
Zápis č. 30/2017 
z jednání Výboru ZO OS DOSIA 

ze dne 30.10.2017 
 
Přítomni: 
HS OD pp. Foldyna, Soukup, Onderka 
HS TÚ p. Rak 
HS MKD p. Dostál, Popovič 
 HS ND p. Wojczik 
HS THP p. Kleknerová 
 
Omluveni: p.  
Neomluveni:  

Ověřovatelé zápisu: pp. Dostál, Popovič 

 
Program: 
1. Kontrola zápisu a plnění usnesení  
2. Škodní události 
3. Stav členské základny 
4. Hospodářské výsledky + vývoj mezd 
5. Dlouhodobé nemoci 
6. Organizační k Mikolášské 
7.Různé 
 
K bodu 1: Kontrola zápisu 
Zápis č.30/6.3.P. Peřinové byl předán návrh změn v pracovním řadu. 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.29/6.4. Vedení souhlasí s úpravou výstrojního řádu pro OD. Změny budou platné od 
1.1.2018. (Změna v rámci nákupu kalhot, navýšení bodů za přesčasy, krácení za dny pracovní 
neschopnosti nad 90 dnů za předchozí kalendářní rok, atd. ) Vedením zatím směrnice nedodána.   
Zodp: p. Foldyna                                                                                          
Zápis č.29/6.7. Vzhledem k rušení pobočky Expobank, prozkoumat nabídky jiných společností. 
Nabídky přednést na jednání dne 30.10.2017.                                          Zodp: pp. Foldyna, Soukup 
V ZO rozhodl finanční částku uloženou na termínovaném vkladu přenést na stávající účet u FIO banky 
a vytvořit termínovaný vklad u této banky. 
Zápis č.29/6.9. Informace V OD p. Pavláska Vladimíra o špatném stavu oprav a s tím související 
technický stav autobusů. O situaci V ZO samozřejmě dlouhodobě ví a upozorňuje na každém jednání s 
vedením. Bohužel není v kompetenci  a možnosti odborů sjednat nápravu. Doporučujeme řidičům 
v případě, že bus není v řádném technickém stavu - vůbec jej nepoužít na zajištění přiděleného 
turnusu. Samozřejmě tuto skutečnost s možným časovým předstihem hlásit mistrovi. 
Bohužel vedení, ale ani neřeší problémy, na které upozorňují řidiči. (Točna na Riviéře, toalety na 
koncových stání, otáčení na točně Morávka Bebek, stání osobních automobilů na zastávkách, atd. ) 
Zrovna tak, bohužel i z písemných odpovědí magistrátu na naše urgence – Vaše podněty, by mělo být 
vše odstraněno, skutečnost je zcela jiná. Členové V ZO za osobní dopravu navrhují jediné možné 
řešení a to důsledně dodržovat zákony. Nikdo a nikdy nepotvrdil, že v případě ohrožení zdraví 
cestujícího, kteréhokoliv účastníka provozu se vedení naší společnosti Vás jakkoliv zastane. 
Informační leták pro všechny zaměstnance OD, kdy a kde porušují silniční zákon ve snaze nevyvolat 
neshodu se zaměstnavatelem, který neřeší dlouhodobě na upozorňované problémy vypracují členové 
výboru za OD.                                                                    Zodp: pp.Foldyna , Onderka, Soukup 
Zápis č.29/6.10. P. Wojcik upozorňuje, že mzdy některých řidičů Linde za měsíce červenec, srpen byly 
špatně spočítány. Po jednání s mistrem, budou mzdy přepočítány a dorovnány. 



