
     Zápis č. 38/2018 
z jednání Výboru ZO OS DOSIA 

ze dne 22.6. 2018 
 
Přítomni: 
HS OD pp. Foldyna, Soukup, Onderka 
HS TÚ p. Rak 
HS MKD pp. Dostál 
 HS ND p.  
HS THP p. Kleknerová 
 
Omluveni: pp. Popovič, Wojcik 

Ověřovatelé zápisu: pp. Dostál, Onderka 

 
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.35/7.9. 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 
P. Foldyna: Na plenárním jednání nebyl přítomen místopředseda, který má na starosti ekonomické 
využití, takže diskuze k tomuto tématu nebyla otevřena. Projednat znovu na listopadovém jednání. 
 
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 
P. Foldyna: Projednal s právním oddělením, včetně vedení svazu a názor je shodný se stanoviskem 
V ZO, který uvedená nařízení nebere jako diskriminační(… i když dle výkladu omezuje další činnost 
jednotlivce v podnikání v dopravě), ale působí hlavně jako bezpečnostní prvek, který chrání i řidiče 
před nátlakem zaměstnavatelů. Na základě uvedeného odborový svaz prověří výklad Parlamentního 
institutu (vypracovaný Mgr.Pohl Michal), přímo na Ministerstvu dopravy, které jediné může odborně a 
závazně vydat stanovisko.  
 
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. Na jednání 
v květnu vedení odmítá sdělit zařazení jednotlivců, což je v souladu s ochranou osobních údajů. Přitom 
v rámci KS V ZO musí konstatovat, že objem vyplacených mzdových prostředků se navýšil za ¼ roku 
o 17%. Na dalším jednání s vedením projednat tedy množství zařazených opravářů do jednotlivých 
skupin. 
 
 
 
 
 



Zápis č.37/5.4. 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.                                                                         Zodp: p.Soukup -splněno 
Vedení nestačilo reagovat a příplatek za ztížené prostředí za měsíc květen 2018 nebyl vyplacen u 
turnusů, které byli špatně vyhodnoceny. Požadovat po V OD o manuální výpočet příplatku u řidičů, 
kteří zajišťovali turnusy: 12.3, 14.2, 14.3, 16.1, 16.4, 16.5, 19.6, 22.5, 23.1, 26.4, 27.4, 34.2, 51.3, 65.4, 
72.102, 79.101.                                                                               Zodp: p. Foldyna 
 
Zápis č.37/5.5.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. Zodp: p.Popovič-splněno 
Ř ND p. Javůrek sice potvrdil pochybení, ale vzhledem ke skutečnosti, že se jedná jen o příplatek za 
so+ne, nebude měnit výpočet mzdy. Řidičům, kteří jezdí v uvedených dnech provede individuálně p. 
Šenauer propočet. Řidiči byli e-mailem informováni. 
 
Zápis č.37/5.6. P.Foldyna: Přístup k soc. zařízení v Ostravě na firmě Mittal. Dořešit s V OD možný 
vstup na toalety pro zajíždějící turnusy.                                            Zodp: p. Foldyna 
P.Foldyna projednal s V OD, který vstoupil do jednání s DPM Ostrava. 
 
 
K bodu 2: Škodní události  
Bajza Stanislav    ze dne 05.04.2018  škoda 3 367,-    V ZO souhlasí 
Sivý Pavel           ze dne 25.07.2017  škoda 5 000,-    V ZO souhlasí 
Martinák Vitězslav ze dne 6.11.2017 škoda 5 000,-    V ZO souhlasí 
Siuda Jiří              ze dne 04.09.2017  škoda 1 168,-    V ZO souhlasí 
Kolařík Daniel     ze dne 11.04.2018 škoda 5 000,-     V ZO souhlasí 
Nedorostová Kateřina ze dne 14.5.2018 škoda 320,-  V ZO souhlasí 
Anlauf Roman     ze dne  08.03.2018  škoda 20 000,-   V ZO souhlasí 
 
 
K bodu 3: Stav členské základny 
V ZO bere na vědomí stavy zaměstnanců za měsíc květen 2018. 
V ZO bere na vědomí žádost o ukončení členství p. Prašivka Stanislav k datu 30.6.2018. 
Nový člen: Nespěšný Antonín 
                 Gvuzd Lukáš 
Organizovanost: 482 členů (275 zaměstnaných u ČSAD FM + 70 extérních + 137 důchodců) 
 
 
 K bodu 4: Hospodářské výsledky + vývoj mezd  
Vzhledem ke změně termínů jednání V ZO vedení podklady nestačilo dodat. 
 
 
K bodu 5: Různé 
5.1. V ZO bere na vědomí výpověď z pracovního poměru p. Vykoupil Lumír dle § 52 pism.c 
5.2. V ZO doporučuje právní pomoc pro p. Říha Drahomír.  
5.3. Žádost p. Žilinský Milan o schválení rozšíření právní pomoci při odvolání ke krajskému soudu, 
popř. změně zastupující právníka. Rozsudek soudu nedodal. V ZO nesouhlasí s rozšířením právní 
pomoci pro odvolání jen na základě ústních informací jmenovaného.  
5.4. Jednatel na základě žádostí některých řidičů napsal otevřený dopis za řidiče OD, a dále navrhuje 
projednat s vedením možné vyvěšení v busech, popř. obrátit se na tisk. 
V ZO po seznámení s dopisem souhlasí.                                      Zodp: p. Soukup 
5.5. Vzhledem k žádosti řidičů OD, projednat s V OD p. Pavláskem v rámci vyvěšení „krácení prémii“ 
uvádět jen pracovní čísla. Dále zhodnotit, zda-li neuvádět pod prac. číslem i řidiče, kteří jsou odměněni.   
                                                                                                      Zodp: p. Foldyna 



5.6. P.Foldyna, Kleknerová informovali, že se na ně obrátila skupina zaměstnankyň přepravní kanceláře 
(… dodala i rozpis všech úkolů, které pravidelně zajišťují nad rámec ostatních přepr. kanceláří, a přesto 
jejich mzda je nejmenší v celé skupině.) Projednat s Ř OD p. Vyvialem.            Zodp: p. Foldyna 
5.7. Jednatel informoval o e-mailem zaslané informaci členům z ND – vývoj situace v rozvozu plynů. 
5.8. Jednatel informoval V ZO o čerpání poukázek pro děti. Z možných 169 odebráno 103 poukázek. 
Což činní cca jen 61%. Při zasílání zápisu z V ZO znovu informovat rodiče.  Zodp: p. Soukup 
5.9. Info z plenárního jednání podali pp. Foldyna, Kleknerová: 
-info o stavu členů svazu, (navýšení čl. základny v rámci ČR) 
-změny v legislativě na základě „GDPR“  
-právní změny v legislativě  
 
 
  
 
 
Zapsal: p. Soukup 
 
 
 
 
Ověřovatelé: p. Dostál Aleš 
                     p. Onderka Richard 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                           Předseda V ZO 
P. Foldyna David 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 


