Zápis č. 19/2016
z jednání Výboru ZO OS DOSIA
ze dne 27.10.2016
Přítomni:
HS OD pp. Foldyna, Onderka, Soukup
HS TÚ p. p.Rak
HS MKD p. Popovič
HS ND p.
HS THP p.Kleknerová
Omluveni: pp. Dostál, Wojczik
Ověřovatelé zápisu: pp. Onderka, Kleknerová
Program:
1. Kontrola zápisu a plnění usnesení
2. Hospodářské výsledky + vývoj mezd
3. Škodní události
4. Stav členské základny, seznam nečlenů
5. Kontrola čerpání rozpočtu ZO
6. Různé
K bodu 1: Kontrola zápisu
Zápis č.16/5.9 Jednání s vedením o změně hodnocení v MKD. Obě strany ve shodě v uvedených
bodech: ((……až do jednání 1.září – viz níže uvedené.))
a) stávající systém ( tj. za ujeté km, N+V) není dobrý. (Řidiči jsou řízení spedicí a práci si nevybírají.)
b)průměrná hodinová mzda je v tuto chvíli 104,-Kč
c)vedení má zájem i nadále jasně vykazovat tzv. zákonné příplatky ve výši stanovené KS
d)všechny příplatky vedení dodalo
Další jednání, dle časových možností zodpovědných osob. Proběhlo 1.září – kdy Ř ND zcela změnil,
původní dohodu a navrhuje nově zavést příplatek pro řidiče, které spedice dlouhodoběji využívá jen
k N+V. O výši a podmínkách od září tr. Ř ND p. Javůrek zatím neměl zájem nikoho informovat.
Zodp: p. Popovič,Dostál,Soukup
V ZO bere na vědomí, že členi V ZO (pověření jednáním), v průběhu jednání udělali
maximum a k bodu změny výpočtu mzdy se o to důrazněji vrátí při vyjednávání nové KS.
Zápis č.17/5.1 Datum setkání s jubilanty - 18.listopadu 2016 od 15:00 hod v restauraci „U Janka“
Celá akce je zajištěna, 14 dnů před začátkem akce upřesnit počet osob a menu. Zodp: p.Foldyna
Zápis č.17/6.1. Petice řidičů, k nevhodným sedadlům řidiče ve vozech SOR předat vedení, včetně
řešení z jejich strany. (Po dohodě ZO z KI,HA,FM zaslány seznamy k rukám předsedy HA p.
Kubieny, který je pověřen jednáním s GŘ za všechny společnosti.) Závěry z tohoto jednání nejsou
k dispozici. Požádat předsedu ZO Havířov p. Kubienu, o dodání informací. Zodp: p. Foldyna
Zápis č.17/6.3.Návrh pro vedení k vytvoření směrnice – pravidla čerpání dovolené. Projednáno s GŘ
osobně. Znovu oslovit GŘ – viz. zápis č.18/2016. Další schůzka proběhla dne 19.10, kde GŘ potvrdil,
že návrh předal Ř OD p. Vyvialovi k dořešení. Oslovit tedy Ř OD.
Zodp: p.Soukup
Zápis 18/6.2.Projednat proč mzdy, tzv. průvodčí – pracovnice na A.N., jsou prokazatelně nejnižší
v celé skupině 3CSAD. Zrovna tak, projednat vývoj mezd v průběhu plnění KS, ve středisku
dílenských pracovníků.
Vzhledem k pracovnímu vytížení obou stran, ke schůzce zatím nedošlo.
V ZO pověřil předsedu ZO, k projednání s GŘ, popř. s Ř OD do termínu 15.11.2016, a o výsledku
informovat zástupce za uvedená střediska.
Zodp. p.Foldyna
Zápis č.18/6.12. P. Dyrčík – člen odborů, zařazený ve středisku HS 122. Osobně vyjádřil
nespokojenost se zastupováním a prací svého zástupce ve výboru p. Wojzcika a přednesl i své námitky.

P. Foldyna tel kontaktoval p. Dyrčíka, kterého seznámil s výsledkem šetření jeho připomínek, včetně
seznámení se Stanovy OS DOSIA, kterými se řídí i naše organizace.
K bodu 2: Hospodářské výsledky, mzdy
V ZO byl seznámen s vývojem mezd k 09/2016, včetně výsledovky za ¾ roku 2016.
Vyjádřeno v % ke stejnému období roku 2015 v rámci HS:
Řidiči OD - 109,2%
Řidiči ND - 108,6%
Opraváři - 103,3%
THP
- 90%
Celkově a.s. - 107,8%
K bodu 3: Škodní události
Matějka Alois
ze dne 16.08.2016 20 000,Hlucháň Rostislav ze dne 03.10.2016 27 194,Lihocký Jan
ze dne 02.08.2016 5 000,Polach Jan
ze dne 15.09.2016 5 000,Foldyna David
ze dne 07.08.2016 5 000,Batrla Miloš
ze dne 26.05.2016 5 000,Martínek Richard ze dne 16.08.2016 5 000,Šebesta Antonín ze dne 04.05.2016 8 261,Fišer Richard
ze dne 28.06.2016 3 258,Dyrčík Lubomír ze dne 07.07.2016 5 000,Wojcik Arkadiusz ze dne 10.02.2016 20 000,Rangl Martin
ze dne 29.04.2016 2 990,Rangl Martin
ze dne 19.03.2015 5 000,Frolka Jiří
ze dne 25.08.2016 22 921,-
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K bodu 4: Stav členské základny
V ZO bere na vědomí stavy zaměstnanců za měsíc září 2016.
K 30.9.2016 bylo ukončeno členství pro neplacení čl. příspěvků: pp. Strakoš Michal, Koutný Lukáš.
V ZO navrhuje k 31.10.2016 pro neplacení čl. příspěvků ukončit členství: p. Vrba Aleš.
Noví člen: Žárský Martin
Weinhart Josef
Hrabal Milan
Organizovanost: 503 členů. ( Tj. 284 členů zaměstnaných v ČSAD FM + 70 členů pracující u jiného
zaměstnavatele + 149 členů registrovaných v klubu důchodců.)
K bodu 5: Kontrola rozpočtu ZO
Čerpání rozpočtu dle účetních položek k datu 30.9.2016 po uzávěrce, předloženo písemně. U položek,
kde došlo k překročení v rámci plánu, dodal p. Soukup vysvětlení.
Na účtech: 658 807,67 Kč
V pokladně: 1 810,- Kč
Na základě vývoje čerpání rozpočtu - V ZO rozhodl i nadále proplácet, hradit všechny položky, tak jak
rozhodla konference.
K bodu 6:Různé
6.1. Informace p. Onderka – ve věci“ žaloby za čekání“, zaměstnavatel podal dovolání k nejvyššímu
soudu, tj. nesouhlasí rozhodnutím krajského soudu.
6.2. V ZO souhlasí s právní pomoci pro pp. Šmířák Radim, Štěpánková Zlata, Skalický Jan, Ersek Julius
6.3. Informace o akci „ vinný sklípek“.
V ZO děkuje organizátorům za zdařilou akci, včetně rychlého jednání, tak, že bylo možné vrátit
přihlášeným osobám v případě nemoci, rodinným problémům, celou sumu. Fotky od jednotlivých

