
 Zápis č. 24/2017 
z jednání Výboru ZO OS DOSIA 

ze dne 24.3.2017 
 
Přítomni: 
HS OD pp. Foldyna, Onderka, Soukup 
HS TÚ p. Rak 
HS MKD p.Popovič 
 HS ND p.  
HS THP p.Kleknerová 
 
Omluveni: pp. Dostál 
Neomluveni: p. Wojcik  
Ověřovatelé zápisu: pp.Popovič, Kleknerová 
Program: 
1. Kontrola zápisu a plnění usnesení  
2. Škodní události 
3. Stav členské základny 
4. Hospodářské výsledky + vývoj mezd 
5. Dlouhodobé nemoci 
6. Organizační – Den dětí 
7. Různé 
 
V úvodu požádal p. Foldyna o zařazení - změnu programu ve věci „ ztráty důvěry. 
 V ZO souhlasí. 
 P.Foldyna seznámil se situací ve věci sesazení z turnusu z důvodů tzv. jednání s konkurencí, včetně 
zdůvodnění Ř OD p. Vyviala.( Viz. e-mailová pošta.) Včetně ataků ze strany některých i odborářů. 
V ZO se jednotně rozhodl reagovat a to: 
a)Celá situace (včetně vyvolaného osobního stresu „postižených“, uvedení v omyl zaměstnanců) vznikla 
na základě  zcela mylného pochopení vedení firmy  
b) Jde o neopodstatněnou domněnku vedení.   
c)Tímto jednáním vedení, vznikl prostor pro dezinformaci zaměstnanců. Je spekulací, zda-li, nešlo o 
cílenou akci vedení na odbory.  
V ZO se dále rozhodl vysvětlit, dodat členům podklady, doložitelné a pravdivé a zaslat „Prohlášení 
výboru“ členům, ať i nadále nepodléhají tzv. „pravdivým zprávám“, které šíří neznámá osoba. 

Výbor ZO plně podporuje p. Foldynu ve funkci předsedy. 
Jestliže se p. Foldyna, rozhodne, a toto rozhodnutí nechává plně v jeho kompetenci, ale doporučuje 
předsedovi žalovat zaměstnavatele za pomluvu a projevení diskriminačních prvků k jeho osobě a to jak 
zaměstnance, tak k řádně zvolenému předsedovi ZO OS DOSIA. 
 
K bodu 1: Kontrola zápisu 
Zápis č.22/8.4. Jednání s GŘ dne 8.2.2017 ve věci mezd pracovníků.( THP, PHM, sklad,…..).   
Vedení v souladu s KS a hm. zainteresovaností  převedlo některé pracovníky do nižší třídy, bez 
projednání se zaměstnancem. Rozsah prací bohužel odpovídá i kategoriím dle MPSV. Vedení tvrdí, že i 
přes přeřazení, žádný pracovník nebude mít sníženou mzdu. Vyvolat jednání s vedením po ukončeném 
prvním čtvrtletí – ověřit vývoj mezd v rámci jednotlivců.                  Zodp: p. Foldyna 
Ověřit u jednotlivců (výše uvedených) zařazení, výši prémií.              Zodp:p. Kleknerová 
Zápis č.22/8.7. Neuvěřitelné stížnosti cestujících, většinou smyšlené. Zatěžují při řešení, tvoření 
odpovědí nejen provozní mistry, ale i řidiče. Znovu probrat možnosti skládání záloh, kaucí při podání 
stížnosti.  Popř. přijat jakékoliv opatření. Projednat s Ř OD.              Zodp: p. Foldyna-projednáno. 
Vedení nemá zájem vybírat kauce a dále se k našim návrhům nevyjádřilo. 
Zápis č.22/8.8. Při vyúčtování služebních cest v rámci MKD,  pravděpodobně nedochází k plnění KS 
a to za hodiny přesčasu + příplatek, i přes upozornění přímo Ř ND p. Javůrka. Vzhledem k odkladům 



vedení (…s GŘ projednáno, ale nechce rozhodovat bez Ř ND, který je na služební cestě,, na dalším 
jednání vznikne opačná situace) stále nedošlo k dohodě, projednání. Vzhledem k nemožnosti – 
obstrukcím, se V ZO rozhodl dále oficiálně neřešit a celý systém mzdy řidičů ND řádněji podchytit 
v rámci vyjednávání nové KS.                                                   Zodp: p. Foldyna,Popovič, Dostál 
Zápis č.23/6  Den matek a žen  - termín: 19.května 2017. 
Organizační opatření – přílohou. 
Předání pozvánek ženám ve středisku.                                               Zodp.: jednotlivý členové V ZO 
Zápis č.21/7.10.  + Zápis č.23/8.1.+ Zápis č.23/8.2.  

