
     Zápis č. 37/2018 
z jednání Výboru ZO OS DOSIA 

ze dne 29.5 2018 
 
Přítomni: 
HS OD pp. Foldyna, Soukup 
HS TÚ p. Rak 
HS MKD pp. 
 HS ND p.  
HS THP p. Kleknerová  
 
Omluveni: pp. Dostál, Popovič, Onderka, Wojcik 

Ověřovatelé zápisu: pp. Foldyna, Kleknerová 
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.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 20.7.2018 v ceně 150,-Kč/poukázka/dítě. 
                                                                                                 Zodp: p. Soukup-splněno 
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 
Vzhledem k výpovědi a ukončení prací s firmou Linde dále neřešeno. 
Zápis č.36/6.2. P. Foldyna informoval, že 2.5.2018 v 10:30 hodin v Havířově proběhne jednání 
s vedením.  
Zápis z tohoto jednání zpracoval p. Soukup, ověřovala za vedení p. Peřinová a následně byl zaslán 
členům naší organizace e-mailem dne 14.5.2018. 
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: pp. Foldyna, Kleknerová 
Zápis č.36/6.5. 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. Problematiku projednat na plenárním jednání sekce.  
                                                                                                  Zodp: pp.Foldyna, Kleknerová 
Zápis č.36/6.9. P. Popovič informoval, že v rámci PS „Wauters“ dochází ke změně podmínek a to, že 
na pravidelných trasách pro tuto spedici, např. Franhenthal Lanfer se zavírá brána a bez karty není 
možný vjezd. Požádat vedení o zajištění možného vjezdu k bezpečnému parkování.  
                                                                                               Zodp: pp. Foldyna, Popovič-splněno 
Ř ND p. Javůrek na situaci byl již upozorněn řidiči z PS a zajistil vytištění karet na vjezd. 
Zápis č.36/6.10. 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. 
                                                                                                    Zodp: p. Foldyna – splněno 
Ze zápisu z jednání s vedením, tímto byl pověřen p. Malinovský v průběhu 05/2018. 
 
 
 



 
 
K bodu 2: Škodní události  

Škodní události pp.Veselý Petr, Pešata Stanislav, Rajnoch Jiří po opravě schváleny. 

Dudzik Adam      ze dne 25.04.2018      škoda 20 186,-   V ZO souhlasí 

Bujnoch Pavel     ze dne 14.03.2018      škoda  5 000,-    V ZO souhlasí 

Dostalík Filip       ze dne 06.02.2018     škoda   5 000,-    V ZO souhlasí 

Kliment Petr         ze dne 11.09.2017     škoda 34 695,-    V ZO souhlasí 

Kalocsaiová Aneta ze dne 11.01.2017   škoda   5 000,-    V ZO souhlasí 

Weinhart Josef      ze dne 07.03.2018    škoda   5 000,-    V ZO souhlasí 

Wágner Vladimír  ze dne 17.07.2017    škoda   7 766,-    V ZO souhlasí 

Wágner Vladimír  ze dne 30.08.2017    škoda   2 819,-    V ZO souhlasí 

Nezhoda Ladislav  ze dne 14.12.2017   škoda   5 000,-    V ZO souhlasí 

Gregor Jaroslav    ze dne 29.9.2017      škoda   5 000,-     V ZO souhlasí 

Bystroň Martin     ze dne 26.03.2018   škoda    5 000,-     V ZO souhlasí   

Čekanský Josef    ze dne 28.03.2018    škoda    5 000,-     V ZO souhlasí  
K bodu 3: Stav členské základny 
V ZO bere na vědomí stavy zaměstnanců za měsíc duben 2018. 
V ZO bere na vědomí žádost p. Burdek Pavel o ukončení členství k 23.5.2018. 
V ZO ukončuje členství pro neplacení příspěvků pp. Ersek Julius, Kypta Jan, Macháč Jaroslav ke dni 
10.6.2018, jestliže i na písemné upozornění nebudou reagovat. 
Nový člen: Chmel Petr 
Organizovanost: 481 členů ( 273 zaměstnaných u ČSAD FM  + 72  extérních + 136  důchodců) 
 K bodu 4: Hospodářské výsledky + vývoj mezd  
V ZO bere na vědomí vývoj mezd za 04/2018. 
V ZO bere na vědomí hospodářské výsledky firmy 
K bodu 5: Různé 
5.1. Dne 18.5.2018 -Den matek a žen se zúčastnilo 37 z 54 pozvaných. 9 ženám byl zakoupen poukaz 
na nákup v hodnotě 200,-Kč, které se nemohli zúčastnit z důvodu nemoci, neuvolnění ze směny. 
5.2. Jednatel informoval V ZO na základě rozhodnutí Městského soudu v Praze, že naše organizace 
v rámci „rejstříkového zákona“ byla převedena pod Krajský soud v Ostravě. 
5.3.V ZO doporučuje právní pomoc p. Papík Tomáš v soukromé záležitosti. 
5.4. Jednatel provedl kontrolu platných turnusových listů, (viz. zpráva o kontrole) a následně projednal 
s pověřením předsedy s V OD, tak ať vedení na podněty může reagovat ještě v měsíci 05/2018. 
5.5.Informace - p. Popovič jednal s Ř ND p. Javůrkem ve věci špatně nastaveného výpočtu mzdy ve 
středisku Linde. Náprava by měla nastat již za 05/2018. 
5.6. P.Foldyna: Přístup k soc. zařízení v Ostravě na firmě Mittal. Dořešit s V OD možný vstup na 
toalety pro zajíždějící turnusy. 
5.7. P. Foldyna – projednat s vedením možné opatření v případě, že bude zrušena nocovna 
v Raškovicích. 
5.8. P.Kleknerová – k akci „vaječina“. V ZO má samozřejmě zájem podpořit tuto akci, (finančně), ale 
zatím se nepřihlásil možný hlavní organizátor.  
5.9. P.Rak: Vzhledem k blí.žícím se volbám do výboru v termínu listopad-prosinec 2018 vyzýváme 
členskou základnu, ať již s dostatečným předstihem ze svého středu vybírají možné kandidáty., popř. 
zhodnotí práci svého dosavadního zástupce a zda-li je i dále volitelný. V případě, že máte podporu  
skupiny lidí ze svého střediska, můžete se sami aktivně přihlásit jako kandidát u jednatele. 
 
Zapsal: p. Soukup  
 
Ověřovatelé: p. Foldyna ……………………… 
                     p. Kleknerová …………………..                        Předseda V ZO OS DOSIA 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


