
     Zápis č. 36/2018 
z jednání Výboru ZO OS DOSIA 

ze dne 30.dubna 2018 
 
Přítomni: 
HS OD pp. Foldyna, Soukup 
HS TÚ p. Rak 
HS MKD pp. 
 HS ND p.  
HS THP p. Kleknerová 
 
Omluveni: p. Dostál, Popovič, Wojcik, Onderka 

Ověřovatelé zápisu: pp. Kleknerová, Rak 
Program: 
1. Kontrola zápisu a plnění usnesení  
2. Škodní události 
3. Stav členské základny 
4. Hospodářské výsledky + vývoj mezd 
5. Plán jednání na II.pololetí 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 na jednání s vedením dne 2.5.2018 za 
přítomnosti všech zástupců jednotlivých organizací.                 Zodp: p. Foldyna -splněno 
Zápis č.35/6 V ZO souhlasí v rámci svátku dětí vyjednat s knihkupectvím Kapitola poukázky pro děti 
do 15 let (včetně) a následnou distribuci a to od 14.5. – do 29.6.2018 v ceně 150,-Kč/poukázka/dítě. 
                                                                                                 Zodp: p. Soukup 
Zápis č.35/7.5. P Soukup byl upozorněn členem p. Vyvialem Z., že zaměstnavatel špatně nastavil 
„odměny za nocovny“. Po ověření kontaktoval e-mailem p. Peřinovou ve věci nápravy, včetně 
doplatků.                                                                                 Zodp: p. Soukup - splněno 
Zápis č.35/7.9. Využití bytu v Praze. Požádat zhodnocení bytu v roce 2016, 2017. V rámci plenárního 
jednání otevřít diskuzi, zda-li další byt. jednotku neuvolnit pro využití členů. 
                                                                                                 Zodp: delegáti na jednání 
Zápis č.35/7.10. P.Soukup – informoval o žádosti p. Wojczika, o projednání zvláštní odměny pro 
řidiče Linde, kteří jezdí na týdenní služební cesty a jsou na ubytovnách.  
P.p. Foldyna, Soukup jednali s Ř ND p. Javůrkem, na postupu se bohužel neshodli. Dále jednat s Ř 
ND, popř. GŘ a přesně stanovit podmínky.                    Zodp: pp. Foldyna,Popovič 
Zápis č.35/7.11.  P. Rak: V rámci jednání s vedením v květnu , požadovat i přítomnost p. Šnajdra, 
popř. p. Malinovského k  ověření nárůstu mezd za měsíce 01- 03/ 2018 u jednotlivých opravárenských 
pracovníků v rámci ČSAD FM.                                                    Zodp: p. Foldyna - splněno 
 
 
K bodu 2: Škodní události  

 Vyvial Zdeněk      ze dne 20.10.2017    spoluúčast  5 000,- Kč   V ZO souhlasí 

Gabryšová Renata  ze dne 26.04.2017   škoda  2 259,- Kč           V ZO souhlasí 

Pitucha Petr            ze dne 29.06.2017   spoluúčast  5 000,- Kč     V ZO souhlasí 

Zuczková Jana       ze dne 26.08.2017    spoluúčast 5 000,- Kč       V ZO souhlasí 

Němec Tomáš        ze dne 12.06.2017   škoda 11 604,- Kč            V ZO souhlasí  

Veselý Petr            ze dne 25.08.2017    spoluúčast 20 000,- Kč    chybí řádné vyjádření řidiče 

Pešata Stanislav     ze dne 08.12.2017    spoluúčast 5 000,- Kč    chybí řádné vyjádření řidiče     

Rajnoch Jiří           ze dne 15.11.2016     spoluúčast 5 000,- Kč   z dokladů nelze určit viníka, 

jednotlivé dodané podklady jsou v rozporu                                   V ZO nesouhlasí 

Zabdeř Martin       ze dne 11.11.2017    spoluúčast 5 000,-Kč      V ZO souhlasí 



Siuda Jiří               ze dne 06.12.2017    spoluúčast 5 000,- Kč     V ZO souhlasí  

