
    Zápis č. 28/2017 
z jednání Výboru ZO OS DOSIA 

ze dne 21.7.2017 
 
Přítomni: 
HS OD pp.Foldyna, Soukup  
HS TÚ p. Rak 
HS MKD p.Popovič 
 HS ND p. Wojczik 
HS THP p. Kleknerová 
 
Omluveni: pp. Dostál, Onderka  
Neomluveni:  

 
Program: 
1. Kontrola zápisu a plnění usnesení  
2. Škodní události 
3. Stav členské základny 
4. Hospodářské výsledky + vývoj mezd 
5. Kontrola rozpočtu za ½ roku 2017 
6.Různé 
 
K bodu 1: Kontrola zápisu 
Zápis č.27/5 Návštěva dlouhodobě nemocných .           Zodp: pp. Foldyna, Soukup 
 
K bodu 2: Škodní události  

Němec Tomáš   ze dne 17.10.2016    2 000,-    V ZO sohlasí 

Burdek Pavel    ze dne 7.2.2017        1 225,-     V ZO souhlasí 

Mec Jaroslav    ze dne 20.9.2016       5 000,-    V ZO souhlasí 

 
K bodu 3: Stav členské základny 
V ZO bere na vědomí stavy zaměstnanců za měsíc červen 2017. 
Nový člen:  Martinak Vitězslav 
                   Zuczková Jana 
                   Gongol Radek 
 
Organizovanost:  493 členů (  278 zaměstnaných u ČSAD FM  + 68  extérních + 147  důchodců) 
 
K bodu 4: Hospodářské výsledky + vývoj mezd  
V ZO bere na vědomí mzdové tabulky k pololetí r.2017. (Tj. tabulky bez vlivů nemocenské, stravné 
atd., takže nárůsty mezd jsou ve skutečnosti větší.) 
Porovnání průměrný mzdy za období červen 2016/červen 2017: 
ND 103% 
OD 114% 
PK 115% 
Opraváři 105% 
 
HV zatím nezpracovány. 
 
K bodu 5: Kontrola čerpání rozpočtu 
V ZO byl předložen  rozpočet za ½ roku 2017. (Příjmy 59%, výdaje 51%.) 



Na základě uzavřené KS  došlo i k dohodě se zaměstnavatelem o sponzorském daru. Jedná se cca o 
117 000,-Kč. V ZO v souladu s usnesením konference a na základě čerpání rozpočtu za ½ roku 
rozhodl navýšit položky: 
38.1. Akce děti  o 15 000,- 
40.5. Kancelářské potřeby o 16 000,- (Nákup nového počítače, včetně programů. Stávající již nejde 
aktualizovat, včetně agendy.) 
42. Sport o 81 000,- 
48.8. Dárci krve o 5 000,- 
 
V ZO rozhodl vzhledem k navýšení v položce sport i nadále čerpat příspěvek na sportovní aktivity 
členů za stávajících podmínek. Tj. kterýkoliv člen čerpající příspěvek na rekreaci, může využít max. 5 
příspěvků na sport. Zaměstnancům, kteří nejsou členy odborů umožnit čerpání z této položky do výše 
300,-. 
 
K bodu 6: Různé  
6.1. P. Soukup zpracoval návrh odměn členů V ZO za ½ roku 2017 na základě docházky a aktivit 
jednotlivých členů. V ZO souhlasí. 
6.2.P. Byrtus požádal o společenskou záruku  vypracovanou odbory ve věci soukromého  soudního 
sporu. P. Soukup informoval o určitých problémech s tím vzniklých a V ZO souhlasí. 
6.3. P. Klabník požádal o právní pomoc se zastupováním JUDr. Pekařovou ve věci sporu se 
zaměstnavatelem pro neuznání nemoci z povolání. Po poradě s právním oddělením svazu V ZO 
souhlasí s přidělením právní pomoci za podmínek, že jmenovaný projedná možnou žalobu 
s JUDr.Podhájskou. V ZO dále rozhodne na základě doporučení p. Podhájské. 
6.4. P. Soukup poděkoval všem členům V ZO, kteří se aktivně zapojili do jednotlivých jednání 
s vedením v rámci kolektivního vyjednávání. Možnou odměnu (viz. rozhodnutí konference ze dne 
11.3.2017) považuje za nízkou. A to vzhledem k množství stráveného osobnímu času, jak  při  přípravě 
kolektivní smlouvy, natož pak přímého jednání s vedením. Odměna v hodnotě 5 200,- Kč byla 
vyplacena podle hodin jednání a to členům V ZO, kteří se jednáních zúčastnili. 
6.5. Správce web.stránek nesplňuje naše představy a proto byl pověřen pp. Foldyna, Kleknerová 
zhodnotit situaci a v rámci nabídek na trhu ve spolupráci s p. Pavláskem  Zdeňkem, Mullerem  vytvořit 
stránky i pod jinou doménou. 
6.6. P.Rak – jak je možné, že p. Gela po ukončení  neschopnosti z důvodů prac. úrazu nedostal finanční 
kompenzaci?  
P.Soukup – s p. Gela jsem hovořil a bylo zjištěno, že nebyl dostatečně informován svým nadřízeným, 
jak dořešit odškodnění za prac. úraz.  
V ZO pověřuje p. Soukupa projednat s pracovníkem BOZP p. Kolářem, možné proškolení  
jednotlivých zodpovědných pracovníků, ať mohou přesně informovat zaměstnance. 
 
   
Zapsal: p. Soukup 
 
 
Místopředseda: p. Kleknerová 
 
 
 

Předseda V ZO OS DOSIA 
p. Foldyna David                                               

 
 
 
 
 



 
          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


