
     Zápis č. 40/2018 
z jednání Výboru ZO OS DOSIA 

ze dne 21.9. 2018 
 
Přítomni: 
HS OD pp. Foldyna, Soukup 
HS TÚ p. Rak 
HS MKD pp. Dostál, Popovič  
 HS ND p.  
HS THP p. Kleknerová 
 
Omluveni: pp. Onderka     Neomluveni: p. Wojczik 

Ověřovatelé zápisu: pp. Kleknerová, Popovič  

 
Program: 
1. Kontrola zápisu a plnění usnesení  
2. Škodní události 
3. Stav členské základny 
4. Hospodářské výsledky + vývoj mezd 
5.Organizační „Jubilanti 2018“ 
6.Kontrola plnění KS 
7.Různé - volby 
 
K bodu 1: Kontrola zápisu 
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 
potvrdil, že se nejedná o jejich prostory, ale jejich řidiči využívají pouze WC na základě dohody 
s Arcelor Mittal. P. Pavlásek ověří možnosti vstupu i pro naše řidiče. 
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 -splněno 
Zápis č.   /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-splněno 
 
 
K bodu 2: Škodní události  
Přibyl Pavel     ze dne 02.06.2018   škoda 2 130,-    V ZO souhlasí 
Šelong Pavel   ze dne 28.05.2018    škoda 5 000,-    V ZO souhlasí 
Škorpík David ze dne 23.01.2018   škoda 16 066,-   V ZO souhlasí 
Mikoláš Josef   ze dne 20.06.2018   škoda 3 400,-    V ZO souhlasí 
Matýsek Petr   ze dne 10.04.2018    škoda 6 481,-    V ZO souhlasí 
Matýsek Petr   ze dne 10.04.2018    škoda 5 000,-    V ZO souhlasí 
Dyrčík Petr     ze dne 16.07.2018    škoda 1 899,-    V ZO souhlasí 
Tesárek Pavel  ze dne 09.03.2016   škoda 36 268,-   V ZO souhlasí 
Bajtek Martin  ze dne 12.05.2018     škoda 4 911,-   V ZO nesouhlasí, neprokázané zavinění řidiče, 
dlouhodobě stížnosti na nekvalitní AKB. Návrh -škodu řešit jako náklad firmy.  
Mokrošová Lenka ze dne 01.08.2018 škoda 5 000,-  V ZO souhlasí 
Vyvial Zdeněk   ze dne 18.05.2018   škoda 5 000,-    V ZO souhlasí 
Vyvial Zdeněk   ze dne 28.09.2017   škoda 5 000,-    V ZO souhlasí 
Bílý Ivo             ze dne 04.06.2018   škoda 5 000,-    V ZO souhlasí 
Benešovská Michaela ze dne 06.08.2017 škoda 5 000,-  V ZO souhlasí 



Leco Jaromír    ze dne 03.06.2018    škoda 5 000,-     V ZO souhlasí 
Chmel Petr       ze dne 12.07.2018    škoda 5 000,-     V ZO souhlasí 
Rajčan Miroslav   ze dne 26.02.2018   škoda 5 000,-   V ZO souhlasí 
Váňa Petr            ze dne 14.01.2018   škoda 5 000,-    V ZO souhlasí 
Šromek Miroslav ze dne 19.06.2018   škoda 5 867,-    V ZO souhlasí 
Murka Patrik       ze dne 15.05.2018   škoda 10 000,-   V ZO souhlasí  
 
K bodu 3: Stav členské základny. 
V ZO bere na vědomí stavy zaměstnanců za měsíc červenec, srpen 2018. 
V ZO ukončuje členství pp. Vašíček, Žárský pro neplacení člen. příspěvků ke dni jednání. 
V ZO ukončil členství pro neplacení člen. příspěvků k datu 10.8.2018 p. Závodná Monika. 
V ZO bere na vědomí žádost o ukončení členství p. Bajzar Karel na vlastní žádost k datu 30.9.2018. 
Nový člen: Dvořák Drahomír 
Do klubu důchodců se přihlásil p. Herrmann Vladimír. 
Organizovanost: 483 členů ( 272 zaměstnaných u ČSAD FM + 71 extérních + 140 důchodců) 
 
 K bodu 4: Hospodářské výsledky + vývoj mezd  
V ZO bere na vědomí vývoj mezd za červenec/2018. 
 
K bodu 5: Organizační opatření „Jubilanti 2018“ 
V ZO byl předložen seznam jubilantů, tj. 50-tníci, 60-tníci a odchody do řádného důchodu. Jedná se o 
cca 35 pozvaných hostů. 
Akce se koná dne 16.11.2018 od 14:30 hodin v restauraci Křivý pes. Organizační vypracuje Soukup. 
 
K bodu 6: Kontrola plnění KS 
Z řad členů OD se v průběhu měsíce červenec, srpen řešil příplatek za so+ne, který byl špatně spočítán 
u zaměstnanců OD, kteří v průběhu těchto měsíců překročili 150 hodin přesčasů. Po projednání 
s vedením, byl doplatek zahrnut do mzdy za srpen 2018. Vzhledem k tomu, že nedoplatek byl zahrnut 
do položky „příplatek za so“, informoval členy emailem jednatel, kde a jak tento doplatek ve výplatnici 
řidiči najdou. 
  
