
   Zápis č. 31/2017 
z jednání Výboru ZO OS DOSIA 

ze dne 16.11.2017 
 
Přítomni: 
HS OD pp. Foldyna, Soukup 
HS TÚ p. Rak 
HS MKD p. Popovič 
 HS ND p.  
HS THP p. Kleknerová 
 
Omluveni: p. Dostál, Onderka, Wojcik 
Neomluveni:  

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. Různé 
 
K bodu 1: Kontrola zápisu 
Zápis č.30/6.3.P. Peřinové byl předán návrh změn v pracovním řadu. 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.29/6.4. Vedení souhlasí s úpravou výstrojního řádu pro OD. Změny budou platné od 
1.1.2018. (Změna v rámci nákupu kalhot, navýšení bodů za přesčasy, krácení za dny pracovní 
neschopnosti nad 90 dnů za předchozí kalendářní rok, atd. ) Vedením zatím směrnice nedodána.  
Dne 10.11. projednáno s GŘ i rozšíření výstroje o další druh trika.         Zodp: p. Foldyna-splněno                                                                                          
Zápis č.29/6.9. Informační leták pro všechny zaměstnance OD, kdy a kde porušují silniční zákon ve 
snaze nevyvolat neshodu se zaměstnavatelem, který neřeší dlouhodobě na upozorňované problémy 
vypracují členové výboru za OD.                       Zodp: pp.Foldyna , Onderka, Soukup -splněno 
Jmenovaní vyhodnotili a konstatují, že jediné místo, kde Vás zaměstnavatel „nutí“ porušovat zákon je 
tzv. „netočna“ na Rivieře. (Doporučení do těchto míst vůbec nevjíždět, již bylo několikrát zveřejněno.) 
Samozřejmě jsou další problematická místa – v tuto chvíli jednat s magistrátem města je bezpředmětné 
a dle společného názoru zcela zbytečné. Takže vyčkat na rozhodnutí, jak bude vypadat doprava 
v městě, až po jednání magistrátu v prosinci. 
Zápis č.30/7.6. V ZO pověřil své zástupce na plenárním jednání sekce při projednávání zvýšení 
paušálního členství pro externí členy. P.Soukup předložil výdaje a příjmy této skupiny našich členů. 
V ZO nesouhlasí s plošným navýšením příspěvků pro extérní členy. Stávající znění Stanov OS DOSIA 
umožňuje dostatečný prostor pro jednotlivé ZO a dle svých potřeb navýšit členský příspěvek. 
                                          Zodp: pp. Foldyna, Popovič – splněno. Viz.info z plenárního jednání. 
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 
Dne 2.11 a následně 10.11. řešeno s pp.Peřinová, Javůrek. P.Peřinová vypracuje zevrubný rozbor mezd 
ve středisku za ½ 2017 a následně i za ¾ letí, tedy po uzavření KS. Jestliže se prokáže propad mzdy na 
základě špatně nastavených % prémii p. Javůrek přislíbil nápravu. Další jednání v rámci listopadu. 
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 
Zápis č.30/7.11. P.Wojcik – ověřit, zda-li vedení doplatilo stravné v HS 122 dle KS.      
                                                                                                                  Zodp: p. Wojcik - splněno. 



