
     Zápis č. 1/2019 
z jednání Výboru ZO OS DOSIA 

ze dne 4.1. 2019 
 
Přítomni: 
HS OD pp. Foldyna, Onderka, Šarišský 
HS TÚ p. Rak 
 HS ND pp. Kaucký, Navrátil 
HS THP p. Kleknerová  

Ověřovatelé zápisu: pp. Rak, Foldyna 
Program: 

1.Volba předseda a místopředsedy ZO, zástupce pro BOZP 

2.Plán jednání na první ½ roku 2019 
3.  Kontrola zápisu a plnění  
4. Stav členské základny 
5. Různé 
 
K bodu 1: Volba předsedy, místopředsedy. 
V úvodu požádal dosavadní předseda p. Foldyna jednatele, ať vede jednání, včetně voleb funkcionářů. 
Všichni přítomní souhlasili. 
Jednatel seznámil s volebním řádem, dále bylo dohodnuto, že volby proběhnou veřejným hlasováním. 
Předsedou V ZO byl zvolen: p. Foldyna David. Hlasování: 6 pro, 1 se zdržel, proti 0 
Místopředsedou V ZO byla zvolena: p. Kleknerová Hana.  Hlasování: 6 pro, 1 se zdržel, proti 0 
Zástupcem ZO pro otázky BOZP byl zvolen: p Soukup Petr. Hlasování: 7 pro, 0 se zdržel, proti 0 
(Viz. samostatný protokol z voleb.) 
O výsledku voleb a nových členech výboru ZO bude informovat vedení firmy jednatel, včetně zajištění 
změny na web. stránkách, popř. na krajském rejstříkovém soudu.        Zodp: p. Soukup 
 
K bodu 2: Plán jednání výboru pro rok 2019 
Termíny jednání V ZO: 
4.1.2019 
7.2.2019  
16.3.2019 konference ZO 
29.3.2019 
26.4.2019 
24.5.2019 
28.6.2019 
Jednání budou začínat vždy v 8:00 hodin. 
 
K bodu 3: Kontrola zápisu 
Přítomní souhlasili, že nesplněné úkoly si berou za své a dořeší. 
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 
Zápis č.43/5.8. 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 -splněno 
Odměny za zvýšené nároky cestujících při výměnách karet bude proplacena ve mzdě za 12/2018 a dále v lednu vedení 
vydá nový mzdový výměr pro pracovnice na A.N. ve výši zaručené mzdy pro 3.tarif + 100,-Kč + příplatky vyplývající 
z KS. 



Zápis č.43/5.9. 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 
 
K bodu č 4: Stav členské základny 
O ukončení členství požádali pp. Čekanský Josef, Justová Kateřina, Richtmanová Blanka, Bordovský 
Jan k 31.12.2018 
Pro neplacení čl. příspěvků ukončuje V ZO členství pp. Vašut Radim, Vykoupil Lumír ke dni 
31.12.2018. 
Organizovanost: členů 462 ( z toho 239 zaměstnaných u ČSAD FM + 87 extérních + 136 důchodců). 
 
 K bodu 5: Různé 
5.1. P. Kaucký informoval o změně výpočtu „prac. pohotovosti“ v ND. Tuto informaci podal Ř ND p. 
Javůrek na pracovní poradě dne 28.12.2018 a dále na základě později došlé SMS zprávy od p. Šmída, že 
„pracovní pohotovost“ bude vedením proplácena na základě dohody s jednotlivci, a to buď do mzdy, 
nebo jako příplatek do diet.  
Na základě nového rozhodnutí vedení je nutné projednat s vedením: 
5.1,1.Kdo bude mít zájem o proplácení v dietách, bude mít tuto činnost vyúčtovanou zvlášť? (Mimo 
řádné vyúčtování vyplývající z KS?) 
5.1.2.V rámci mzdy tyto hodiny-činnost řidiče proplatit v nové položce „odměny za činnost“. 
5.1.3.Pro rok 2019 zvýšit odměnu, a to za každou hodinu dle průměrné hodinové mzdy. (Jedná se o 
tzv. pohotovost.) 
5.1.4.Vždy vyrovnat při každém vyúčtování odpracované hodiny, včetně „hotovosti“. V případě, že za 
daný měsíc pracovník nesplní FPD, vyplácet hodiny zálohově, které následující měsíc pracovník 
odpracuje. 
5.1.5.Požadovat po vedení jasnější pracovní postup, které činnosti a jak vykazovat, zda-li jako 
pohotovost, nebo čekání.   
6.Organizační pokyny při „velkém odpočinku“. Zodp: pp. Kaucký, Navrátil, Foldyna 
5.2. P. Vykoupil Pavel požádal o prověření, proč nedostal věrnostní odměnu vyplácenou ve mzdě za 
11/2018. Jednatel požádal o přehodnocení vedení OD, včetně Ř OD p. Vyviala.  Na upozornění, které 
se vymyká všeobecným podmínkám, přislíbil Ř OD, že osobně dodané podklady vyhodnotí, a 
v případě, že se zakládají na skutečnostech, které mu zaslal jednatel ZO souhlasí s vyplacením této 
odměny nad rámec KS. 
5.3. P.Šarišský – upozornil V OD na nezapracovanou zastávku H. Domaslavice-nocovna. Přitom 
cestující mají zájem na této zastávce nejen vystupovat, ale i nastupovat. Požádal V OD o zapracování 
této zastávky do jízdního řádu, pro všechny spoje.                                         Zodp: p.Šarišký 
5.4. P. Foldyna zaúkoloval jednatele o zajištění sálu na konferenci a přípravu podkladů do nejbližšího 
V ZO.                                                                                                             Zodp. p. Soukup 
5.5. Jednatel informoval o stavu účtu organizace, včetně odhadovaných nákladů a V ZO rozhodl jen 
v položce „sport“ proplácet příspěvky, včetně poukázek od února 2019. Další možné změny v současné 
směrnici předložit na konferenci dne 16.3.2019. 
 
  Zapsal: p. Soukup 
 
Ověřovatelé: p. Rak …………………. 
                    p. Foldyna ……………… 
 

Předseda V ZO 
p. Foldyna David 
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