K bodu 7: Různé 
7.1. P. Staník Josef požádal o soc. podporu při dlouhodobé nemoci. V ZO souhlasí. 
7.2. P. Leco Jaromír byl kontaktován s právníkem od DAS, ve věci krácení odškodného vzniklého z 
pracovního úrazu. 
7.3. Jednatel se dne 6.9.2018 na žádost řidičů zúčastnil pracovní porady v Hranicích na Moravě. Zápis 
z tohoto jednání přeposlal vedení a dne 17.9.2018 proběhla schůzka s Ř OD p. Vyvialem a dále pp. 
Pavlásek, Kubalová, Svoboda. V průběhu týdne si vedení ověří podmínky přímo v Hranicích a písemně 
odpoví na jednotlivé body. 
7.4. Jednatel se na základě podnětů ze stran řidičů OD, obrátil na právní oddělení ve věci možné 
pomluvy, materiály které vydává v rámci volební kampaně ČSSD FM, a zdali nejde o pomluvu řidičů 
jako celku, popř. jednotlivců. Po právní stránce nejde o pomluvu ve vztahu k řidičům, přestože někteří 
cestující tuto kampaň mohou takto chápat. 
7.5. Na základě výzvy p. Zabdeře (viz.dopis: „Rozhořčení řidiči ČSAD Frýdek-Místek“ – který členové 
mají k dispozici). V ZO byl seznámen s celou akcí, včetně názorů řidičů, kteří odmítají se pod tento 
dopis podepsat. Jednatel informoval o podpisové akci, tak, ať v textu v uvedeném dopise je možné 
specifikovat zda-li, tento názor zastává většina řidičů OD, popř. jaká část. Text dopisu, po dohodě s p. 
Zabděřem, bude zveřejněn s upřesněním kolik řidičů souhlasí s textem. 
7.6.Jednatel informoval o zaslání námětů ke zlepšení obslužnosti a situace v MHD, a to jak V OD p. 
Pavláskovi, tak na odbor dopravy FM p. Hronovskému. Zatím bez odezvy ze strany magistrátu, 
pravděpodobně odpověď bude připravena na další jednání a to 1.10.2018, ke kterému Vaši zástupci 
opět připraví Vaše podklady k řešení. 



7.7. Jednatel informoval o celé kauze právního zastupování p. Žilinského Milana. Na základě těchto 
zkušeností OS navrhuje změny v právní pomoci pro své členy, a to v průběhu procesu nově nepůjde 
změnit právní zastoupení, tj. změnit právníka bez podložených důkazů, jen na základě osobního pocitu. 
Změna bude projednána na Předsednictvu sekce ve dnech 1-2.října 2018, kterého se zúčastní p. Soukup 
a V ZO souhlasí se změnou.  
7.8.Jednatel se obrátil o právní výklad ve věci zveřejňování krácení pohyblivé složky mzdy 
zaměstnanců, kteří porušili pracovní povinnosti. (Jedná se o zveřejňování „hříšníků“ z řad OD. 
Přestože tento systém podporujeme – odbory, i jako ponaučení pro další, není tento postup v souladu 
se zákonem. V OD byl seznámen a požádán, ať tyto výkazy i nadále zpracovává, ale u potrestaných 
řidičů neuvádí finanční částky. V OD p. Pavlásek souhlasí, že i nadále bude projednávat s odbory 
krácení této částky a vyvěšení jmen, prohřešků, ale bez stržených částek bude zajišťovat jednatel. 
7.9. V ZO bere na vědomí výpověď ke dni 30..9.2018 dle § 52,písm.c) p. Mádr René. 
V ZO bere na vědomí výpověď ke dni 30.11.2018 dle § 52 písm. c) p. Popelková Olga. 
V ZO bere na vědomí výpověď ke dni 31.10.2018 dle § 52 písm. c) pp. Polachová Lucie, Pospíšilová 
Veronika, Šponiar Ján, Tomšů Jiří. 
7.10. P.Rak – dotaz do kdy platí jednotlivé typy karet v rámci linek ČSAD FM, včetně MHD. 
                                                                                                                Zodp: p. Soukup   
7.11. Na základě změn v počtu středisek je třeba technicky upravit volební řád – tj. počty zástupců za 
jednotlivá střediska. Návrh organizačního opatření vypracuje p. Soukup a předloží na jednání V ZO 
dne 29.10.2018.                                                                                        Zodp: p. Soukup 
Znovu požádat členskou základnu o dodání možných kandidátů, kteří mají podporu ze stran odborářů 
ze svého střediska.  
7.12. P. Kleknerová – dotaz zda-li, z položky na kulturní věci jde zakoupit lístky na muzikál do OV 
„Děti ráje“.  V ZO souhlasí. 
Plakát vytvoří p. Kleknerová, včetně termínu přihlášení.  Příspěvek pro člena 50 % z ceny.   
 
Zapsal: p. Soukup 
 
Ověřovatelé: 
 
P.Kleknerová …………………………….. 
p.Popovič ……………………………… 
 
 
 
 
  
                                                                                                                                    Předseda V ZO 

P. Foldyna David 
 
                      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


