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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.15/2020 
    
 
Z řádného zasedání -  
Výboru ZO OS DOSIA při DPO a.s., konaného dne 15. 09. 2020. 
 
Výbor ZO jednal ve složení: Protivínský Ivo, Pokorný Ivan, Muntág Michal, Bambušek Jan, 
Eugel Tomáš, Smital Petr, Maloušová Jana, Mezihorák Ivo, Bartečková Ivana, Cermanová 
Kamila (zastupuje Smuže Radima), Košař Kamil, Pochodaj Jan.  
Místopředsedové: - Mináč Filip, Retka Jiří, Bortlíček Petr, Slíva Zdeněk, Habrnálová 
Magdalena, Fišer Karel, Cermanová Kamila, Hříbek Zbyněk. 
Omluveni: - Řezníčková Jarmila, Hopp Roman, Borisová Marie, Wolf Lukáš, Smuž Radim, 
Kacíř Miroslav, Dvořáková Jana, Grendysová Hana, Kadlec Vladimír, Ing. Pokojský Čestmír. 
Hosté: Táňa Dyčková – oddělení personalistika, Ing. Hladký Aleš – Dopravní ředitel 
 
Výbor ZO projednal: 
 

 okamžité zrušení pracovního poměru zaměstnance DPO a.s., dle § 55 odst. 1b) ZP  
 – Miroslav Skurčák – elektromontér Trakční měnírny  - neomluvená absence 
od 8. 9. 2020. Dle SMS, kterou svému nadřízenému poslal, již pracuje v zahraničí. 

            Výbor ZO vyslovil souhlasné stanovisko. 
 

 návrh zaměstnavatele (v zastoupení DŘ Ing. Hladkého) na možnost podzimního školení 
BOZP formou e-learningu pro zájemce. Výbor ZO vyjádřil názor, že pokud zaměstnavatel 
dodrží veškeré právní předpisy, budou náklady neúměrně vysoké a přínos téměř nulový. 
Zákoník práce totiž ukládá zaměstnavateli povinnost určit obsah a četnost školení, o 
formě školení však právní předpisy nehovoří. Problém vidí Výbor ZO zejména v tom, že 
není jasné, jak zaměstnavatel zajistí, aby školení absolvoval opravdu daný zaměstnanec 
a jak si toto zaměstnavatel ověří. Zaměstnavatel nesmí spoléhat na skutečnost, že to 
zaměstnanci nařídil, protože je povinen zaměstnance řádně seznámit s právními nebo 
ostatními předpisy a pokyny zaměstnavatele k zajištění BOZP a jejich znalost a 
dodržování  
vyžadovat a kontrolovat. Dále u e-learningu není možný přenos informací a postřehů ve 
skupině. Jakékoli školení bylo vždy zdrojem podnětů a byla zde možnost debaty, což  e-
learning neumožňuje. I když někdo vznese dotaz, je odpovězeno jen jemu a není možná 
diskuse více účastníků. 
Dále je třeba vzít v potaz: 
1) Místo výkonu práce, které je dané pracovní smlouvou, tedy ne v domově 

zaměstnance. 
2) Evidence pracovní doby musí obsahovat začátek a konec směny, práci přesčas, noční 

práce (bude zakázáno absolvovat školení v době mezi 22 a 6 hodinou? Jak budou 
zaměstnavatelem hlídány například zákonem nařízené odpočinky mezi směnami? 
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3) Zajištění BOZP, kdy má zaměstnavatel zákonem danou povinnost vytvářet bezpečné 
a zdraví neohrožující pracovní prostředí. Jak bude zaměstnavatel vyhodnocovat 
případná rizika na pracovišti-tedy u zaměstnance doma? Je samozřejmé, že 
zaměstnavatel nesmí přenášet přímo, ano nepřímo náklady na zajištění BOZP na 
zaměstnance. Také pracovní prostředky, v tomto případě soukromý PC 
zaměstnance, musí mít pravidelné revize. 