účastníků jsou k dispozici na odborech. V případě zájmu kteréhokoliv účastníka o stažení, je
nutné si donést vlastní přenosné medium.
6.4. V ZO bere na vědomí výpověď z pracovního poměru dle § 52,pism.e) ZP, p. Sladečkovi Danovi
6.5. P. Soukup informoval o dlouhodobě nemocných členech:
Bebek Pavel – p. Popovič
Bůček Roman – p. Rak
Gereková Eva – p. Foldyna
Šrubař Přemysl – tel. kontaktovat
6.6. V ZO byl seznámen se zápisem z provedené kontroly BOZP. V rámci kontroly byla prověřena
všechna opatření zaměstnavatel, ke snížení úrazů a to nejen v rámci dílenského střediska, ale v rámci
celého areálu. Zrovna tak, pracovníci svazu v otázkách BOZP, upozornili na neplatnost směrnic, které
jsou vydány zaměstnavatelem, bez písemného souhlasu odborů a přitom k jejich platnosti, je nutný
písemný souhlas. Doporučili V ZO, v rámci jednání s vedením tento nedostatek odstranit, bez zápisu
do protokolu.
Zodp: pp. Foldyna, Soukup
6.7. Ukončení roku v Kozlovicích dne 17.12.2016 od 16:00 h – viz.plakát.
6.8. Příprava návrhu KS – V ZO souhlasí na další spolupráci s dalšími ZO.
6.9. Výkonná rada OS DOSIA schválila podporu dlouhodobě nemocným. Informovat, technicky
zajistit vyplacení, atd. (Z fondu naši členové již čerpali ve výši 35 455,-Kč.) Zodp: p.Soukup splněno
6.10. Všem zaslat ucelenou informaci o všech akcích s koncem roku, včetně plakátu.
Zodp: p. Soukup
6.11. Informace ze svazu k pojištěním pro rok 2017. Cena vstupů je zachována. Vzhledem k nákladům
pojišťovny, v poměru k výběr pojistného od členů dojde v příštím roce ke změnám. V ZO pověřil své
zástupce na plenárním jednání probrat všechny alternativy, včetně skutečnosti, že naše ZO bude mít
větší ceny pojištění než ostatní. (Z této pojistky naše ZO čerpá více a to každoročně, než vkládá.)
6.12. V ZO pověřil p. Soukupa vypracováním informačního článku našim členům ve věci situace
v OSD, kteří si mnozí naši odboráři pletou – zaměnili.
6.13. V ZO pověřil pp. Kleknerová, Rak ( možný náhradník p. Foldyna) projednat na plenárním
jednání v prosinci – proč nejsou web.stránky svazu aktualizovány častěji, včetně prezentace vlastní
práce při jednotlivých jednáních.
Zodp: pp. Kleknerová, Rak
6.14. Informace p. Raka k akci pořádaná dílnou ve dnech 26. 27.11.2016. Požádal o vytvoření plakátu a
zapsat tuto akci do seznamu konaných akcí.
6.15. Akce pořádaná v rámci MKD, termín bude upřesněn. P. Povovič požádal o mimořádný příspěvek
na tuto akci a to 3 500,- Kč na hudbu. V ZO souhlasí i na základě nízkého čerpání jednotlivých členů
na sport, rekreace.
6.16. Informace p. Raka – pravděpodobně ze zdravotních důvodů, se nebude moct zúčastnit
plenárního jednání ve dnech 7.-8.prosince. V ZO určila náhradníka: p. Foldyna.
6.17. P. Onderka - požádat Dopravní komisi FM o možnou účast zástupců za řidiče OD, tj. Foldyna,
Onderka na nejbližším jednání této komise ve věci projednání námětů z řad řidičů. Zodp. p.Foldyna
6.18. K řešení připomínek z pracovní porady OD, magistrát FM zatím neodpověděl. Některé věci již
vyřešil V OD p. Pavlásek, v případě, že se magistrát nevyjádří v možném termínu k návrhům,
připomínkám, Vaši zástupci doporučí vhodná alternativní řešení.

Zapsal: p. Soukup
Ověřovatelé: p. ………………………………
p ……………………………………….

Předseda V ZO OS DOSIA
p. Foldyna David

