
     Zápis č. 2/2019 
z jednání Výboru ZO OS DOSIA 

ze dne 7.2. 2019 
 
Přítomni: 
HS OD pp. Onderka, Šarišký 
HS TÚ p. Rak 
 HS ND p. Kaucký 
HS THP p. Kleknerová 
Omluveni: pp. Foldyna, Navrátil  
 

Ověřovatelé zápisu: pp. Onderka, Kaucký 

 
Program: 
1. Kontrola zápisu a plnění  
2.Škodní události 
3.Stav členské základny 
4.Hospodářské výsledky + vývoj mezd 
5.Návrh rozpočtu rok 2019 
6.Kontrola plnění KS 
7.Příprava konference 
8. Různé 
 
 
K bodu 1: Kontrola zápisu 
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.43/5.9. 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-splněno 
Dle vedení byla přislíbena jen 50 % objemu „ušetřené“ mzdy, ze strany odborů při původním jednání 
nebyl žádný zástupce. 
Zápis č.1/ 5.1. P. Kaucký informoval o změně výpočtu „prac. pohotovosti“ v ND a dalších 
podmínkách. Body uvedené předchozím zápise projednal p. Kaucký, Soukup s vedením ND dne 
11.1.2019 a bylo dohodnuto: 
a)P.Kocián, který kontroluje pracovní činnost nemá důvod bezdůvodně krátit odpracované hodiny. 
V případě mimořádných událostí je třeba situaci nahlásit. 
b)Nově, vedení hodiny tzv. pohotovosti bude proplácet po dohodě s řidičem a to buď do diet při 
vyúčtování, nebo do nejbližší mzdy, popř. je možné se dohodnout na obou variantách. Pro jedince 
s dobrou pamětí a po dohodě, je možné hodiny převádět do dalšího období. Samozřejmě jestliže 
přijede v průběhu měsíce, tak si hodiny vedení ponechá v záloze za dobu čerpání volna. ( Za týden 
volna v záloze 37,5 hodiny.) 
c)Hodiny proplacené ve mzdě se budou započítávat do průměrného výdělku. Tj. u těchto řidičů se 
bude zvedat tzv. průměrná hodinová mzda, která se využívá pro proplácení dovolené. Zrovna tak to 
samozřejmě kladně ovlivní výši „nemocenské“, atd. 
d)Vedení ND se zavázalo připravit přehlednější tabulku vyúčtování. Po vyúčtování (v nové tabulce) p. 
Kaucký, tvrdí, že není přehlednější a nejsou uváděny všechny vstupy, tak jak zaznělo na jednání.  
Projednat opravu s vedením ND, popř. s GŘ p. Vavříkem.                     



Znovu a písemně požadovat, jak bude vedení ND postupovat v případě, že řidič dostane pokutu za 
neprokázání čerpání týdenního odpočinku mimo kabinu.                      Zodp: pp.Kaucký, Soukup 
 
Na výše uvedením jednání nedošlo k dohodě o navýšení „odměny“ za pohotovost. V ZO rozhodl řešit 
na jednání s vedením za přítomnosti GŘ p. Vavříka.                   Zodp: pp. Foldyna, zástupce ND  
 
Zápis č.1/5.2. 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.                                    Zodp: p. Soukup-splněno 
Zápis č.1/5.3. 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-splněno 
Zápis č.1/5.4. P. Foldyna zaúkoloval jednatele o zajištění sálu na konferenci a přípravu podkladů do 
nejbližšího V ZO.                                                                            Zodp. p. Soukup-splněno 
 
K bodu 2: Škodní události 
Chrapek Zbyněk     ze dne 16.12.2017   k úhradě  5 000,-      V ZO souhlasí 
Kocurek Lukáš       ze dne 20.06.2018   k úhradě  5 000,-       V ZO souhlasí 
Foldyna Vladislav   ze dne 20.01.2019   k úhradě 14 129,-      V ZO souhlasí 
Bystroň Martin       ze dne 12.12.2018   k úhradě  2 220,-        V ZO souhlasí 
Kanský René          ze dne 05.06.2018    k úhradě 20 000,-      V ZO souhlasí       
Němec Tomáš        ze dne 08.08.2018   k úhradě  5 471,-       V ZO souhlasí 
Lyashenko Andrey  ze dne 16.07.2018  k úhradě 23 578,-       V ZO souhlasí 
 
K bodu 3: Stav členské základny 
V ZO bere na vědomí změny ve stavech zaměstnanců. 
O ukončení členství požádali pp. Hlucháň Rostislav, Gabrhelík Milan, Janek Pavel, Staník Josef, Segeč 
Zdeněk ml., Pavelková Magdaléna k 31.1.2019 
Nový člen: Lyashenko Andrey 
                  Trunda Michal 
Organizovanost: členů 458 ( z toho 238 zaměstnaných u ČSAD FM + 84 extérních + 136 důchodců). 
 