4) Pracovní úrazy- jakým způsobem bude zaměstnavatel objasňovat příčiny a okolnosti 
vzniku pracovních úrazů. Zaměstnanec není povinen jej vpustit k sobě domů, takže 
by zaměstnavatel nebyl schopen tyto skutečnosti objasnit. Jakým způsobem by 
zaměstnavatel určoval, co ještě bylo v přímé souvislosti s absolvováním školení a co 
již ne nebo co jsou úkony obvyklé při práci? 
 

DŘ sdělil, že si všech připomínek jsou vědomi, a i přes vyjmenovaná rizika je 
zaměstnavatel přesvědčen, že tímto způsobem je školení BOZP možné provádět a že i 
zaměstnanci z řad řidičů tuto možnost přivítají. Školení touto formou bude zaměstnanci 
proplaceno jako výkon práce v délce 2 hodin, výhodou pro zaměstnance bude, že si sám 
určí, kdy toto školení bude absolvovat. Zaměstnavatel by samozřejmě mohl naplánovat 
zaměstnanci dobu školení do jeho rozvrhu pracovní doby, ale zbytečně by tak došlo 
k zásahu do jinak volného času zaměstnance, kterým by byl zbytečně svázán.  

 
 
 
Informace: 
 
Ivo Protivínský: 

 ve středu 16. 9. 2020 v 13 hodin proběhne jednání na téma možnosti prodloužení 
nočních směn pro tramvajová střediska. 

 Dne 25. 9. 2020 v 9 hodin se koná pravidelné jednání s DŘ Ing. Hladkým pro předsedy 
dílenských organizací působících na dopravních střediscích. 

 Dne 25. 9. 2020 v 10 hodin se koná pravidelné jednání s GŘ Ing. Morysem. 
 Dne 29. 9. 2020 se bude konat jednání s TŘ Ing. Chovancem pro předsedy dílenských 

organizací působících na technickoprovozních střediscích. 
 Proběhlo projednávání stížnosti řidiče V. Kratěny na vedoucí stř. Ing. Pikovou, která jej 

vyslala na mimořádné dopravně-psychologické vyšetření, k čemuž nemá kompetenci. 
Bylo mu nabídnuto přeřazení na středisko Doprava autobusy Hranečník, kde by byl 
zařazen na pozici řidiče autobusu. 

 
 
Různé: 
 
Jana Maloušová : 
- V porubském „Géčku“ byla otevřena nová prodejna Cannisu, naši řidiči by rádi fasovali obuv 
v této prodejně. 
 
Ivan Pokorný: 
- Navrhuji, aby byl změněn program na mikulášskou nadílku, který je už několik let stejný, jen 
pohádka je vždy nová. Možná by nebyl špatný nějaký víkendový pobyt pro děti a jejich 
rodiče. 
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Zdeněk Slíva: 
- Řidiči, kteří nečerpají bezpečnostní přestávku, vynulují počítadlo v palubním systému a 
pokračují v jízdě. Zaměstnavatel neumožňuje řidičům možnost využití sociálního zařízení. 
Odp.Jana Maloušová: 8. 10. 2020 se koná Dopravně provozní komise, přijď tuto 
problematiku nadnést, ať se může řešit. 
 
Zdeněk Slíva: 
- Řidič M. Košař (DAH), odmítnul v létě dělat práci přesčas, protože už měl odpracováno 150 
hodin nařízené práce přesčas a jeho plánovač p. Suchánek jej sundal z kurzu linky č. 34, kde 
byl mnoho let zařazen a převedl ho mezi tzv. nezařazené řidiče. Psal mu pak různé směny 
s různými nástupními/střídacími místy, byť věděl, že p. Košař je z Hlučína a značně mu tak 
komplikuje život. Je z toho tak znechucen, že zvažuje podání výpovědi z pracovního poměru.  
Odp.Ivo Protivínský: S M. Košařem se spojím a pomůžu mu podat stížnost na p. Suchánka. To 
co pan Suchánek provádí, hraničí s šikanou. 
 
 

Příští schůze výboru ZO se koná ve středu dne 7. 10. 2020 v 14:00 hodin, 
v kulturní místnosti střediska Tramvaje Moravská Ostrava. 

 
 

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

 
 
V Ostravě dne: 30.09.2020  
 
Zapsal:            Ivo Protivínský v.r. 
                předseda Výboru ZO OS DOSIA při DPO a.s. 
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