavačkám nabídnuta jiná práce např. asistent přepravy? 
Odp.Veronika Seidlerová: 
Od Ing. Šimčíka nemám informace, že by jim byla nabídnuta jiná práce. 
 
 Ivo Protivínský: 
- Bývalo dobrým zvykem, že zaměstnanci, kteří dostali výpověď pro 
nadbytečnost, byli pozváni na jednání výboru ZO.  
Odp.Veronika Seidlerová: 

     Zaměstnanci, kterých se to týká, dostanou informaci o výpovědi až zítra. 
V kolektivní smlouvě stojí, že výpověď se nejprve projedná s odborovou 
organizací a pak se předá zaměstnanci. 
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Vladimír Kadlec: 
- Při jednání s panem Šimčíkem, kdy jsme řešili některé problémy na 
prodejnách, jsem se ptal na propouštění prodavaček a on mi sdělil, že se nic 
takového nechystá a pracovní místa se budou rušit přirozenou cestou.  
- Podle jakých kritérií vedoucí vybíral zaměstnance, kterým dal výpověď? 
Odp.Veronika Seidlerová: 
Nevím, je to dotaz na pana Šimčíka. Vaše požadavky panu Šimčíkovi předám. 
Odp. Ivo Protivínský: 
Ing. Šimčíka pozveme na příští jednání Výboru ZO, aby zdůvodnil svá 
rozhodnutí. 

 
Informace: 
 
Ivo Protivínský: 
- Zjistil jsem na dvou střediscích (Autobusy Poruba a Hranečník), že nezávisle na 
sobě jsou mezi řidiči šířeny zavádějící informace k zodpovědnosti zaměstnance za 
škodu způsobenou zaměstnavateli. Dle tohoto tvrzení má být v případě vysoké 
škody lepší, pokud řidič není pojištěný, protože tak zaplatí za vzniklou škodu jen 4,5 
násobek hrubé mzdy. A v případě že má pojištění uzavřeno, tak musí zaměstnavateli 
zaplatit škodu v plné výši za přispění pojišťovny, kdy mu pojišťovna uhradí pouze 
částku, kterou má sjednánu s jeho spoluúčastí. Toto je samozřejmě NESMYSL!!! 
Zákon neřeší, jestli řidič je nebo není pojištěný. Zákon řeší zodpovědnost 
zaměstnance za škodu způsobenou nedbalostí a ta je ve výši 4,5 násobku 
hrubé mzdy (POZOR! Za nedbalost se nepovažuje ALKOHOL). Což tedy 
znamená, že dle ZP musí zaměstnanec za tuto škodu zaplatit maximálně 4,5 
násobek hrubé mzdy a je jedno jestli škodu řidič zaplatí sám, nebo za něho 
bude škodu hradit pojišťovna a řidič zaplatí jen sjednanou spoluúčast.  
 
- obrátil se na nás náš člen pan Dušan S. (řidič střediska Autobusy Hranečník), 
kterému oznámil jeho vedoucí, že v dubnu 2019 má pan Dušan S. nárok na starobní 
důchod. Proto mu dal k podpisu dohodu o ukončení pracovní ho poměru s tím, že 
pokud bude chtít jako důchodce pracovat dále, dostane novou pracovní smlouvu a 
to na dobu určitou…  
Rádi bychom vás upozornili, že při dosažení nároku na starobní důchod není 
zaměstnanec povinen podat výpověď z pracovního poměru a není ani povinen 
uzavřít se zaměstnavatelem dohodu o ukončení pracovního poměru. Což podle 
Zákoníku práce znamená, že pracovní poměr sjednaný na dobu neurčitou, 
pokračuje tak dlouho, dokud není jednou nebo druhou stranou vypovězen, anebo 
dokud není ukončen dohodou.  
Z výše uvedených důvodů apelujeme na všechny zaměstnance, aby si ve 
vlastním zájmu dobře rozmysleli, zda takovou dohodu podepíší, zejména 
pokud jsou rozhodnuti, že chtějí ještě dále pracovat. 
 

 

POZOR ZMĚNA!!!!!!!!! 
 

Příští schůze ZV, se koná dne 01. 11. 2018 v 14:00 hodin, 
v zasedací místnosti na ředitelství. 

 

Náš web:  www.odborydpo.cz 
 
V Ostravě dne: 29. 10. 2018  
Zapsala :          Jarmila Řezníčková 
                                     místopředsedkyně Výboru ZO OS DOSIA 

http://www.odborydpo.cz/

