
Zápis č. 18/2016 
z jednání Výboru ZO OS DOSIA 

ze dne 23.9.2016 
 
Přítomni: 
HS OD pp. Foldyna, Soukup, Onderka 
HS TÚ p. p.Rak 
HS MKD p.  
 HS ND p.  
HS THP p.Kleknerová 
 
Omluveni: pp. Dostál, Popovič,  
Nepřítomni: p. Wojczik 
Ověřovatelé zápisu: pp. Soukup, Rak 
 
Program: 
1. Kontrola zápisu a plnění usnesení  
2. Hospodářské výsledky + vývoj mezd 
3. Škodní události  
4. Stav členské základny, seznam nečlenů 
 5. Kontrola plnění KS a BOZP 
6. Různé 
 
 
K bodu 1: Kontrola zápisu 
Zápis č.16/5.9   Jednání s vedením o změně hodnocení v MKD. Obě strany ve shodě v uvedených 
bodech: 
 a) stávající systém ( tj. za ujeté km, N+V) není dobrý. (Řidiči jsou řízení spedicí a práci si nevybírají.) 
b)průměrná hodinová mzda je v tuto chvíli  104,-Kč  
c)vedení má zájem i nadále jasně vykazovat tzv. zákonné příplatky ve výši stanovené KS 
d)všechny příplatky vedení dodalo  
Další jednání  dle časových možností zodpovědných osob.  Zodp: p. Popovič,Dostál,Soukup 
Jednání proběhlo 1.září – změna postoje vedení, navrhuje nově zavést příplatek pro řidiče, které 
spedice dlouhodoběji využívá jen k N+V. 
Zápis č.17/5.1  Datum setkání s jubilanty - 18.listopadu 2016 od 15:00 hod. 
 Restauraci, sál, menu. Objednáno „U Janka“ ul. Palkovická      Zodp: p. Foldyna-splněno 
Organizační opatření, včetně pozvánek připraveno                    Zodp: p. Soukup -splněno 
Zápis  č.17/6.1. Petice řidičů k nevhodným sedadlům řidiče ve vozech SOR předat vedení, včetně 
řešení z jejich strany.                                                                                        Zodp: p. Foldyna  
(Po dohodě ZO z KI,HA,FM  zaslány seznamy k rukám předsedy HA p. Kubieny, který je pověřen 
jednánín s GŘ.  
Zápis č.17/6.3.Návrh pro vedení k vytvoření směrnice – pravidla čerpání dovolené.  Zodp: p.Soukup 
Projednáno s GŘ, předáno osobně. Znovu oslovit GŘ.                                                                                                                            
Zápis č.17/6.5. Vytvoření plakátu o rámcové svazové pojistce pro případ dlouhodobého pozbytí 
zdravotní způsobilosti k výkonu práce (rozsah bohužel jen řidiči bus a strojvedoucí metra). 
 Vyzvat možné zájemce o tento produkt.                                      Zodp: p. Soukup –splněno 
Znovu oslovit řidiče bus, zda-li mají zájem o tento produkt? 
Zápis č.17/6.9. Zájem firmy Dům barev vytvořit pro naše zaměstnance slevové karty s 10% slevou na 
jejich produkty, další nabídka od Lázně Darkov s programem pro zaměstnance. Vytvořit informační 
plakát.                                                                                                Zodp: p. Soukup-splněno. 
 
 
 



K bodu 2: Hospodářské výsledky, mzdy 

V ZO byl seznámen s vývojem mezd k 08/2016, včetně od počátku KS. 

Řidiči autobusů: 109,62% 

Řidiči nákladní:  117,25% 

Opraváři:             103,10% 

Dělníci celkem:   111,00% 

THP:                     88,82% 

Akciová společnost: 108,30% 

Index je  porovnání mezi srpnem 2015/srpen 2016. 

Prověřit proč mzdy ve skupině průvodčí – pracovnice na A.N. jsou nejnižší v celé skupině. 

U „opravářů“ vývoj mezd v průběhu KS, projednat s vedením.  

                                                                                                                    Zodp. p.Foldyna 

V ZO byl seznámen s HV k srpnu 2016. 

