
  Zápis č. 27/2017 
z jednání Výboru ZO OS DOSIA 

ze dne 30.6.2017 
 
Přítomni: 
HS OD pp.Foldyna, Soukup  
HS TÚ p. Rak 
HS MKD p.Popovič 
 HS ND p.  
HS THP p. Kleknerová 
 
Omluveni: pp. Dostál, Onderka  
Neomluveni: p. Wojcik 
Ověřovatelé zápisu: pp.Rak, Foldyna  

 
Program: 
1. Kontrola zápisu a plnění usnesení  
2. Škodní události 
3. Stav členské základny 
4. Hospodářské výsledky + vývoj mezd 
5. Dlouhodobé nemoci 
6.Různé 
 
Vzhledem ke skutečnosti, že včera ve večerních hodinách byla podepsána KS platná od 1.7.2017 byl 
změněn program a p. Foldyna zevrubně rozebral novou smlouvu, včetně příloh. 
 Zaslat všem členům, včetně částí příloh.                                                     Zodp. p.Soukup 
 
K bodu 1: Kontrola zápisu 
Zápis č.25/6.13. P.Wojczik – řidiči Linde odmítají jezdit se zaměstnanci rusky mluvícími. Problémy 
nejen při jízdě, ale i na nakládce. Nedomluví se nejen mezi sebou, ale i se spedicí, nemají dostatečnou 
kvalifikaci. Projednat odměny řidičům, kteří jsou ochotni jezdit  v osádce. Zodp:pp.Foldyna, Wojczik 
Dle vyjádření Ř ND: Řidiči Linde, kteří jezdí v osádce s výše jmenovanými pracovníky jsou po celou 
dobu směny placeni v průměru a nikoliv jen sjednanou mzdou. Finanční ohodnocení je tedy cca 45,-Kč 
a více/hodina. 
Zápis č.26/5.4. Ve dnech 22.-23.5 proběhla kontrola pracovníků svazu BOZP. Je ku škodě, že 
zaměření celé kontroly se zevrubněji nezaměřuje na kontroly digitálních karet, prac. doby jízdních 
zaměstnanců. Projednat na plenárním zasedání.                  Zodp: pp.Foldyna, Kleknerová 
Projednáno na plenar.jednání – ze strany pracovníků svazu pro BOZP není problém, je ale nutné 
dopředu stanovit požadovaný rozsah kontroly – specifikovat, což V ZO skutečně neupřesnil. 
 
K bodu 2: Škodní události  

Navrátil Vladimír        ze dne 01.03.2017    škoda 5 000,-       V ZO souhlasí 

Hořčičiak Jaroslav       ze dne 12.04.2017     škoda 5 000,-      -upřesnit vyjádření řidiče 

Nedorostová Kateřina  ze dne 22.05.2017    škoda 5 000,-       V ZO souhlasí  

Dudzik Adam               ze dne 01.02.2017    škoda 5 000,-       V ZO souhlasí 

Zápalková Iva              ze dne 21.05.2017     škoda 5 000,-       V ZO souhlasí 

Leco Jaromír                ze dne 05.05.2017    škoda 5 000,-        V ZO souhlasí 

Dostalík Filip               ze dne 03.03.2017    škoda  5 000,-       V ZO souhlasí 

Mokrošová Lenka        ze dne 21.04.2017    škoda 10 000,-      V ZO souhlasí 

Tomášek Milan            ze dne 27.01.2017    škoda 22 963,-      V ZO souhlasí 

 
K bodu 3: Stav členské základny 
V ZO bere na vědomí stavy zaměstnanců za měsíc květen 2017. 



 V ZO rozhodl ukončit členství ke dni 31.5.2017 pro neplacení člen.příspěvků: p.Pyzsko Jaroslav 
 Organizovanost: 490 členů (277 zaměstnaných u ČSAD FM  + 66  extérních + 147  důchodců) 
 
 
K bodu 4: Hospodářské výsledky + vývoj mezd  
Vedení zaslalo HV v zajímavém formátu – projednat obsah s novým ekonomem firmy p. 
Ing.Bědajanek  Pavel.                                                                                  Zodp: p. Foldyna 
P. Bědajanek informoval při náhodném setkání v Havířově, že dále nebude zastávat funkci hl. ekonoma 
a vedení se rozhodlo obsadit místo hl. ekonoma p. Mikulcovou. Objem a obsah informací k HV 
upřesnit – projednat tedy s p. Mikulcovou.                                                Zodp: p. Foldyna, Soukup 
 
V ZO bere na vědomí mzdové výsledky za květen 2017. 
 
K bodu 5: Dlouhodobě nemocní 
Běčák Jaromír –  
Fojtík Václav - 
Kocurek Lukáš – tel. projednal p. Foldyna 
Prašivka Stanislav – 
Vyvial Pavel – 
Jmenované v průběhu července navštíví pp. Foldyna, Soukup. 
 
K bodu 6: Různé  
6.1. Informace o vyplacení podpory ze svazu při dlouhodobé nemoci p. Majer Tomáš 
6.2.Zaslán na svaz dotazník- inventura zakl. organizací. 
6.3.Zápis z jednání předsednictva sekce MHD a VSD ze dne 12.6.2017 
6.4 V ZO doporučeje žádosti o podporu při dlouhodobé nemoci pro členy: pp. Bebek Pavel, Vyvial 
Pavel, Weissmannová Martina. 
6.5. Pp. Kleknerová, Foldyna informovali o materiálech z plenárního jednání v Kožlanech  
6.6. P. Soukup informoval V ZO o čerpání z položky sport. Vzhledem k zvýšeným příjmům za čl. 
příspěvky (viz. rozhodnutí konference) doporučil možnost pro členy čerpat příspěvky na sport i nadále. 
V ZO souhlasí. 
 6.7. V ZO pověřuje jednatele zpracovat  odměny za aktivní a nadstandartní přístup jednotlivých členů, 
kteří se zúčastňovali jednání s vedením.. Připravit na měsíc 
 
 
 
 
 
Zapsal: p. Soukup 
 
Ověřovatelé:  p.  ………………                            
                      p. …………………… 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Předseda V ZO OS DOSIA 
p. Foldyna David                                               



 
 
 
 
 
 
          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