a) Jedná se o ochotu vedení uvolnit prostory na jazykové kurzy, popř. dotaci, pro zaměstnance u 
kterých požaduje jazykové znalosti a kteří projeví zájem o možné kurzy. 

b) Snižování pohyblivé složky u mistrů OD, i přes zvýšené úsilí zajistit obslužnost (zvýšená 
nemocnost, mrazy, atd.) A dále ujasnit pravidla pro řidiče OD, kteří jsou ochotni používat 
osobní vozidlo pro nástup na směny na odlehlých pracovištích.. 

c) Přesněji stanovit odměnu pro řidiče HS 122 –Linde, kteří jsou ochotni v rámci rozvozu střídat 
kmenové řidiče v rámci ČR. 
Všechny uvedené body zahrnout do jednání o nové KS, popř. do nejbližšího jednání s vedením. 
                                                                                        Zodp: jednotlivý zástupci středisek 

 
 
K bodu 2: Škodní události  
Cichý Rostislav     ze dne 08.02.2016   10 293,-     V ZO souhlasí 
Kalocsiová Aneta  ze dne 13.02.2017  5 000,-        V ZO doporučuje dořešit 
Bajtek Martin        ze dne 18.03.2016  6 773,-        V ZO - výše škody k úhradě je nejasná, dořešit 
Pastuszan Martin  ze dne 06.01.2017   5 000,-        V ZO souhlasí        
Klabník Vladimír  ze dne      12.2016   5 000,-        V ZO souhlasí 
Tomka Libor        ze dne 22.11.2016      5 000,-      V ZO souhlasí 
Bartošek Zdeněk  ze dne 24.06.2016      5 000,-      V ZO souhlasí 

 
K bodu 3: Stav členské základny 
V ZO bere na vědomí stavy zaměstnanců za měsíc únor 2017. 
Na vlastní žádost ukončila členství p. Gereková Eva, Dobiáš Martin  k 28.2.2017. Důvod rozvázání 
pracovního poměru. 
Noví člen: Beker Radomír 
                 Král Tomáš 
                 Klabník Vladimír 
Organizovanost:  488členů (  277  zaměstnaných u ČSAD FM + 65 extérních + 146  důchodců) 
 
K bodu 4: Hospodářské výsledky + vývoj mezd  
Vedením zatím nedodány.  
 
K bodu 5: Dlouhodobé nemoci 
Předloženo písemně.  
Vzhledem k zájmu dlouhodobě nemocných členů o dění v odborech a kteří plní své závazky, neplánuje 
žádný člen výboru oficiální návštěvu 
 Jestliže, kterýkoliv člen (dlouhodobě nemocný – nad 2 měsíce) bude mít zájem o osobní kontakt mimo 
pracoviště, rád jej jeho zástupce, popř. předseda osobně kontaktuje.  
 
 K bodu 6: Organizační – Den dětí 
V ZO se rozhodl zorganizovat za stejných podmínek jako předchozí rok na základě kladných ohlasů ze 
strany rodičů, tj. odběr knižních poukázek v knihkupectví Kapitola. Rozšířil možnost odběru slevové 
poukázky - výdej od 2.5.2017. Dále pověřil p. Soukupa projednat s firmou „Kapitola“ platnost 
poukázek až  do 30.6. 2017. V případě, že dojde k dohodě s uvedeným knihkupectvím, dojednat 
smlouvu, výtisk poukázek, distribuce,včetně infoplakátů pro zaměstnance. 



