
     Zápis č. 39/2018 
z jednání Výboru ZO OS DOSIA 

ze dne 27.7. 2018 
 
Přítomni: 
HS OD pp. Foldyna, Onderka, Soukup 
HS TÚ p. Rak  
HS MKD pp. Popovič 
 HS ND p.  
HS THP p. Kleknerová 
 
Omluveni: pp. Wojcik, Dostál 

Ověřovatelé zápisu: pp. Foldyna, Popovič 

 
Program: 
1. Kontrola zápisu a plnění usnesení  
2. Škodní události 
3. Stav členské základny 
4. Hospodářské výsledky + vývoj mezd 
5.Kontrola čerpání rozpočtu 
6.Různé 
 
K bodu 1: Kontrola zápisu 
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 OS prověří výklad Parlamentního institutu 
(vypracovaný Mgr.Pohl Michal), přímo na Ministerstvu dopravy, které jediné může odborně a závazně 
vydat stanovisko. MD se zcela ztotožňuje s výkladem Mgr.Pohla. 
Zápis č.37/5.4. Jednatel provedl kontrolu platných turnusových listů, (viz. zpráva o kontrole) a 
následně projednal s V OD, tak ať vedení na podněty může reagovat ještě v měsíci 05/2018.                                                                          
                                                                                                      Zodp: p.Soukup -splněno 
Jednatel zpracoval jmenovitě doplatky za nepřiznané „ztížené pracovní prostředí“ u jednotlivých 
turnusů. Předal V OD p. Pavlásek, který potvrdil, že doplatky budou vyplaceny ve mzdě za měsíc 
červen 2018.  
                                                                          
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. Následně DPMO bohužel 
potvrdilo, že se nejedná o jejich prostory, ale jejich řidiči využívají pouze WC na základě dohody 
s ArcelorMittal. 
Zápis č.38/5.4. 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-splněno 
Zápis č.38/5.5. 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 



Zápis č.38/5.6. 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. Soukup - splněno. 
Jednatel projednal s pp.Vyvialem, Peřinovou. Byla objevena chyba a doplatek do zaručené mzdy za 01-
06/2018 bude pracovnicím proplacen ve mzdě za červen 2018. Dále s platností od 1.7.2018 je 
předjednáno, že dostanou nový mzdový výměr. 
 
 
 
K bodu 2: Škodní události  
Řehák Jan            ze dne 07.07.2017    škoda 5 000,-  V ZO souhlasí 
Drabina Roman   ze dne 14.05.2018    škoda 4 380,- V ZO souhlasí 
Kocurek Lukáš    ze dne 26.01.2018    škoda 5 000,-  V ZO souhlasí 
Formánek Petr     ze dne 16.01.2018    škoda 5 000,- V ZO souhlasí 
Máca Roman        ze dne 06.06.2017    škoda 7 945,- V ZO souhlasí 
Rolník Zdeněk      ze dne 15.12.2017   škoda 27 337,- V ZO souhlasí  
Máca Roman        ze dne 30.01.2018    škoda 5 000,-   V ZO souhlasí 
Kohut Karel         ze dne 20.01.2018     škoda 4 163,-  V ZO souhlasí 
Chladil Michal       ze dne 06.02.2018    škoda 5 000,-   V ZO souhlasí 
Szipina Petr            ze dne 24.11.2016    škoda 5 763,-  V ZO souhlasí 
 
K bodu 3: Stav členské základny. 
V ZO bere na vědomí stavy zaměstnanců za měsíc červen 2018. 
V ZO bere na vědomí žádost o ukončení členství pp. Skalický Milan, Zápalková Iva. 
V ZO ukončuje členství pro neplacení čl. příspěvků p. Závodná Monika, jestliže na opakované 
upozornění o úhradu, tak neučiní do 1.8.2018.  
Nový člen: Procházka Jiří 
                  Kovařík Aleš 
Organizovanost:  481 členů (272 zaměstnaných u ČSAD FM + 70 extérních + 139 důchodců) 
 
 K bodu 4: Hospodářské výsledky + vývoj mezd  
V ZO bere na vědomí vývoj mezd za 05 + 06/2018. 
V ZO bere na vědomí „výsledovku“ zpracovanou k 30.6.2018. 
Mzdy v indexu červen 2017/červen 2018 
OD …………….. 111,8 % 
ND …………….. 108,8 % 
PK ……………… 113,9 % 
Opraváři ………… 105,8 % 
THP …………….  112,1 % 
 
 
K bodu 5: Kontrola čerpání rozpočtu 
Předseda RK p. Polochová provedla kontrolu za měsíce 01-05/2018. Byl zjištěn nedostatek ve VD 416. 
Jednatel již provedl opravu. 
Jednatel zpracoval čerpání rozpočtu k ½ roku 2018 v jednotlivých položkách. V ZO konstatuje, že 
čerpání je v souladu s plánem. 
Příjmy: 53,3 %.  Výdaje: 52,3 %. 
 