Dne 10.11 jednání s Ř ND p. Javůrkem. Uznává, že při zpracování ZPVD došlo k pochybení. Následně 
dal pokyn k přepočítání stravného u řidičů HS 122, kterých se změna v KS týká. Dále dle sdělení Ř ND 
mohla se stát chyba i při zpětné kontrole ze strany mistrů a nadále žádá řidiče o osobní kontrolu.  
Zápis č.30/7.12. P.Wojczik – projednat s vedením zvláštní odměnu pro řidiče ochotné nastupovat i 
mimo pravidelné pracoviště, včetně „střídačů“.                            Zodp: p.Foldyna, Wojcik-splněno 
Na výše uvedeném jednání se Ř ND vyslovil, že nebude vytvářet samostatnou odměnu. Jedině a 
možná, až po jednání s Linde, které je naplánované na leden 2018. V tuto chvíli má za to, že mistři mají 
dostatečný prostor pro finanční odměny nad rámec dohody. 
Doporučení V ZO, který s takovým vyjádřeným postojem nesouhlasí, ale ani nemůže v rámci KS zásadněji jednat: 
Jestliže, kterýkoliv řidič, má oprávněný dojem, že jeho ochota nastoupit na „týdenní služ. cestu“ není ohodnocena, tak 
upozorňujeme, že na služební cestu je vyslán zaměstnanec po dohodě se zaměstnavatelem. To znamená, že vyslání na 
služební cestu není jednostranné rozhodnutí zaměstnavatele. 
Zápis č.30/7.13. Informovat řidiče Linde, že v případě problému při vykládce, nakládce vznikne 
překážka, tj. nemožnost se dostat na místo stáčení, okamžitě informovat mistra, popř. přímo Ř ND, 
zapsat do „tranziku“ a do ZPVD. V případě možnosti vytvořit fotodokumentaci.  
Z jednání s Ř ND p. Javůrkem, vyplývá, že vždy je na telefonu mistr zajišťující provoz, jestliže se 
kterýkoliv řidič nedovolá na mistra a výše popsaná situace nastane má volat přímo Ř ND. 
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 
Zápis č.30/7.15. P. Popovič, přednesl návrh řidičů, na základě osobní skutečnosti – 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 
Podle vyjádření Ř ND je povinnosti mistrů kontrolovat i čistotu kabiny, v případě špinavého potahu jej 
vyměnit. Jestliže je vozidlo – kabina hodně špinavá, kontaktovat mistra, který zajistí úklid firmou na 
náklady předchozího řidiče. 
S vyjádřením Ř ND nesouhlasíme, řidiči nepřipomínkují nepořádek od předchozího řidiče, ale o dlouhodobě zanesenou 
špínu do sedaček, v rámci kabiny, atd. Tento bod tedy projednat s GŘ.                      Zodp: p. Foldyna  
 
K bodu 2: Škodní události  

Leco Jaromír        ze dne 28.08.2017     škoda 5 000,-    V ZO souhlasí 

Kolařík Daniel     ze dne 13.04.2017     škoda 5 000,-    V ZO souhlasí 

Musil Tomáš        ze dne 24.12.2016     škoda 1 724,-    V ZO souhlasí 

Kahánek Lukáš    ze dne 08.08.2016     škoda 5 000,-     V ZO souhlasí 

Mec Jaroslav        ze dne 04.05.2017     škoda 4 129,-     V ZO souhlasí 

Mec Jaroslav        ze dne 10.05.2017     škoda 5 074,-     V ZO souhlasí 

Štafín Oldřich       ze dne 21.06.2017     škoda 5 000,-     V ZO souhlasí 

Kábrt Radek         ze dne 06.05.2016      škoda 10 449,-   V ZO souhlasí 

 
K bodu 3: Stav členské základny 
V ZO bere na vědomí stavy zaměstnanců za měsíc říjen 2017.  
V ZO ukončil členství pro neplacení čl.příspěvků p. Harabiš Vitězslav k 30.11.2017.  
Organizovanost: 499 členů ( 282  zaměstnaných u ČSAD FM  + 69  extérních + 148  důchodců) 
 
K bodu 4: Hospodářské výsledky + vývoj mezd  
Vzhledem k termínu jednání V ZO, které je spojeno s akci “Jubilanti“ zatím mzdy a HV za měsíc říjen 
2017nezpracovány. 
  
K bodu 5: Různé 
5.1. Informace p. Soukup o změně ve Směrnici cestovní náhrady, kde byl po dohodě vložen text o 
využití osobního vozu na odloučené pracoviště v rámci OD. Změna proběhla na základě KS a je platná 
od 1.11.2017. Zrovna tak došlo k jednání s V OD p. Pavlásek, ve věci výkladu a organizačních opatření. 
Na základě shody – výkladu obou stran v souladu se ZP, byl vypracoval i technologický postup pro 
řidiče najíždějící na odloučená pracoviště.                          V ZO souhlasí se změnou směrnice. 