                                                                                                       Zodp: pp. Kleknerová, Soukup 
 
K bodu 7: Různé 
7.1. P. Soukup informoval o mimořádném jednání předsednictva OS DOSIA ve věci situace 
v Ústeckém kraji. Prohlášení OS DOSIA – přílohou zápisu. 
7.2. Materiál z předsednictva – vývoj mezd v roce 2016 v jednotlivých DP. 
7.3. Žádost p. Soukupa – při kontrole e-adres jednotlivých členů, bylo zjištěno, že někteří odboráři 
nenahlásili své adresy. Oslovit tyto jedince, zda-li mají zájem o zařazení do adresáře. 
7.4. Žádost p. Dudové o právní pomoc ve věci dopravní nehody. V ZO souhlasí 
7.5. Žádost p. Tomšů Jiří o podporu při dlouhodobé nemoci. V ZO souhlasí. 
7.6. Žádost p. Fojtík Zdeněk o podporu při dlouhodobé nemoci. V ZO souhlasí 
7.7. Vyhodnocení jízdy bez dopr. nehody proběhne 19.5.2017 v Havířově. Sál, občerstvení, atd. 
zajišťuje ZO Havířov ve spolupráci s vedením. Naši organizaci vzniká  jediný úkol a to proplatit 
občerstvení za odměněné řidiče, popř. poměrnou část za pozvané hosty. Táto akce vznikla – byla 
obnovena na základě podnětů -  řidičů z naší organizace a V ZO vždy aktivně podporoval tyto 
„milionáře“.  
7.8. V ZO rozhodl v rámci března předat GŘ p. Vavříkovi již vypracovaný návrh KS, včetně  žádostí o 
určení začátku – termínu jednání. S jediným požadavkem  -tj.společného jednání všech ZO, které jsou 
registrované v rámci seskupení 3 ČSAD.                                         Zodp: pp.Foldyna, Soukup 
7.9.P. Onderka- ve spolupráci s V OD upozornit správce jednotlivých komunikací o nápravu: 
a) požádat vedení OD o doplnění značení v Raškovicích – Ondráš o zákaz vjezdu do prostoru zastávky 
a odstavení busů (samozřejmě  vyjímkou pro bus). 
b) Na ČD ve Frýdku při východu z podchodu utvořit zónu pro přechod, např. i zábradlím. 
c)Při přejezdu ul. Hlavní( na světelné křižovatce) jsou „ vyjeté koleje“, které lze přejet sníženou 
rychlostí na úkor možného průjezdu dalších účastníků a přesto dochází ke zbytečnému opotřebení 
tlumičů, pohyblivých částí autobusů. 
d) Zastavka -Lískovecká – směr Revoluční v zastávkovém zálivu  stále odstavené osobní vozy – 
Měst.policie i přes stálé stížnosti nejen řidičů, ale i cestujících neřeší. 
e) Na základě podnětů řidičů ,(v průběhu tohoto jednání dodána další fotodokumentace o porušování 
zákona) řidiči, většinou osobních vozů nedodržují dopravní značení v prostorách  tzv. netočně Riviera. 
Vzhledem k stále přetrvávajícímu nezájmu jak našeho vedení, tak města o dořešení bezpečného otáčení  
V ZO pověřuje informovat řidiče OD, že nejsou povinni zajíždět do prostor, kde je zřejmé, že 
nebudou mít zajištěné bezpečné couvání a navrhnout jim alternativní řešení v souladu směrnic 
vydaných zaměstnavatelem, ale hlavně v souladu se zákonem.             Zodp: pp. Soukup, Onderka  
7.10. P.Rak – připomínky z jednání konference. Výtka jednateli za špatně připravené podklady. 
P. Soukup se opětovně omluvil, plně za tento předložený materiál zodpovídal. Problém nastal, že než 
dojde k tisku se tzv.“potkají zcela rozdílné počítačové programy“, které spolu plně nespolupracují. Ale 
to samozřejmě bere p. Soukup jako polehčující, nikoliv odůvodňující. Uznává, že nekontroloval 
všechny vytištěné materiály, které připravoval do složek jednotlivých delegátů.  
 
 
 
 
Zapsal: p. Soukup 
 
Ověřovatelé:  p.Kleknerová ………………                                
                      p. Popovič ………………… 
 
 
 

Předseda V ZO OS DOSIA 
p. Foldyna David                                               

 



 
 
 
 
 
          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


