
     Zápis č. 43/2018 
z jednání Výboru ZO OS DOSIA 

ze dne 17.12. 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. Dostál  

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.Různé 
 
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 vyvolal schůzku v Ostravě. 
Zápis č.41/7. Jednotliví stávající členové dodají členy volebních komisí do 20.11.2018.  
                                                                                                           Zodp: členové V ZO-splněno                                                                                     
Zápis č.41/8.7. Projednat s vedením neproplácení školení mistrů OD, ND, kteří pravidelně zajišťují 
dopravu, rozvozy, atd.                                                                          Zodp: p. Foldyna-splněno 
Zápis č.42/5.1. Návrh na projednání změny pitného režimu od roku 2019, který dodal V ZO Český 
Těšín. V ZO nezaujal jasné stanovisko. V rámci FM je pitný režim ze strany zaměstnavatele zajištěn 
dostatečně. Projednat s ostatními zástupci ZO.                              Zodp: p. Foldyna-splněno   
Návrh předložený ZO Č. Těšín nebyl v souladu se stanoviskem KHS. 
Zápis č.42/5.2. P. Soukup provedl kontrolu turnusových listů pro Hranice a na chyby upozornil 
V OD písemně. V ZO, vzhledem k reálnému předpokladu- tj. nedodržování BP na některých listech 
navrhuje v případě, že vedení neopraví turnusy požádat o prověření inspektorát práce. Zároveň 
informovat řidiče o nutnosti dodržovat BP dle NV 589/2006 i na úkor opoždění následujících  
spojů.                                                                                                 Zodp: p. Soukup 
 
   
 K bodu 2: Škodní události  
Pokluda Tomáš ze dne 09.06.2017   škoda 5 000,-      V ZO souhlasí 
Meca Jaromír    ze dne 13.05.2018   škoda 5 000,-       V ZO souhlasí 
Krpec Jaroslav  ze dne 09.05.2018   škoda 5 000,-       V ZO souhlasí 
Anděl Lubomír ze dne 26.12.2017   škoda 5 000,-       V ZO souhlasí 
Dudová Dagmar ze dne 09.08.2018 škoda 5 000,-       V ZO souhlasí  
Michna Václav  ze dne 30.08.2018   škoda 5 000,-       V ZO souhlasí 
Lyashenko Andrey ze dne 16.07.2018 škoda 23 578,-   V ZO souhlasí 
 
 
K bodu 3: Stav členské základny. 
Na vlastní žádost ukončuje členství pp. Kostelanský Jaroslav ke dni 30.11.2018. 
Pro neplacení čl. příspěvků ukončuje V ZO členství p. Matějka Jiří ke dni 30.11.2018 



Na vlastní žádost ukončuje členství pp. Šmahlík Tomáš, Zabdeř Martin, Pavlásková Alžběta, Dvořák 
Drahomír, Hrabovský Petr, Polachová Lucie k 31.12.2018. 
Nový člen: Rajčan Miroslav 
                  Kováčová Pavla 
                  Skuplík Andreas 
                  Eybl Tomáš 
V ZO bere na vědomí stavy zaměstnanců za měsíc listopad 2018. 
Organizovanost: 476 členů (244 zaměstnaných u ČSAD FM + 94 extérních + 138 důchodců) 
 
 K bodu 4: Hospodářské výsledky + vývoj mezd  
V ZO bere na vědomí mzdy za 10/2018. 
 
K bodu 5: Různé 
5.1. V ZO souhlasí s právní pomoci p. Weinhart Josef.  
5.2. V ZO doporučuje přiznání soc.pomoci při dlouhodobé nemoci těmto členům: pp.Menšík, 
Pavlištík, Staník. 
5.3. V ZO byl seznámen se zápisem ze Sněmu OS konaného dne 4.12.2018. 
Sněm rozhodl o změně stanov , že člen výboru, nemůže zastávat i funkci v revizní komisi. 
Sněm rozhodl o změně právní pomoci členům. 
Sněm na základě hospodaření bytu v Praze, který se pronajímá rozhodl o navýšení, a to člen OS a rod. 
příslušník 400,- Kč/den/osoba. Dítě do dovršení 16 let věku – 300,-Kč. Všichni ostatní 800,- Kč. 
Nově je nastolen i storno poplatek na 200,-Kč/den při nenastoupení, popř. bez řádné omluvy. 
5.4. Jednatel konstatoval stav voleb v jednotlivých střediscích: 
Za HS 00 byla zvolena p. Kleknerová Hana 
Za HS OD byli zvoleni pp. Foldyna David, Onderka Richard a v druhém kole byl zvolen třetí člen 
výboru p. Šarišský Květoslav. 
Za HS dílna byl zvolen p. Rak Lubomír 
V rámci ND volby budou probíhat ve dnech 20. – 31.12.2018. 
5.5. Jednatel informoval, že dle požadavku svazu zaslal seznam pojištěných u DAS pro rok 2019, 
přičemž dotace na 99 pojištěných činní 41 760,- Kč.  
5.6. Dne 29.11.2018 proběhlo jednání s vedením. Zápis z tohoto jednání přílohou zápisu.  
Bohužel se nepodařilo prosadit zvýšení tarifů u dílenských pracovníků, ale byl dohodnut nárůst 
mzdových prostředků. Vzhledem k zařazení do 5.třídy je stanovena zaručená mzda ve výši 126,50 Kč. 
Tj. součet tarifu a odměny. 
V ND kde řidičům přináleží nově zaručená mzdy ve výši 103,80 Kč nedošlo k dohodě a změně tarifů.  
5.7. Jednatel informoval o opětovném zájmu pojišťovny Kooperativa znovu prošetřit své 
„neproplacení“ pojistného p. Fojtík Zdeněk. Dopisem jej opětovně požádala o zaslání lékařských zpráv, 
tak ať může zhodnotit celý vývoj nemoci, popř. změnit rozhodnutí likvidátora. 
5.8. Jednatel informoval o situaci na přepravní kanceláři na A.N. Nebyla vyplacena žádná odměna i přes 
příslib ze strany vedení. Projednat s vedením možnost mimořádných odměn. Zodp: p. Soukup  
5.9. P. Kleknerová. Podle slov zaměstnanců zpracující data pro OD, bylo vedením přislíbeno, jestliže si 
rozdělí práci za p. Rzidkou, (bez přijetí dalšího pracovníka), bude jim jejich snaha kompenzována 
navýšením ve výši ušetřené mzdy. Což se nestalo.                      Zodp: p. Foldyna, Kleknerová 
  
 
 Zapsal: p. Soukup 
 
Ověřovatelé: p. Rak …………………. 
                    p. Foldyna ……………… 
 
Předseda V ZO 
p. Foldyna David 
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