5.2. P. Žilinský požádal o právní pomoc.                                             V ZO souhlasí. 
5.3. Informace z plenárního jednání v Praze ve dnech 9.-10.11.2017. 
-proběhla informace o stavu členské základny -4-tý největší odborový svaz v ČR, hospodaření svazu,  
investice svazu 
- v rámci změn zákonů od roku 2018 se zvedají nemocenské dávky a to dle délky pracovní 
neschopnosti 
-změna podmínek při pojištění nemoci a úrazu, přesné podmínky zašle svaz 
-k tématu proč není nutné měnit stanovy svazu ve věci příspěvků externích členů přednesl p. Foldyna.  
Postoj naší ZO  předal i p. Kubienovi (předseda ZO z Havířova), který zastává stejné stanovisko a 
bude jej prezentovat na sněmu svazu  
-na plenárním jednání znovu zazněl názor, že svaz by neměl dotovat pojištění škod (100,-Kč/pojištěný 
odborář), protože přispívá cca jen 1/3 odborářů, ale svou dotaci ze společných prostředků přesunout 
do pojištění právní ochrany, nebo pojištění pro nemoc a úraz. V ZO pověřuje p.Soukup na 
předsednictvu OS konané dne 27.11.2017  prezentovat stanovisko naší organizace - změnu dotací OS 
přesunout na .pojištění DAS 
-společnost DAS prezentovala novou nabídku pro členy našeho svazu. Vzhledem k situaci a nové 
nabídce DAS – společnosti zajišťující právní ochranu řidičům napříč Evropou se V ZO rozhodl 
podpořit, dotovat všechny členy ZO, kteří mají zájem se pojistit. Produkt „Profi řidič“ je možné využít 
nejen pro zastupování v pracovněprávním vztahu, ale i pro právní ochranu řidiče v práci i v soukromí 
při nejasném výkladu státních orgánů v Evropě. Přínosem pro členy je non-stop služba právníka, při 
jakékoliv nejasnosti na cestách, kdy policie, správní orgán, soud, zcela „nelogicky“ řeší vzniklý problém. 
V ZO rozhodl pro rok 2018 dotovat všem odborářům pojištění DAS a to za podmínek: 
1.Odboráři, kteří jsou vysílání na zahraniční služební cesty dotovat částkou 380,-Kč a člen by si doplatil 
100,-Kč (v případě, že se podaří prosadit i příspěvek svazu znamenalo by to, že pojištění by táto 
skupina odborářů měla zcela zdarma). 
2. Všem dalším odborářům, kteří služebně nejezdí do zahraničí a mají zájem o smlouvu s firmou DAS 
přispívat 50% z ceny výše uvedeného produktu. (To znamená, že by se podílel částkou 240,- Kč, nebo 
při příspěvku od svazu 190,-Kč.) 
V ZO na základě svého usnesení pověřuje předsedu ZO p. Foldyna D. projednat rozhodnutí výboru 
s členy revizní komise. O tomto jednání výbor požaduje písemný zápis. 
 5.4. Na jednání s Ř ND zaznělo i upozornění, že v rámci firmy Linde došlo ke změně vlastníků a 
zvyšují se kontroly na dodržování BOZP. Nedodržování bezpečnosti může vést i k zákazu činnosti pro 
firmu Linde.  (Při zasílání zápisu emailem členům, zvláště upozornit na tento bod členy z HS 122.) 
5.5. P. Soukup informoval V ZO o průběžném čerpání rozpočtu k 31.10.2017.  V ZO se rozhodl i 
v měsíci 12/2017 umožnit čerpání z položky sport, při splnění podmínek, které určila konference. 
5.7. Byl pozván p. Kocián D. ve věci výkladu odměn pro řidiče HS 122 jezdící na delší služební cesty. 
Potvrdil, že každá odpracovaná hodina je nad rámec dohody zvýšena min. o 3,- až 5,-Kč, dále potvrdil, 
že skutečně mistři jsou na telefonu non-stop. 
-k bodu 1./ 3.7 zajistí 2-3 potahy pro možnou výměnu, zrovna tak, po upozornění ze strany řidičů je 
možné zajistit vyčištění kabiny. 
5.8. P.Foldyna přednesl projednanou technickou změnu s vedením v KS a to v kapitole IV.8.3. 
Věrnostní odměna. Kdy došlo k dohodě a propočet – výška odměny dle podmínek uvedených v KS 
bude proveden k datu 31.10 (nikoliv jak je uvedené datum k 30.11 – technicky by nebylo možné 
věrnostní odměnu zanést do mzdy za měsíc listopad – vyplácenou v prosinci.)                                       
V ZO souhlasí 
 
 
Zapsal: p. Soukup 
Ověřovatelé zápisu: pp. Kleknerová, Rak  

 
Předseda V ZO OS DOSIA 

p. Foldyna David                                               
 
 



 
 
 
 
          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


