
    Zápis č. 32/2017 
z jednání Výboru ZO OS DOSIA 

ze dne 21.12.2017 
 
Přítomni: 
HS OD pp.  Foldyna, Onderka, Soukup 
HS TÚ p. Rak 
HS MKD p.  
 HS ND p.  
HS THP p. Kleknerová 
 
Omluveni: p. Popovič, Dostál 
Neomluveni:  

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. Plán jednání 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.30/7.8. Řidiči z HS 123 požádali p. Soukup o prošetření vývoje mzdy ve svém středisku, 
včetně určitých nejasností v rámci různých položek ve výplatnici.  
                                                                                Zodp: p. Soukup, Wojcik, Foldyna-splněno 
Zápis č.30/7.10. P. Onderka - upozornit vedení, zda-li nechce reagovat - adekvátní odpověď na článek 
ve Zpravodaji Rady Města Frýdek-Místek č.19/2017. Všechny dosavadní články jsou dle V ZO 
zavádějící a nepřesné.         Zodp: p. Foldyna-splněno (Viz. Zápis z jednání dne 29.11.2017) 
Zápis č.30/7.14. P.Dostál – přednesl žádost p. Hoňka J. o příspěvek na PF, i přestože nesplňuje 
podmínky z KS.                Zodp: p. Foldyna-splněno Vz. Zápis z jednání den 29.11.2017) 
Zápis č.30/7.15. P. Popovič, přednesl návrh řidičů, na základě osobní zkušenosti  – požadovat po 
vedení, jestliže není schopné zajistit průběžný úklid (řidič není vybaven prostředky) najmout firmu na 
minimální ½ roční generální úklid kabiny.            Zodp: pp. Foldyna, Popovič -splněno 
(Projednáno s p. Kociánem D.,řidič musí osobně nahlásit stav, po ověření bude sjednána náprava. 
 
K bodu 2: Škodní události  

Brandýs Miroslav      ze dne 07.10.2016       škoda 5 000,-   V ZO souhlasí 

Pavelková Yvetta      ze dne 28.07.2017       škoda 5 000,-    V ZO souhlasí 

Pavelková Yvetta      ze dne 08.05.2017       škoda 8 208,-    V ZO souhlasí 

Pavelková Yvetta      ze dne 10.08.2017       škoda 1 862,-    V ZO souhlasí 

Pavelková Yvetta      ze dne 12.9.2017         škoda 5 000,-    V ZO souhlasí 

Pavelková Yvetta      ze den 14.08.2017       škoda 3 901,-    V ZO souhlasí 

Hájek David              ze dne 08.02.2017       škoda 5 000,-    V ZO souhlasí 

Štěpánková Zlata      ze dne 11.10.2017        škoda 5 000,-    V ZO souhlasí 

Hadáčková Ludmila ze dne 08.11.2017        škoda 4 310,-     V ZO souhlasí 

Papík Tomáš             ze dne 23.09.2017        škoda 3 246,-     V ZO souhlasí 

Vilášek Petr              ze dne 16.01.2017        škoda 2 769,-     V ZO souhlasí      

Vilášek Petr              ze dne 09.10.2017        škoda 2 928,-     V ZO souhlasí 



Dusza Martin        ze dne 09.11.2017      škoda 1 396,-     V ZO souhlasí 

Byrtus Alan          ze dne 30.08.2017      škoda 734,-         V ZO souhlasí 

 
K bodu 3: Stav členské základny 
V ZO bere na vědomí stavy zaměstnanců za měsíc listopad 2017.  
P. Recman Tomáš a Bartošek Zdeněk požádali o ukončení členství k datu 31.12.2017 
V ZO ukončil členství pro neplacení čl. příspěvků p. Harabiš Vitězslav k 30.11.2017.  
V ZO ukončil členství pro neplacení čl. příspěvků pp. Gongol Radek, Vrábel Vladimír a to k datu 
29.12.2017. 
Nový člen: Navrátil Tomáš 
                  Foldynová Lenka 
Organizovanost:  498 členů (283 zaměstnaných u ČSAD FM  + 69  extérních + 146  důchodců) 
 
K bodu 4: Hospodářské výsledky + vývoj mezd  
V ZO bere na vědomí vývoj průměrných mezd za měsíc říjen 2017. 
 
