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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.10/2020 
    
 
Z řádného zasedání -  
Výboru ZO OS DOSIA při DPO a.s., konaného dne 03. 06. 2020. 
 
Výbor ZO jednal ve složení: Protivínský Ivo, Řezníčková Jarmila, Pokorný Ivan, Muntág 
Michal, Smital Petr, Hopp Roman (zastupuje Janu Maloušovou), Orlík Jakub (zastupuje 
Lukáše Wolfa), Mezihorák Ivo, Bartečková Ivana, Smuž Radim, Košař Kamil, Hříbek Zbyněk 
(zastupuje Jana Pochodaje). 
 
Hosté: - oddělení personalistika – Taťána Dyčková. 
 
Omluveni: - Bambušek Jan, Eugel Tomáš, Maloušová Jana, Borisová Marie, Wolf Lukáš 
Dvořáková Jana, Kadlec Vladimír, Pochodaj Jan, Ing. Pokojský Čestmír.  
 
 
Výbor ZO  projednal: 

 

 okamžité zrušení pracovního poměru zaměstnance DPO a.s., dle § 55, písm. a) ZP          
Rostislav Kotala-řidič autobusy Poruba – trest odnětí svobody nepodmíněně na dobu 
delší než jeden rok. 

 a pro volbu na VII. sjezdu OS DOSIA schválil kandidáta na člena předsednictva OS DOSIA 
p. Petra Smitala. 
Hlasování:  pro - 12, proti - 0, zdržel se - 0.  Návrh byl přijat. 

 a schválil do volební komise VII. Sjezdu OS DOSIA Zbyňka Hříbka místo Jarmily 
Řezníčkové 

            Hlasování:  pro - 12, proti - 0, zdržel se - 0.  Návrh byl přijat. 
 
Informace: 
 
Ivo Protivínský: 
 

 1.6.2020 nám byly představeny první výsledky programu Optibus, týkající se 
trolejbusového a části autobusového provozu (spoje končící na  Valchařské), zatím však 
bez zpracovaných VJŘ. Jakmile budou hotovy, proběhne další konzultační jednání. 
K němu budeme potřebovat podněty a připomínky řidičů, kterých se optimalizace týká. 
Představení výsledků se za naši ZO se zúčastnili Petr Smital, Jiří Šuch, Jan Bambušek, 
Filip Mináč a předseda ZO.   

 29. 5. 2020 se konala pravidelná schůzka s DŘ které se zúčastnil Michal Muntág, Ivan 
Pokorný a předseda ZO. DŘ jsme připomněli vyhodnocení prodloužení nočních směn, se 
kterým by měli být seznámeni i řidiči nočních směn ostatních středisek.  
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 Protože se po oznámení o nevyplacení pololetní odměny zvedla mezi zaměstnanci vlna 
nevole, kdy zejména chybělo bližší vysvětlení ze strany zaměstnavatele, umístil jsem na 
náš facebookový profil „Odborová organizace ZO OS DOSIA při DPO a.s.“  shrnutí 
faktů, které nevyplacení této odměny předcházely. Přesto stále očekáváme oficiální 
zdůvodnění od zaměstnavatele. 

 Schůzka s GŘ byla zrušena, takže jsem mu nemohl osobně předat „Žádost o smírné 
řešení sporu o plnění závazku vyplývající z KS prostřednictvím dohadovací komise.“ 
 

 
Různé: 
 
Petr Smital: 
- Právní oddělení začalo posílat zaměstnancům upozornění na uhrazení starých škodní 
události, s kterými zaměstnanec nesouhlasil. Některé jsou staré i 3 roky.  
Odp. Ivo Protivínský: Informace o tom, jak se mají zaměstnanci zachovat, bude na našem 
facebookovém profilu. Obecně platí, že pokud se zaviněním zaměstnanec nesouhlasí, je 
třeba, aby se se mnou zkontaktoval. Bude mu přiděleno právní zastoupení. 
 
Ivana Bartečková: 
- Soustružnici přeřadili na jinou práci a nabídli ji dodatek k pracovní smlouvě a bude ji snížena 
mzda. Zaměstnankyně s tím nesouhlasí. 
Odp. Ivo Protivínský: Pokud dodatek k pracovní smlouvě nepodepíše, má zaměstnavatel 
povinnost přidělovat ji práci dle sjednané pracovní smlouvy a za sjednaných mzdových 
podmínek. Pokud pro ni zaměstnavatel takovou práci na nemá, může ji na jinou práci 
přeřadit pouze s jejím souhlasem, avšak za stejnou mzdu, která ji dle mzdového výměru na 
profesi soustružnice náleží. Pokud by dodatek k pracovní smlouvě podepsala, byly by sama 
proti sobě.  Ať mne kontaktuje. 
 
 

 
Příští schůze výboru ZO se koná před konferencí dne 17. 06. 2020 v 13:00 hodin, 

v sále ÚD Martinov. 
 
 

Náš web:  www.odborydpo.cz 
Náš Facebook:  https://www.facebook.com/groups/www.odborydpo.cz/ 

 
 
V Ostravě dne: 15.06.2020  
 
Zapsala :           Jarmila Řezníčková v.r. 
                                  místopředsedkyně Výboru ZO OS DOSIA při DPO a.s. 
 
Upravil:             Ivo Protivínský v.r. 
                předseda Výboru ZO OS DOSIA při DPO a.s. 
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