Frnka Jaroslav        ze dne 15.12.2017   spoluúčast 5 000,- Kč      V ZO souhlasí 
K bodu 3: Stav členské základny 
V ZO bere na vědomí stavy zaměstnanců za měsíc březen 2018 
Nový člen: Brožák Radek 
                  Slípková Helena 
Organizovanost: 483 členů ( 273 zaměstnaných u ČSAD FM  + 73  extérních + 137  důchodců)  
K bodu 4: Hospodářské výsledky + vývoj mezd  
V ZO bere na vědomí vývoj mezd za 02 + 03/2018. 
V ZO bere na vědomí rozbor mezd jednotlivých HS za ¼ 2018. 
K bodu 5: Plán jednání 
Datum jednání V ZO na druhé pololetí roku 2018: 
 27.7.2018, 17.9.2018, 29.10.2018, 16.11.2018, 17.12.2018 
K. bodu 6: Různé 
6.1. Jednatel předložil evidenci majetku ZO. V ZO bere na vědomí 
6.2. P. Foldyna informoval, že 2.5.2018 v 10:30 hodin v Havířově proběhne jednání s vedením. 
6.3. Ve dnech 12.-14.6.2018 se koná plenární jednání svazu -sekce MHD+VSD v Kožlanech. V ZO 
určil zástupce ZO: pp. Foldyna, Kleknerová. 
6.4. V ZO souhlasí s žádostí o příspěvek při dlouhodobé nemoci pro pp. Prašivka Stanislav, Vykoupil 
Lumír. 
6.5. V ZO znovu projednal stížnost p. Fojtík Radim na „diskriminaci profesionálních řidičů“ oproti 
jiným profesím, která vzniká nařízením EHS 561/2006 a následným NV 589/2006 v pozdějším znění. 
6.6. Jednatel V ZO předložil ¼ letní čerpání rozpočtu ZO. 
6.7. P. Leco – organizátor akce „Vinný sklep“ upřesnil termín konání a to 6.-7.10.2018. Odjezd 
z ČSAD v 9:00 hodin. Cestou prohlídka muzea kočárů v Čechách pod Košířem. Cena: 1 500,-Kč. 
Plakáty a další upřesnění budou vyvěšeny v průběhu května.  
6.8. P. Foldyna informoval o akci pořádanou ve spolupráci s vedením „Vyhodnocení jízdy bez dopravní 
nehody za rok 2017“ dne 11.5.2018 od 10:00 hodin v Havířově. Všichni vyhodnocení řidiči byli 
informováni a ze strany odborů byl vznesen požadavek na jednotlivé vedoucí středisek o uvolnění 
vyhodnocených řidičů, tak ať se mohou zúčastnit. 
6.9. P. Popovič informoval, že v rámci PS „Wauters“ dochází ke změně podmínek a to, že na 
pravidelných trasách pro tuto spedici, řidičům začali zpoplatňovat sociální služby, tj, toalety, sprchy. 
Projednat s vedením určitou kompenzaci za nutné náklady. 
6.10. P. Foldyna – projednat při jednání s vedením, jak vedoucí opravárenského střediska přistupuje 
k zařazování do tříd jednotlivých opravářů. V praxi se jeví, že nový zaměstnanec dostane automaticky 
vyšší třídu než stávající, přestože neprokázal znalosti k typu opravovaných vozidel. 
6.11. P. Foldyna – informoval o stížnosti p. Marejky, který nesouhlasí s výběrem druhého řidiče na 
turnuse, který má přidělený.  
V ZO: V kompetenci vedoucích pracovníků OD je i obsazování turnusů.   
 
 
 
Zapsal: p. Soukup  
 
Ověřovatelé: …………………………………. 
                     …………………………………. 
 
 
 
 

 Předseda V ZO OS DOSIA 
p. Foldyna David                                               

 



 
 
 
 
 
          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


