
    Zápis č. 33/2018 
z jednání Výboru ZO OS DOSIA 

ze dne 26.ledna 2018 
 
Přítomni: 
HS OD pp. Foldyna, Soukup, Onderka  
HS TÚ p. Rak 
HS MKD p.  
 HS ND p.  
HS THP p. Kleknerová 
 
Omluveni: pp. Dostál, Popovič 
Neomluveni: p. Wojczik 

Ověřovatelé zápisu: pp. Kleknerová, Onderka 

 
Program: 
1. Kontrola zápisu a plnění usnesení  
2. Škodní události 
3. Stav členské základny 
4. Hospodářské výsledky + vývoj mezd 
5. Návrh rozpočtu na rok 2018 
6. 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.32/5 V ZO rozhodl o konání konference ZO dne 3.března 2018. Na nejbližším jednání V ZO 
vypracovat organizační opatření.                                                         Zodp: p. Soukup-splněno 
P. Soukup předložil organizační opatření, včetně zajištění sálu v restaurantu Švejk od 14:00 hodiny. 
 
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.  Zodp: p.Soukup 
Připravit podklady, možnosti řešení na V ZO, popř. na konferenci. 
Na další jednání V ZO pozvat zástupce za MSK ve Sněmu OS, ve věci objasnění rozhodnutí sněmu.                                                                                               
Zodp: p. Foldyna - 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 a dle zájmu jednotlivých členů teprve 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  
 
 
 
 
 
 



K bodu 2: Škodní události  

Frolka Jiří           ze dne 26.09.2017       5 000,-    V ZO souhlasí -nejde o 2 škody? 

Dyrčík Petr         ze dne 01.12.2017       2 135,-     V ZO nesouhlasí -chybí vyjádření řidiče 

Niemczyk Libor ze dne 13.11.2017       4 029,-     V ZO souhlasí   

Gola Zdeněk       ze dne 20.11.2017      3 365,-      V ZO souhlasí 

Přibyl Pavel        ze dne 06.04.2017     18 413,-     V ZO nesouhlasí -vrátit k dořešení    

Přibyl Pavel        ze dne 09.12.2016      2 276,-      V ZO souhlasí 

Chrobok Petr      ze dne 21.09.2017      5 000,-       V ZO souhlasí 

Kovařík Pavel    ze dne 07.12.2017      1 245,-       V ZO nesouhlasí, rozdílné ceny 

Leco Jaromír    ze dne 18.11.2017       5 000,-        V ZO souhlasí 

Zabdeř Martin  ze dne 08.08.2017       5 000,-        V ZO souhlasí 

Dusza Martin                                      34 695,-        V ZO souhlasí 

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   

  
K bodu 3: Stav členské základny 
V ZO bere na vědomí stavy zaměstnanců za měsíc prosinec 2017. 
Na vlastní žádost ukončil členství p. Bažo Roman a Kreutz Dalibor k 31.12.2017 na základě RPP. 
V ZO ukončil členství pro neplacení čl. příspěvků p. Šťotka Jiří k 31.12.2017  
Nový člen: Matýsek Petr 
                  Jiráček Jiří 
                  Říman Pavel 
                  Fojtík Lubomír 
Organizovanost: 491  členů ( 281 zaměstnaných u ČSAD FM  + 68  extérních + 142  důchodců) 
//Počty registrovaných členů z klubu důchodců jsou k 31.12.2017 – nové počty a seznam 
registrovaných důchodců bude upřesněn v únoru 2018// 
 
K bodu 4: Hospodářské výsledky + vývoj mezd  
V ZO bere na vědomí vývoj mezd za 11/2017. 
V ZO pověřuje předsedu k jednání s vedením, ve věci stanovení termínů dodávání podkladů 
dohodnutých v KS.                                                                        Zodp: p. Foldyna 
 
K bodu 5: Návrh rozpočtu na rok 2018 
P. Soukup písemně předložil čerpání rozpočtu za rok 2017 a zevrubně rozebral jednotlivé položky, 
včetně čerpání na sport a rekreace – V ZO bere na vědomí. 
P. Soukup písemně předložil návrh plánu na čerpání za rok 2018 – po úpravách V ZO podporuje tento 
návrh a takto bude přednesen na jednotlivých schůzích a dále členům konference. 
Doplnit obě uvedené zprávy o zevrubnou důvodovou zprávu.                   Zodp: p. Soukup 
V ZO souhlasí vzhledem k částce doporučené pro sport uvolnit tuto položku za stejných podmínek, jak 
v roce 2017 již od 26.1.2018. Případné změny může schválit konference 2018. 
 
 
K. bodu 6: Různé 
6.1.V ZO byl seznámen s platbou čl. příspěvků po dobu nemoci za rok 2017. 
6.2. Pracovník BOZP p. Kolář dodal „Zápis z roční kontroly BOZP“, za odbory se zúčastnili pp. 
Foldyna, Soukup. 
6.3.P.Soukup na základě jednání s vedením projednal s p. Birkašem změnu výstrojního řádu pro 
dílenské pracovníky. Nově vydávané pracovní oděvy budou již opatřeny reflex. prvky. 
6.4. P.Javůrek přeposlal zprávu z pracovní porady ND ze dne 28.12.2017. 
 
 
 
 



6.5. V rámci pozvánky se naší schůze zúčastnili i zástupci odborů DP Ostrava předseda p.Protivinský  a 
p. Řezníčková  a dále předseda ZO Havířov p. Kubiena. 
Byli požádáni o vysvětlení proč Sněm OS dne 28.11.2017 rozhodl ve věci:   
a) zrušení příspěvků na pojištění škod a minimálně touto částkou nepřispěl na pojištění DAS? 
b) proč rozhodovali o zvýšení členských příspěvků pro individuální členy 
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                                                                                          
 
 
 
Zapsal: p. Soukup 
 
 
 
Ověřovatelé zápisu:  
p. Kleknerová …………………. 
p. Onderka ……………………..      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

 
Předseda V ZO OS DOSIA 

p. Foldyna David                                               
 
 
 
 
 
 
          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


