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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.21/2018 
    
 
Z řádného zasedání -  
Výboru ZO OS DOSIA při DPO a.s., konaného dne 01. 11. 2018. 
 
Výbor ZO jednal ve složení: Protivínský Ivo, Řezníčková Jarmila, Pokorný Ivan, 
Eugel Tomáš, Smital Petr, Maloušová Jana, Borisová Marie, Orlík Jakub (zastupuje 
Martina Veselého), Štěpánek Zdeněk, Mezihorák Ivo, Bartečková Ivana, Mutl Ivo,   
Kacíř Miroslav, Kadlec Vladimír, Hříbek Zbyněk, Ing. Pokojský Čestmír.  
 
Hosté:  - vedoucí odboru lidské zdroje – Mgr. Veronika Seidlerová. 
       vedoucí střediska doprava trolejbusy – Ing. Ivana Piková. 
       vedoucí odboru přepravy a tarifu – Ing. Jaroslav Šimčík. 
       řidič trolejbusu a autobusu  - Radovan Hanke. 
 
Omluveni: - Soukalová Blanka, Bambušek Jan, Veselý Martin, Brachtl Jan, 
Dvořáková Jana.   
 
 
Výbor ZO  byl seznámen: 
 

 s náhradami škod z dopravních nehod. 
 
V 14:15 se na naši žádost dostavil vedoucí odboru přepravy a tarifu  
Ing. Jaroslav Šimčík. 
 
Ivo Protivínský: 
- Na mimořádném jednání Výboru ZO dne 25.10.2018 jsme byli seznámení s rozvázáním    
pracovního poměru pro nadbytečnost u 4 prodavaček jízdenek. Jelikož jste se jednání 
neúčastnil, chtěli bychom vědět, jakým způsobem se vybíraly prodavačky, kterých se 
propouštění týká.  
Odpověď: Ing. Jaroslav Šimčík: 
Vedení společnosti schválilo program útlumu papírových jízdenek, proto se teď 
zaměřujeme výlučně na elektronické jízdné. Systém práce se změnil, máme e-shop na 
dlouhodobé jízdenky, zavedli jsme platbu platební kartou, tím došlo k bouřlivému 
nárustu elektronických jízdenek. Postupně rušíme kamenné prodejny, automaty na 
jízdenky. Na prodavačky jsou kladeny vysoké nároky, musí zvládat nové podoby tarifů, 
nové prodeje, bezhotovostní platby. Také musí umět anglicky. Už jednou jsme snižovali 
stavy o 11 prodavaček, byly to odchody do důchodu, mateřské atd. Tuto možnost jsme 
vyčerpali a museli rozhodnout, která z prodavaček výpověď dostane. Není za tím nic 
osobního.   
 
 
Jana Maloušová: 
- Jaká jste měli kritéria pro výpovědi. Mezi propouštěnýma je i prodavačka, která je 
v podniku 25 let.  
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Odpověď: Ing. Jaroslav Šimčík: 
Není v tom nic osobního, jen se podstatně změnil systém práce a zvýšily se nároky na 
preciznost.  
 
Petr Smital: 
- Byla jim nabídnuta jiná místa? 
 Odpověď: Mgr. Veronika Seidlerová: 
Byl jim nabídnut seznam volných míst. Ve výpovědní lhůtě se mohou hlásit na výběrová 
řízení, na která budou určitě pozvány. 
 
Ivan Pokorný: 
- Které prodejny se budou rušit? 
 Odpověď: Ing. Jaroslav Šimčík: 
Bude se rušit Husův Sad a Duha.  
 
Ivo Mezihorák: 
- Paní Schwarzerové byla výpověď hozená přes okénko přepážky se slovy, že to má 
podepsat. Ze strany vedoucího to je nevhodné chování.  
 Odpověď: Ing. Jaroslav Šimčík: 
Nebyl jsem u toho, proto nemohu situaci posoudit.  
 
Výbor ZO  dále projednal: 
 

 rozvázání pracovního poměru podle §55, odst. 1 písm. b), ZP – okamžité 
zrušení pracovního poměru -  pozitivní dechová zkouška:  
 - Radovan Hanke – řidič trolejbusu a autobusu 
za účasti jmenovaného se souhlasným stanoviskem. 

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

 rozvázání pracovního poměru podle §52, odst. g), ZP – závažné porušení 
povinnosti vyplývající z právních předpisů vztahujících se k zaměstnanci 
vykonávané práci:  - Tomáš Hudeček – výpravčí trolejbusy  
bez účasti jmenovaného. 

      Výbor ZO doporučuje zaměstnavateli tuto výpověď zrušit a přeřadit 
p. Hudečka na pozici řidiče Trolejbusu. 

 

 a schválil klíč 1:20 pro stanovení počtu delegátů konference konané  
dne 6. 12. 2018 

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

 a schválil odměnu pro Ivanu Bartečkovou ve výši 1 000,- Kč za práci pro výbor 
ZO. 

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

 a schválil členy pracovních komisí pro konferenci konanou 06. 12. 2018: 
 
Mandátová komise:  1. Radim Ondřej 

              další 2 členové budou zvoleni konferencí z pléna 
     Návrhová komise:  1. Magdalena Habrnálová 
      další 2 členové budou zvoleni konferencí z pléna  

           Moderátor konference: Petr Smital 
 
          Hlasování: Pro - 16, proti - 0, zdržel se - 0. Návrh byl přijat  
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Informace: 
 
Ivo Protivínský: 

 Hlasování řidičů v anketě o plánování dovolené proběhlo s výsledkem: 322 
hlasujících řidičů je pro plánování dovolené 1x ročně a 431 hlasujících řidičů 
je pro plánování dovolené 2x ročně. Hlasování se zúčastnilo 75 % řidičů. 
První kolo plánování bude zahájeno v měsíci listopadu od 9.11.2018  - a 
řidiči si budou moci naplánovat svou dovolenou na leden až červen 2019. 
Druhé kolo plánování bude zahájeno v měsíci březnu (1.3. – 15.3.2018) a 
řidiči si budou moci naplánovat svou dovolenou na červenec až prosinec 
2019.  
 

- Vyúčtování celoroční zálohy pokladníci vyúčtují nejpozději 30. 11. 2018. 
 

 

   Příští schůze výboru ZO + místopředsedů DV  
se koná dne 15.11.2018 ve 14:00 hodin v zasedací místnosti na ředitelství. 

 
 
 

 

Náš web:     www.odborydpo.cz 

 
V Ostravě dne: 5.11.2018  
Zapsala :          Jarmila Řezníčková 
                                     místopředsedkyně Výboru ZO OS DOSIA 

http://www.odborydpo.cz/