 Doporučení V ZO informovat všechny řidiče-odboráře ze skupiny Linde emailem o situaci a nutné 
osobní kontrole výplatní pásky.                                                 Zodp: pp.Wojcik, Soukup -splněno 
Informováni členové z HS Linde emailem i osobně. 
Zápis č.29/6.11. P. Rak oznámil pořádání zakončení roku pro dílenské pracovníky na 18. - 19.11. 2017 
na Horní Bečvě. Dále požádal o projednání možné slevy na dopravu, jestliže vznikne v rámci této akce 
potřeba. Na základě dodaného seznamu zúčastněných mu jednatel upřesní možné dotace, jak na 
ubytování, tak na možné sportovní aktivity při průběhu akce.          Zodp: pp. Rak, Soukup - splněno 
Zápis č.29/5. Dne 16.11.2017 pořádá naše ZO setkání jubilantů – zaměstnanců, kteří v průběhu roku 
2017 dosáhli věku 50, 60 let a odchodu do důchodů. 
Pozvánky, zajištění sálu, výběr menu, atd. 
                                                                                                      Zodp: p. Soukup - splněno 
 
K bodu 2: Škodní události  

Kánský René                    ze dne 11.04.2017    škoda 4 947,-    V ZO souhlasí 

Rajčanová Marcela          ze dne 04.10.2016    škoda 3 380,-     V ZO souhlasí 

Rój Jiří                             ze dne 22.10.2016    škoda 5 000,-      V ZO souhlasí 

Mutl Ivo                           ze dne 30.10.2016    škoda 5 000,-      V ZO souhlasí 

Kahánek Aleš                   ze dne 03.07.2017    škoda 5 000,-     V ZO souhlasí 

Weinhart Josef                 ze dne 07.11.2017    škoda 5 000,-     V ZO souhlasí 

Gola Zdeněk                    ze dne 03.07.2017    škoda 3 848,-      V ZO souhlasí 

Mikriukov Sergei            ze den 07.08.2017    škoda 12 320,-     chybí vyjádření řidiče 

Mikriukov Sergei             ze dne 25.08.2017    škoda 3 482,-      vyjádření řidiče je nesrozumitelné    

Kepl Jaroslav                   ze den 26.01.2017     škoda 5 000,-      V ZO souhlasí 

Dudzik Adam                  ze dne 02.08.2016     škoda 5 000,-      V ZO souhlasí 

 

 
K bodu 3: Stav členské základny 
V ZO bere na vědomí stavy zaměstnanců za měsíc září 2017.  
 Nový člen: Müller Karel 
                   Vykoupil Pavel 
                   Čekanský Josef 
                   Bažo Roman 
                   Jalůvka Lumír 
Organizovanost: 499 členů ( 282  zaměstnaných u ČSAD FM  + 69  extérních + 148  důchodců) 
 
K bodu 4: Hospodářské výsledky + vývoj mezd  
V ZO bere na vědomí průměrné mzdy za měsíc září 2017 
V indexu k září 2016/ září 2017: 
Řidiči bus 116% 
Řidiči ND 105 % 
Opraváři 110 % 
Mzdy v rámci a.s. 110 % 
 
  
K bodu 5: Dlouhodobé nemoci našich členů 
Ve stavu pracovní neschopnosti: 
Běčák Jaromír od 2.1.2017 kontaktoval p. Soukup, podpora přiznána a vyplacena 
Čmarada Jan od 13.3.2017 kontaktoval p. Soukup 
Vykoupil Lumír od 1.5.2017 kontaktovat  
Zajíc Vladimír od 27.2.2017 kontaktoval p. Soukup, po uhrazení příspěvků požádal o podporu  
 
 
 



K bodu 6: Organizační opatření k Mikolášské 
Nabídka pro rodiče dětí do 15 let věku (včetně). V rámci možností – nabídka č. 2. bude akce ukončena 
22.12.2017. 
1. Skupina dobrovolníků, ve složení Mikoláš, čert, andělé nabízejí své služby – předat nadílku přímo 
Vašim dětem. V případě Vašeho zájmu je nutné se nahlásit do termínu 27.11.2017 u jednatele p. 
Soukupa, tak ať si mohou udělat časový harmonogram návštěv.   Plakát: p. Kleknerová 
2. V ZO navrhuje i pro tento rok v rámci prosince podpořit aktivity rodičů a to proplacením vstupenek 
do kina, ZOO, divadla, vystoupení, atd. z kterých je zřejmé, že se toho dítě zúčastnilo. Výše 160,-Kč/ 
dítě. 
 
