
Zápis z jednání s vedením 3CSAD 
dne 29.11.2018 v Místku 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 

Přítomni:  
Za vedení: pp. Vavřík, Vyvial, Malinovský, Peřinová, Mikulcová, 
Za ZO: pp. Foldyna, Hudec, Sladký Kubiena, Gogh, Skulina, Krawiec 
 
Program: (nebyl přesně určen a je zapsán v pořadí, jak přítomní vznášeli své podněty k projednání) 
1.P. Vavřík: Zhodnotil vývoj mezd za období 01-10/2018 ve všech společnostech na základě 
materiálu, které zasílá všem organizacím. Přítomni konstatovali, že KS je plněna. 
Dále informoval o nákupu v roce 2018 -  83 busů. (z toho KI 53, FM 12, HA 18) 
V roce 2019 nákup ….. 
 
2.P. Skulina: Nastavit příplatek za ztížené pracovní prostředí u všech turnusů i na základě nedostatku 
toalet, zázemí. 
Vavřík: Vzhledem k zvýšení cca o 10,-Kč nejsou finanční prostředky. Tento příplatek je problematický i 
proplácením z krajů.  
P. Peřinová: Zopakovala vypočtené tarify platné od 1.1.2019 v OD a to 5.1 - 122,43,,5.2 - 127,43 -, 
čekání 110,19 Kč a příplatek za ztížené prac. prostředí 8,20 Kč. 
 
3.P.Skulina: Další návrh a to navýšení osobního ohodnocení z 3,- na 5,-Kč.  
Vavřík: Opakoval, že bere navýšení dle kolektivní smlouvy jako dostačující. 
 
4.P. Foldyna: Návrh na fixní odměny za směny nad rámec plánu. 
P. Vyvial: V případě nutností a výjimečných situací není problém znovu projednat. 
 
5.P. Foldyna: Proč dochází k prodeji vozů v těchto dnech, které jsou v dobrém technickém stavu. 
Naopak zůstávají ty, které jsou ve špatném technickém stavu.  
P. Vyvial: Vysvětlil, proč došlo k prodeji busů nyní. V tomto roce velmi slušná nabídka na prodej, 
finance budou použity na nákup nových, na které si vedení nechce půjčovat u banky. 
 
6.P. Soukup: Poukázal na vývoj mezd dílenských pracovníků. Navrhuje navýšení mzdových prostředků 
minimálně o 5 %. 
Peřinová: V rámci FM došlo k poklesu přesčasů, včetně so. Od 1.1.2019 má dílenský pracovník nárok 
na zaručenou mzdu 126,60 Kč/hodina, dle NV. V součtu hodinové mzdy a odměny zcela určitě vedení 
NV dodržuje. 
P. Malinovský, Peřinová projednají s GŘ navýšení mzdových prostředků pro rok 2019 o 5 %. (V době 
projednávání p. Vavřík nebyl přítomen, vzhledem k dalšímu jednání.) 
 
7.P. Soukup: Navýšit tarify v rámci ND, včetně i skupiny řidičů zajišťující rozvoz Diema.  
P. Peřinová: Dle NV přináleží 103,8  Kč od 1.1.2019.  
P. Vavřík: Projedná s Ř ND možný i vyšší tarif pro řidiče ND, tedy všechny. 
 
Po projednání s ředitelem DND panem Javůrkem – stanovisko, že v kategorií řidičů ND nebudeme 

navyšovat základní tarif. Zůstane 100 Kč na hodinu. Zaručená mzda je dodržována v součtu 

základního tarifu + další mzdové složky (zákonem nestanovené).  

 

 



 
8.P. Skulina: Změna pitného režimu a to zrušit tzv. rozpustné sáčky a řidičům OD v dohodnutém 
termínu proplácet 1,-Kč k hodině výkonu. 
P. Peřinová: Je problém s výkladem ze strany hygienické stanice, včetně finančního úřadu. 
P. Vyvial: Dořeší dle možností jen provozovnu Český Těšín. 
 
 
 
 
 
 
Zapsal: pp. Peřinová, Soukup 
 