K bodu 5: Plán jednání na rok 2018 
Termíny jednání V ZO: 26.leden, 23.únor, 29.březen, 30.duben, 28.květen, 25.červen v roce 2018. 
V ZO pověřuje jednatele písemně informovat vedení naší společnosti o termínech jednání v průběhu ½ 
roku 2018.                                                                                                      Zodp: p. Soukup 
Dále bylo rozhodnuto o konání konference ZO dne 3.března 2018. Na nejbližším jednání V ZO 
vypracovat organizační opatření.                                                                   Zodp:p.Soukup 
 
K. bodu 6: Různé 
6.1. Pro rok 2018 byl pojištěn každý člen V ZO za možné škody při své činnosti pro ZO. Dotaz kdy a 
proč vznikl max.limit  pro plnění.                                                           Zodp: p. Soukup 
6.2. Pp. Ševčíková Kateřina, Rajčanová Marcela požádali o právní pomoc              V ZO souhlasí 
6.3. V ZO bere na vědomí kladné zhodnocení revizní komise o příspěvku na pojištění D.A.S, a to že 
rozhodl v souladu s Hospodářskou směrnicí ZO. 
6.4. V ZO rozhodl na základě, že cena pojištění právní ochrany DAS, se alikvotně v průběhu roku 
snižuje pro nově nahlášené členy, že příspěvek ZO se bude snižovat na základě ceny a to čtvrtletně. 
(Pro pojištěné od 1.4. cena 360,- – příspěvek 180,-Kč,, dále od 1.7. cena 240 – příspěvek 120,-Kč,, od 
1.10. cena 120,- -příspěvek 60,-Kč.)  
6.5. P. Foldyna informoval o jednání s vedením dne 29.11.2017 v Havířově, včetně změn ve směrnicích 
– změna v cestovních náhradách a výstrojním řádu.   
6.6. P. Soukup informoval o změnách ve smlouvě se společností Linde, tak jak byl seznámen p. 
Javůrkem. 
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 
Na další jednání V ZO pozvat zástupce za MSK ve Sněmu OS, ve věci objasnění rozhodnutí sněmu.                                                                         
Zodp: p. Foldyna 
6.8. O podporu při dlouhodobé nemoci požádal p. Nekoranec Ladislav – V ZO souhlasí.  
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 
6.10. P.Soukup přednesl návrh odměn za aktivitu jednotlivých členů výboru + RK. Odměna se 
vypočítává na základě nejen přítomnosti na jednání výboru, ale i aktivit pro středisko, které zastupují 
členové výboru. Pro upřesnění celková roční odměna pro 11 členů (8 členů V ZO + 3 členy revizní 
komise) za celoroční práci je v souhrnu, dle rozhodnutí konference 10 000,-Kč. P. Soukup dále 
přednesl návrh, že táto odměna je spíše demotivující ( ..nepokryje ani přímé náklady, vzniklé 



zastupováním, natož pak čas věnovaný svým členům)  a navrhuje zapracovat do návrhu rozpočtu pro 
rok 2018 navýšení této odměny minimálně o % návýšení mezd v rámci společnosti. 
6.11. Host p. Fojtík Radim, který byl pozván na jednání V ZO. Seznámil V ZO se svým pohledem na 
věc, že řidiči jsou diskriminováni na základě EHS  561/2006, kdy v době zákonného odpočinku 
nemůže být zaměstnán u jiného zaměstnavatele, popř. OSVČ.   
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  
 
 
 
Zapsal: p. Soukup 
 
 
 
Ověřovatelé zápisu:  
p. Kleknerová …………………. 
p. Onderka ……………………..      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

 
Předseda V ZO OS DOSIA 

p. Foldyna David                                               
 
 
 
 
 
 
          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


