
Zápis č. 20/2016 
z jednání Výboru ZO OS DOSIA 

ze dne 18.11.2016 
 
Přítomni: 
HS OD pp. Foldyna, Soukup 
HS TÚ p. Rak 
HS MKD p.  
 HS ND p. Wojcik 
HS THP p. Kleknerová 
 
Omluveni: pp. Dostál, Popovič, Onderka 
Ověřovatelé zápisu: pp. Foldyna, Kleknerová 
Program: 
1. Kontrola zápisu a plnění usnesení  
2. Hospodářské výsledky + vývoj mezd 
3. Škodní události  
4. Stav členské základny, seznam nečlenů 
5. Různé 
 
K bodu 1: Kontrola zápisu 
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 jednal za všechny společnosti.)Výrobce SOR potvrdil, že sedačky CIEB jsou 
homologované, včetně zdravotního hlediska. V nabídce pro rok  2017 je i typ sedačky ISRI, dle slov Ř 
OD p. Vyviala budeme do dalších vozů požadovat tento typ.          Zodp: p. Foldyna – splněno. 
Zápis č.17/6.3.Návrh pro vedení k vytvoření směrnice – pravidla čerpání dovolené. Projednáno s GŘ 
osobně,  potvrdil, že návrh předal Ř OD k dořešení. Podmínky - kriteria vedení souhlasí. Informovat 
především řidiče OD emailem.                                                         Zodp: p.Soukup -splněno 

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. O výsledku informovat zástupce za uvedená střediska.Po projednání - GŘ 

prověří, včetně možné kompenzace pro pracovnice na AN.            Zodp. p.Foldyna-splněno 
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. Vše požadované p. Dyrčikovi 
předáno.                                                                                             Zodp: p. Foldyna - splněno 
Zápis č.19/6.6. V ZO byl seznámen se zápisem z provedené kontroly BOZP. V rámci kontroly byla 
prověřena všechna opatření zaměstnavatele, 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 
Zápis č.19/6.13. 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 
Zápis č.19/6.17. 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. P. 
Foldyna je pozván na jednání komise dne 21.12 tr. Zodp. p.Foldyna-splněno. 
Zápis č.19/6.18. K řešení připomínek z pracovní porady OD, magistrát FM odpověděl. Některé věci 
již vyřešil V OD p. Pavlásek. Znovu osobně probrat na dopravní komisi. (Viz.předchozí bod.)  
 



 
 
 
K bodu 2: Hospodářské výsledky, mzdy 

V ZO se seznámil s HV společnosti za měsíc září 2016. 

Mzdy jednotlivých skupin v indexu k měsíci říjen 2015/2016. 

Řidiči OD:  117,2% 

Řidiči ND:   137% 

Opraváři:    107,9% 

THP :          97,6% 

Akciová společnost: 120% 

 
K bodu 3: Škodní události 
Kočvárová Marie         ze dne 29.09.2016    5 000,-      V ZO souhlasí 
Universálová Monika  ze dne 24.08.2016  10 000,-       V ZO souhlasí 
Pavelek Jaroslav          ze dne 12.07.2015    5 000,-       V ZO souhlasí 
Dudová Dagmar         ze dne 24.04.2016    5 000,-       V ZO souhlasí 
Benčová Helena          ze dne  02.02.2016   5 000,-       V ZO souhlasí 
Balošáková Jana          ze dne 28.05.2016   20 134,-      V ZO souhlasí 
Hrnčíř Jaroslav            ze dne 24.06.2016    5 000,-       V ZO souhlasí 
Cichý Rostislav            ze dne 23.06.2016    5 000,-       V ZO souhlasí 
Segeč Zdeněk              ze dne 25.08.2016   10 224,-      V ZO souhlasí 
 
