
    Zápis č. 34/2018 
z jednání Výboru ZO OS DOSIA 

ze dne 23.února 2018 
 
Přítomni: 
HS OD pp. Foldyna, Onderka, Soukup 
HS TÚ p. Rak 
HS MKD p.  
 HS ND p.  
HS THP p. Kleknerová 
 
Omluveni: pp. Popovič, Dostál, Wojczik 

Ověřovatelé zápisu: pp. Foldyna, Rak 
Program: 
1. Kontrola zápisu a plnění usnesení  
2. Škodní události 
3. Stav členské základny 
4. Hospodářské výsledky + vývoj mezd 
5. Organizační – Den matek a žen 
6. Kontrola plnění KS 
7.Různé 
 
K bodu 1: Kontrola zápisu 
Zápis č.30/6.3.P. Peřinové byl předán návrh změn v pracovním řádu. Se změnami souhlasí i další 
odborové organizace. Navržené změny budou projednány při nejbližším jednání s vedením za 
přítomnosti všech zástupců jednotlivých organizací.                               Zodp: p. Foldyna 
Zápis č.32/6.7. V ZO bere na vědomí Zápis ze zasedání Sněmu OS ze dne 28.11.2017, včetně změny 
stanov. Nově informovat externí členy o změnách paušálních částek za členství.   
Připravit podklady, možnosti řešení na V ZO, popř. na konferenci.  Zodp: p.Soukup-splněno 
Zápis č.32/6.9. Dne 15.12.2017 proběhla informační schůzka s firmou Sphere. Nabízí slevové karty, 
které je možné použít u smluvních partnerů napříč ČR a SK. Slevy jsou ve výši od 5% - 30%. Za 
zajištění těchto slev požaduje 180,-Kč (včetně DPH) přičemž v této ceně je i zhotovení karty a je platná 
3 roky. Projednat na dílenských schůzích, včetně konference. Teprve pak vstoupit do dalšího jednání.  
                                                                                                              Zodp:p. Soukup 
Zápis č.32/6.12. P. Popovič –projednat s vedením možnou změnu výstrojního řádu v HS 122, a to 
rozšíření i o „vysoké boty“, z důvodů, že na některých skládkách není uklizen sníh. 
                                                                                                         Zodp: p. Foldyna-splněno  
Vzhledem k specifickým podmínkám, které pracovní oděv v HS 122 musí splňovat je v nabídce jen další druh zimních 
bot, který je cca o 1,5cm vyšší, ale stojí 3x více. Projednat s vedením za jakých sněhových podmínek je ve smlouvě nutná 
manipulace při stáčení. Na základě toho teprve jednat o dalších ochran. prostředcích do vysokého neuklizeného sněhu, 
jestliže smlouva s objednavatelem je takto stanovena.  

Zápis č.33/2 Informovat vedení, že při sepisování škod se zaměstnancem je vždy nutné i jeho 

písemný popis vzniku škody, a nikoliv jen konstatovat, že zaměstnanec souhlasí.  

                                                                                                      Zodp: p. Soukup-splněno  
Zápis č.33/4 V ZO pověřuje předsedu k jednání s vedením, ve věci stanovení termínů dodávání 
podkladů dohodnutých v KS.                                                   Zodp: p. Foldyna 
Zápis č.33/6.6. Host p. Kubalová – v rámci opatření proti řidičům OD, kteří úmyslně nedodržují 
jízdní řád. Navrhuje přímé finanční pokuty. V ZO souhlasí s radikálnějším postupem pro „nepořádné“ 
řidiče, ale nikoliv finančními pokuty v hotovosti. Vyvolat jednání s Ř OD p. Vyvialem za přítomnosti 
jednotlivých mistrů a členů k dořešení, upřesnění jednotlivých problémů.    Zodp: p. Foldyna-splněno                                                                                          
 
 
 



 
 
K bodu 2: Škodní události  
Vavrečka Miroslav     ze dne 21.12.2017    škoda 3 436,-     V ZO souhlasí 
Veselý Petr                ze dne 01.06.2017    škoda 20 000,-    V ZO souhlasí 
Herec Miroslav          ze dne 17.10.2017    škoda 5 000,-      - chybí podpis řidiče 
Hořčičiak Jaroslav      ze dne 19.01.2017    škoda 2 898,-     V ZO souhlasí 
Benčová Helena         ze dne 26.05.2017    škoda 3 778,-     -chybí podpis řidiče 
Čekanský Josef           ze dne 16.12.2017    škoda 5 000,-     -chybí podpis řidiče    

 
K bodu 3: Stav členské základny 
V ZO bere na vědomí stavy zaměstnanců za měsíc leden 2018. 
V ZO na vlastní žádost ukončil členství p. Březina David k datu 28.2.2018 
V ZO ukončil členství pro neplacení čl. příspěvků pp. Szkandera Jan, Fajkus Roman k 28.2.2018  
Nový člen: Bajza Karel 
Organizovanost: 484 členů ( 280 zaměstnaných u ČSAD FM  + 69  extérních + 135  důchodců) 
 
K bodu 4: Hospodářské výsledky + vývoj mezd  
V ZO bere na vědomí vývoj mezd za rok 2017. 
V ZO bere na vědomí výsledovku za rok 2017. 
 
K bodu 5: Organizační – Den matek a žen 
Z podnětu našich členek. Zajistit posezení, včetně občerstvení a následně i hudbu. Dostatečný sál 
s možností si pozvat na pozdější dobu i své partnery.   
Termín: 18.5.2018 restaurace Středověk od 15:00 hodin  
Organizační opatření k akci: p. Soukup 
Hudba: zajistí p. Foldyna, a to od 17:00 hodin. 
Plakáty: p.Kleknerová, včetně vrácenek 
 
K. bodu 6: Kontrola plnění KS 
V ZO konstatuje, že zaměstnavatel KS plní, včetně navyšování mezd. Podklady, že dochází 
k nedodržení, kteréhokoliv ustanovení nedodal žádný člen. 
 
K bodu 7: Různé 
7.1. P.Soukup – upozornil, že některá střediska nedodala seznam delegátů na konferenci. Tel. 
kontaktoval zástupce za MKD. P. Popovič dodá jména delegátů v průběhu následujícího týdne. 
7.2.V ZO byl seznámen s návrhy na změny v hospodářské směrnici – z jednotlivých schůzí středisek. 
K návrhu z OD – konferenci doporučí platnost od r. 2019. (Jedná se o možnost zvýšení příspěvku na 
pojištění škod na základě zřeknutí se příspěvku na dovolenou.) 
K návrhu z OO – konferenci doporučí změnu k datu 5.3.2018. (Jedná se o návrh zvýšit cenu poukázek 
+ proplácení v hotovosti v položce sport ze 150,- na 200,- Kč.) 
K návrhu z dílny – konferenci doporučí změnu k datu 5.3.2018. (Jedná se o navýšení příspěvku na 
sport a zvýšení příspěvku na rekreaci ze stávajících 800,- na 1 000,-Kč. 
7.3. V ZO souhlasí s právní pomocí pro p. Fajkoš Jan. 
7.4. V ZO bere na vědomí ukončení pracovního poměru p. Zušťák Pavel dle §55. 
 
Zapsal: p. Soukup 
 
 
 
Ověřovatelé zápisu:  

   Předseda V ZO OS DOSIA 
p. Foldyna David                                               



 
 
 
 
 
 
          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