K bodu 7: Různé 
7.1. Pp. Byrtus Alan, Dudzik Adam požádali o právní pomoc.   V ZO souhlasí. 
7.2.V ZO projednal výpověď p. Vyvial Pavel z důvodů ztráty zdravotní způsobilosti. 
     V ZO projednal výpověď p. Pizúr Karel –  §55 ZP 
7.3. V ZO na návrh V OD p. Pavláska projednal vytvoření škodní komise, která by se scházela ve věci  
škodních událostí i mimo termín jednání. V ZO na základě skutečnosti, že zaměstnavatel předkládá 
škodní události i s ročním opožděním nebude vytvářet samostatnou komisi – mimo řádné jednání 
V ZO. V případě, že zaměstnanec osobně požádá o mimořádné projednání své škody je v kompetenci 
předsedy mimořádně prošetřit. 
7.4. P.Zajíc Vl. ,Rangl M. požádali o podporu při dlouhodobé nemoci.      V ZO souhlasí. 
7.5.Informace ze strany vedení, že se proti rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR ve věci sporu se 
zaměstnancem p. Onderka odvolá k ústavnímu soudu.  
7.6. V ZO pověřil své zástupce na plenárním jednání sekce při projednávání zvýšení paušálního členství 
pro externí členy. P.Soukup předložil výdaje a příjmy této skupiny našich členů. V ZO nesouhlasí 
s plošným navýšením příspěvků pro extérní členy. Sávající znění Stanov OS DOSIA umožňuje 
dostatečný prostor pro jednotlivé ZO a dle svých potřeb navýšit členský příspěvek. 
                                                                                                  Zodp: pp. Foldyna, Popovič 
7.7. P. Foldyna D. informoval o pořádání spol. akce – závěrečná dne 16.12.2017 v restauraci Středověk.  
Zároveň požádal o finanční příspěvek na hudbu ve výši 2 500,- Kč.             V ZO souhlasí 
Plakáty na akci připraví: p. Kleknerová    
Informace e-poštou + přihlášky (včetně vratných záloh).          Zodp: p. Soukup 
7.8. Řidiči z HS 123 požádali p. Soukup o prošetření vývoje mzdy ve svém středisku, včetně určitých 
nejasností v rámci různých položek ve výplatnici.                     Zodp: p. Soukup, Wojczik, Foldyna 
7.9. P. Kleknerová (zástupce střediska 00) pořádá dne 3.11. 2017 akci pro své členy. 
7.10. P. Onderka - upozornit vedením zda-li nechce reagovat - adekvátní odpověď na článek ve 
Zpravodaji Rady Města Frýdek-Místek č.19/2017. Všechny dosavadní články jsou dle V ZO zavádějící 
a nepřesné.                                                                                 Zodp: p. Foldyna 
7.11. P.Wojczik – ověřit, zda-li vedení doplatilo stravné v HS 122 dle KS.             Zodp: p. Wojczik 
7.12. P.Wojczik – projednat s vedením zvláštní odměnu pro řidiče ochotné nastupovat i mimo 
pravidelné pracoviště, včetně „střídačů“.                                    Zodp: p.Foldyna, Wojczik 
7.13. Informovat řidiče Linde, že v případě problému při vykládce, nakládce vznikne překážka, tj. 
nemožnost se dostat na místo stáčení, okamžitě informovat mistra, zapsat do „tranziku“ a do ZPVD.  
7.14. P.Dostál – přednesl žádost p. Hoňka J. o příspěvek na PF i přestože nesplňuje podmínky z KS. 
                                                                                                    Zodp: p. Foldyna 
7.15. P. Popovič, přednesl návrh řidičů, i na základě osobní skutečnosti – požadovat po vedení, jestliže 
není schopné zajistit průběžný úklid (řidič není vybaven prostředky) najmout firmu na minimální ½ 
roční generální úklid kabiny.                                                         Zodp: p. Foldyna, Popovič 
 
Zapsal: p. Soukup 
Ověřovatelé zápisu: pp. Dostál,Popovič 

 
Předseda V ZO OS DOSIA 

p. Foldyna David                                               



 
 
 
 
 
 
          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