K bodu 4: Stav členské základny 
V ZO bere na vědomí stavy zaměstnanců za měsíc říjen 2016. 
V ZO ukončil členství k 31.10.2016  pro neplacení čl. příspěvků  p. Vrba Aleš.  
Na vlastní žádost ukončil členství p. Šponiar Jan k datu 31.10.2016 – V ZO bere na vědomí.  
Noví člen: Gavlovský David 
 Organizovanost: 501 členů (287 zaměstnaných u ČSAD FM + 67 extérních + 147 důchodců) 
 
K bodu 5:Různé 
5.1. P.Soukup požádal vzhledem k pracovnímu přeřazení jednotlivých členů o kontrolu správnosti 
zařazených do jednotlivých středisek. 
5.2. P. Žilinský – dotaz, zda-li by šlo v prostoru areálu pro zaměstnance soukromé připojení  na 
internet. 
 P. Foldyna projednával s vedením, které nesouhlasí i na základě předpokladu zvýšených dat pro nové 
odbavovací systémy. 
5.3.V ZO souhlasí s žádostí o  podporu při dlouhodobé nemoci pro p. Pištěka Jána. 
5.4. Roční prověrky BOZP proběhnou dne 22.11.2016 od 8:00 hod. Za ZO se zúčastní pp. Rak, 
Soukup. 
5.5. P. Soukup informoval o čerpání v položce sport. Ke dni 31.10.2016 pročerpáno 81 906,- + 
v oběhu pernametky  v hodnotě 14 600,-Kč. Vzhledem k nahlášeným společným sportovním akcím 
doporučuje uzavřít proplácení, vydávání poukázek.. 
V ZO souhlasí s ukončení příspěvků na sport (mimo již nahlášené) a informovat člen.základnu, včetně 
masérkých center o nutnosti vyfakturovat do 20.12.2016 provedené služby – po tomto datu nebude 
uznána fakturace. 
5.6. Předseda revizní komise – p. Polochová provedla kontrolu účetnictví k datu 31.8.2016 –bez závad. 
5.7. P.Rak – proč stále nedošlo k předání vedení návrhu KS, který V ZO již projednal. 
P. Foldyna: jednotlivé ZO – Havířov, Karviná, Č.Těšín se stále ještě nevyjádřili a snad poslední jednání 
předsedů proběhne dne 22.11.2016. 
V ZO pověřuje předsedu k vyjádření stanoviska: V případě, že nedojde k dohodě jednotlivých ZO na 
termínu 25.11.2016  naše organizace podává vedení návrh  Dodatku č.2 ke KS. 



5.8. P. Wojcik – projednat s vedením vyznačení prostoru (naproti vlečkárny) na možný trvalý průjezd 
pro nákladní vozy k myčce i v nočních hodinách.                                            Zodp: p. Foldyna, Rak 
5.9. P.Wojcik – nově zavádějící monitorovací, kamerový systém v ND Linde a zda-li  je v souladu se 
zákonem o ochraně osob. údajů. Jedná se o monitorování v rozsahu pracovní činnosti řidiče, tj.kamery 
před vozem a při manipulaci s přepravovaným produktem (při stáčení). 
V ZO má za to, že postup firmy Linde je v souladu se zákonem.  
5.9. P: Kleknerová – mnozí zaměstnanci se smluvním platem mají zájem změnit tento stav a to zařazení 
do tarifů, protože o těchto platech se nevyjednává v KS.  V ZO rozhodl, že p. Foldyna projedná 
s vedením jednotlivé případy. Od každého odboráře, se očekává, že iniciativně projeví zájem na změně. 
5.10. V ZO rozhodl pro vyjednávací komisi s vedením za ZO: pp. Foldyna, Kleknerová (popř. Soukup 
jako zapisovatel). V případě projednávání specifických podmínek za jednotlivá střediska vždy 
požadovat účast, vyjádření jednotlivých zástupců. Jedná se o vyjednávání ve věci  KS, popř. o dodatku. 
 
 
 
 
Zapsal: p. Soukup 
 
Ověřovatelé:  p. Foldyna  …………………….                                   
                      p. Kleknerová …………………..  
 
 
 

Předseda V ZO OS DOSIA 
p. Foldyna David                                               

 
 
 
 
 
 
          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