 K bodu 4: Hospodářské výsledky + vývoj mezd 
V ZO bere na vědomí vývoj mezd za rok 2018.  
Nárusty v indexu rok 2017/2018 v procentech: 
Řidiči OD ……….…112,03  
Řidiči ND ………… 103,14 
Dílenští pracovníci …106,36 
Ostatní dělníci ……...114,46 
Přepr.kancelář ………118,54 
TH pracovníci …….. 112,30 
 
K bodu 5: Návrh rozpočtu na rok 2019 
Členům V ZO byl předložen návrh zpracovaný jednatelem. Po drobných změnách V ZO souhlasí s 
předložením na dílenských schůzích k projednání. 
Na návrh p. Raka připravit i změny v hospodářské směrnici, a to v kapitole III.2.3. Dary jubilantům. 
Jedná se zvýšení daru pro odboráře, kteří jsou členy ZO více jak 30, 35, 40 let.   Zodp: p. Soukup 
 
 
 
 



K bodu 6: Kontrola plnění KS 
Plnění KS v otázce mezd V ZO konstatuje, že zaměstnavatele smlouvu dodržuje. 
V ZO konstatuje nedodržení KS, a to její přílohy „Jízdní výhody“. Provizorní návrh jednatele V ZO 
podporuje, ale je nutné vyvolat jednání s GŘ a upřesnit další postup. Do doby projednání s vedením, 
žádáme všechny řidiče OD o odbavování zaměstnanců a rod. příslušníků, kteří prokáží nárok na slevu, 
odbavovat nulovým jízdným, protože zaměstnanecký tarif není v odbavovacím strojku nastaven. Dle 
slov Ř OD p. Vyviala nebude postihovat řidiče za tento postup.   Zodp: p. Foldyna 
 
K bodu 7: Příprava Konference 
Konference je naplánována na sobotu 16.3.2019 v restauraci Švejk od 14:00 h. Organizační opatření 
bylo vypracováno.  Zaslat v el. podobě všem členům V ZO, včetně všech podkladů pro dílenské 
schůze. 
Schůze OD se bude konat dne 2.3.2019 od 14:00 hodin. Místo bude upřesněno na plakátech – 
pozvánce. 
Další zástupci středisek upřesní v nejbližším termínu. 
 
K bodu 8: Různé   
8.1. Jednatel seznámil V ZO s pohledávkami čl. příspěvků za rok 2018. 
8.2. Jednatel informoval, že odeslal seznam pojištěných funkcionářů pro rok 2019. 
8.3. Jednatel informoval, že projednal s vedením možnost nové řidiče OD, přeřadit i dříve do vyššího 
tarifu 5.2., jestliže prokáží ucelenou praxi v řízení autobusu delší jak dva roky. V ZO s výjimkou z KS 
souhlasí. 
8.4. Návrh ze strany vedení, a to snížit třídu u řidičů OD na základě většího počtu hodin neplnění 
FPD. V ZO zásadně odmítá o návrhu jednat. Na základě jednání s vedením navrhnout změnu a to 
zvýšením ročních odměn, tak ať je více motivující. 
8.5. P. Leco informoval, že i tento rok pořádá akci do vinného sklepa ve dnech 5.-6.10.2019 do 
Kostelce u Kyjova. Požádal o proplacení zálohové faktury. V ZO souhlasí. 
8.6. Telefonicky požádal p. Foldyna o úhradu ledové plochy pro zaměstnance dne 23.2.2019. Hodina 
bude upřesněna p. Stanoškovou Orenčákovou. V případě konání akce plakát připraví p. Kleknerová. 
8.7. V ZO bere na vědomí reorganizaci v osobní dopravě, tj. změny činnosti jednotlivých mistrů. 
Rozhodnutí je plně v kompetenci vedení.  
8.8. P. Kaucký:  
8.8.1.Návrh při jednání s vedením projednat zavedení v nákladní dopravě více tarifů, a to na základě 
praxe, popř. odpracovaných let.                                                   Zodp: p. Foldyna 
8.8.2. Zvýšené náklady na hygienu v MKD. Zvyšují se poplatky za použití sprch, vstupů na hygienu. 
Řidiči pracují a pohybují se v chemických závodech, kde často není možnost využít hygienických 
prostor v areálu po ukončení práce. Požadovat po zaměstnavateli spolufinancování nákladů, jestliže 
nemůže zaručit hygienické podmínky.                                               Zodp: p. Foldyna 
8.9. P. Kleknerová informovala o pracovní poradě dne 8.2.2019, vyvolané pracovnicemi v přepravní 
kanceláří. Jednání se zúčastní za vedení pp. Vvyila, Pavlásek. Za odbory pp. Kleknerová, Soukup 
8.10. V ZO souhlasí s doporučením právní pomoci pro p. Hlaváč Roman. 
8.11. P. Onderka: Na pracovní poradě zaznělo v lednu od Ř OD p. Vyviala, že bude zajištěna i hotovost 
v rámci so+ne, zrovna tak hotovost, zvláště na odpolední směně má většinou již naplánované jizdy, 
popř.“ pravidelně“ zajišťuje smluvní přeravu.  Požádat o vyjádření vedení OD, proč zatím nevznikla, 
popř. došlo ke změně názoru?  
 
  Zapsal: p. Soukup 
 
Ověřovatelé: p. Onderka ………….…….. 
                    p. Kaucký …………….. 
 

Místopředseda V ZO 
p. Kleknerová Hana 
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