 
 
 
 



K bodu 6: Různé 
6.1. V ZO souhlasí se zrušením pracovního poměru dle § 55, odst.1, písm.b) p. Zápalková Iva. 
6.2. V ZO byl seznámen s dopisem Magistrátu FM, ve věci dotazu, zda-li se primátor FM nedopustil 
přestupku při umístnění záznamu z průmyslové kamery na svém „facebooku“. Jednatel bude 
informoval členy OD o obsahu.                                                  Zodp: p. Soukup 
6.3. Jednatel požádal správce web. stránek odborového svazu o opravu a v kolonce “Užitečné odkazy“ 
uvedl novou adresu – www.oscsad.cz. 
6.4. Vedení města FM projevilo zájem o schůzku se zástupci řidičů OD dne 19.7.2018. Za ZO se 
zúčastnili pp. Foldyna, Soukup, Onderka. Viz.info zasílané i k bodu 6.2. 
6.5. P. Popovič požádal o schůzku GŘ ve věci vývoje situace v HS 122, která se uskutečnila 25.7.2018 
v Havířově. Za odbory se zúčastnili pp. Popovič, Foldyna. Z jednání vyplynulo: 
a) Vedení všechny řidiče z HS 122, kteří mají zájem o dohodou ukončení prac. poměru uvolní 
k 31.10.2018. Tuto dohodu je možná podepsat kdykoliv. 
b) Vedení jedná s firmou Messer o navýšení vozů – výkonů. Táto práce by měla být nabídnuta řidičům 
z Linde.  
c) Vedení zpracovává možné střídání v rámci MKD pro řidiče z Linde, a to střídání i po max. 10-denní 
pracovní cestě s 5 dny volna. 
d) Další jednání je naplánováno na 29.8.2018. Na tomto jednání, by se mělo jednat i o cílové odměně 
pro řidiče, kteří zůstanou ve stavech zaměstnanců až do 31.10.2018. Přičemž odměna, by se měla týkat i 
řidičů, kteří podepíší, dohodu o ukončení pracovního poměru k 31.10.2018. 
V rámci nastupující firmy rozvozu produktů f Linde, tj. TLS se intenzivně jedná o podmínkách, za 
kterých, by stávající řidiči měli zájem přejít k této firmě. Firma má zájem o naše řidiče, akorát její 
mzdová oficiální nabídka je po jednání dne 23.7.2018 hodně podhodnocena.    
6.6. Na základě připomínek odborů, vedení aktualizovalo „Pracovní řád“ s datem platnosti ke dni 
1.8.2018.  V ZO projednal jednotlivé úpravy a souhlasí s vydáním po úpravách. Jednatel o projednání a 
souhlasu bude informovat vedení.                                                             Zodp: p. Soukup 
6.7. Jednatel informoval o ukončení výdeje knižních poukázek – akce Den dětí končila 20.7.2018. 
Z možných 168 oslovených rodičů si poukázky vyzvedlo 135. Tj. 80 %. Knihkupectvím bylo 
vyfakturováno jen 125 poukázek.  
6.8. V ZO souhlasí s přidělením právní pomoci p. Žilinský Milan. Tato pomoc pro odvolání, byla již 
projednávána na minulém jednání a zamítnuta. Vzhledem k odvolání státního zástupce V ZO souhlasí 
s přidělením právní pomoci i před krajským soudem. Dále se p. Žilinský rozhodl pro změnu právníka. 
Byl informován, že jestliže vzniknou náklady převzetím a seznámením s případem od nového právníka, 
tyto uhradí. Další úkony a zastupování hradí odbory.  
 
 
 
Zapsal: p. Soukup 
 
Ověřovatelé:  
p. Foldyna ……………….. 
p. Popovič ………………. 
 
 
 
 
 

                                                               Předseda V ZO 
P. Foldyna David 

 
                      
 
 

http://www.oscsad.cz/


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