 
   
K bodu 3: Škodní události 
Zápalková Iva        ze dne 28.12.2015    5 000,-     V ZO souhlasí 
Šrubař Přemysl       ze dne 06.05.2016   5 000,-      V ZO souhlasí 
Kubalová Andrea   ze dne 17.09.2015   5 000,-      V ZO souhlasí 
Králík Jiří               ze dne 30.05.2016   5 000,-       V ZO souhlasí   
Švrček Jiří              ze dne 14.06.2016   1 000,-        VZO souhlasí  
Matějka Alois        ze dne 16.08.2016   20 000,-       VZO  nesouhlasí, dořešit 
 
K bodu 4: Stav členské základny 
V ZO bere na vědomí stavy zaměstnanců za měsíce červenec, srpen 2016. 
Ukončení členství z důvodů RPP na vlastní žádost – k 1.9.2016 Klabník Vladimír. 
Ukončení členství pro neplacení čl.příspěvků k 30.9.2016: pp. Strakoš Michal, Koutný Lukáš, Papík 
Rudolf. 
Noví člen: Zabdeř Martin 
                 Starynská Jana 
                 Žilinský Milan 
                 Nedorostová Kateřina 
                 Kocián Leoš 
Organizovanost: 503 členů (285 + 68 + 150) 
 
K bodu 5: Kontrola plnění KS a BOZP 
KS ve mzdové části plněna. 
Prověrky BOZP proběhnou 13.10.2016 jako součást Svazové inspekce bezpečnosti práce, která provádí 
kontrolu ve dnech 12. – 13.10.2016 v u naší firmy. 
Připomínky a náměty z jednotlivých provozů dodají jednotlivý zástupci. Zodp: členové ZV  
 
K bodu 6:Různé 
6.1. V ZO souhlasí s přidělením právní pomoci pro pp. Barťáková, Baláž. 
6.2. V ZO souhlasí s ukončením pracovního  poměru §55 ZP –p. Škrobánek Vladan 
6.3. Informace z Předsednictva OS DOSIA konané dne 19.9.2016 v Praze 
-za ½ 2016 nárůst mezd ve všech sdružených organizacích o 3,4% 
-OS DOSIA registruje 13 744 členů, což je organizovanost 33,6%  
-hospodaření svazu k 08/2016 k roku: Výnosy: 58%, náklady: 54%. Nejvíce přečerpána položka právní 
pomoc – plán 380 000, čerpáno 482 000,- 
-všechny rámcové pojistky budou podepsány k 15.10.tr. Vstupy - ceny stejné. 
-předsednictvo podpořilo návrh na změny při dlouhodobé nemoci a to podpora max. do roku čerpání 
pracovní neschopenky. Návrh p. Protivínského podpořit jen “zodpovědné členy“, tj. kteří mají 



svazovou pojistku pro nemoc a úraz, popř. odstupňovat soc.pomoc. Částka za roční pojištění je 
zanedbatelná.  
6.4. Informace z jednání předsedů ZO dne 12.9.2016 v Karviné. Přítomni předsedové (Místek, 
Havířov, Karviná, Č.Těšín) se dohodli o společném postupu při vypracování návrhu KS pro další 
období. Další pracovní schůzka 5.10.2016 v Karviné.  
6.5. Web.stránky- po upozornění na nedostatky, byla požádána p. Kleknerová o doplnění a to: 
KS,dodatek, včetně zápisů z jednání.  
V ZO požádal p. Kleknerovou o údržbu stránek. Podněty dodávají jednotliví členové. 
6.6. Byla uzavřená smlouva s masérským centrem KABO. Informaci zaměstnancům a zařazení na 
poukázky.                                                                                       Zodp:p. Soukup – splněno 
6.7. Info o akci se závěrem roku ve Frýdlantě n/O dne 10.12.2016 
6.8. Stížnost p. Skalického, V ZO seznámil - projednána…. 
6.9. V ZO souhlasí s žádostí o podporu pro dlouhodobě nemocné pp. Blahút, Sládeček. 
6.10. Plenární jednání sekce se uskuteční v Praze ve dnech 7. – 8.12.2016. V ZO souhlasí s 
 delegáty: pp.  Kleknerová, Rak.   
6.11. Žádost o právní pomoc p. Doležala ve věci dopravní nehody. V ZO souhlasí. 
6.12. P. Dyrčík , osobně vyjádřil nespokojenost s prací svého zástupce ve výboru p. Wojcika a přednesl 
i své námitky. Předseda p. Foldyna projedná s jmenovaným a bude informovat p. Dyrčika. 
6.13. Info o akci Bulharsko 2016. Vzhledem k problémům s obsaditelnosti všech míst V ZO rozhodl 
pro další období pořádat jen kratší akce bez smluvních závazků. 
6.14. Informace p. Onderka – krajský soud rozhodl o oprávněnosti žaloby, včetně povinnosti 
zaměstnavatele uhradit ušlý vznik žalobci. V tuto chvíli se neví, zda-li se zaměstnavatel  bude dovolával 
k nejvyššímu soudu. 
  
 
 
 
 
Zapsal: p. Soukup 
 
Ověřovatelé:  p.  ………………………………                                     
                      p ……………………………………….  
 
 
 

Předseda V ZO OS DOSIA 
p. Foldyna David                                               

 
 
 
 
 
 
          
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 


