
     Zápis č. 3/2019 
z jednání Výboru ZO OS DOSIA 

ze dne 29.3. 2019 
 
Přítomni: 
HS OD pp. Foldyna, Onderka, Šarišský 
HS TÚ p. Rak 
 HS ND p.  
HS THP p. Kleknerová 
Omluveni: pp. Kaucký, Navrátil  
 

Ověřovatelé zápisu: pp. Kleknerová, Rak 

 
Program: 
1. Kontrola zápisu a plnění  
2.Škodní události 
3.Stav členské základny 
4.Hospodářské výsledky + vývoj mezd 
5.Organizační – Den matek a žen 
6.Organizační – Den dětí 
7.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 -splněno 
Opakovaně provést kontrolu, včetně turnusů z Hranic n/M, zda-li doby řízení jsou v souladu s NV. 
                                                                                                Zodp: pp. Foldyna, Onderka 
Zápis č.1/ 5.1. Nedořešené připomínky k ND: 
a)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 nezkráceného týdenního odpočinku mimo kabinu.  
                                                                                         Zodp: pp. Kaucký, Soukup-splněno. 
Ř ND p. Javůrek opakovaně potvrdil, že pokuty bude hradit společnost, a znovu upraví tabulky pro 
vyúčtování po dohodě se zástupci. 
Zápis č.2/5 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-splněno. 
Zápis č.2/8.8.1 Návrh při jednání s vedením projednat zavedení v nákladní dopravě více tarifů, a to na 
základě praxe, popř. odpracovaných let.                                                   Zodp: p. Foldyna-splněno 
Vedení nesouhlasí, znovu řešit až při nové kolektivní smlouvě. 
Zápis č.2/8.8.2 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, Kaucký 



Zápis č.2/8.11. 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 přepravu.  Požádat o vyjádření vedení OD, 
proč zatím nevznikla, popř. došlo ke změně názoru?                                        Zodp: p. Onderka 
Bude projednáno na jednání s vedením OD. 
 
 
K bodu 2: Škodní události 
Běčák Jaromír    ze dne 23.11.2018   k úhradě 9 243,-         V ZO souhlasí 
Leco Jaromír     ze dne 08.01.2018   k úhradě 5 000,-          V ZO souhlasí 
Leco Jaromír     ze dne 18.08.2018   k úhradě 5 000,-          V ZO souhlasí 
Mishkin Viacheslav ze dne 31.12.2018 k úhradě 7 075,-      V ZO nesouhlasí, chybí vyjádření řidiče 
Přibyl Pavel        ze dne 14.4.2018    k úhradě 12 539,-        V ZO -není stanoveno kolik má hradit řidič  
 
K bodu 3: Stav členské základny 
V ZO bere na vědomí změny ve stavech zaměstnanců. 
O ukončení členství požádali pp. Němec Tomáš, Procházka Jiří, Fajkoš Jan, Dudová Dagmar, Klabník 
Vladimír ke dni 31.3.2019 
Nový člen: Skybík Martin 
                  Jakůbek Pavel 
Organizovanost: členů 453 ( z toho 238 zaměstnaných u ČSAD FM + 81 extérních + 134 důchodců). 
 
 K bodu 4: Hospodářské výsledky + vývoj mezd.  
V ZO bere na vědomí vývoj mezd za únor 2019. 
Projednat s vedením vývoj mezd v opravárenském středisku.                  Zodp: p. Foldyna 
 
K bodu 5: Organizační – Den matek a žen 
Dne 24.5.2019 proběhne Den matek a žen. Plakát + potvrzení účasti vytvoří p. Kleknerová. 
Organizační: 
Návštěva hasičské stanice na ul. Pavlíkova, Frýdek-Místek. Objednávka exkurze. 
Posezení v restauraci U Janka + výběr menu.  
Svoz účastníků.                                                                           Zodp: pp. Kleknerová, jednatel 
 
K bodu 6: Organizační – Den dětí 
V ZO rozhodl, že i tento rok Den dětí bude probíhat formou knižních poukázek v knihkupectví 
„Kapitola“. Seznam dětí, dohodnout podmínky s majitelem, vytištění kuponů v ceně 150,- Kč, a 
následná distribuce v termínu od 13.5.2019. Platnost poukázek do 28.6.2019. 
Plakát vytvoří p. Kleknerová.                                                    Zodp: pp. Kleknerová, jednatel 
V případě zájmu z řad členů zorganizovat aktivní „Den dětí“, V ZO samozřejmě akci podporuje, 
včetně finanční podpory. Možného organizátora žádáme, ať předloží návrh nejpozději do jednání 
výboru dne 25. dubna 2019. 
 
K bodu 7: Různé 
7.1. V ZO souhlasí s právní pomocí pro p. Fojtík Lubomír v soukromé záležitosti. 
7.2. V ZO byl seznámen s mzdovým vývojem v rámci sekce MHD a VSD zaslaný OS. 
7.3. Jednatel informoval o zaslaném dopise vedení ve věci výpočtu odměny za čekání. Na jednání dne 
21.3.2019 GŘ znovu potvrdil, že výklad výpočtu má vedení správně a nebude měnit již nastavený tarif, 
na druhé straně odsouhlasil zvýšení celkového objemu mezd o 11 000,-/měsíc, které budou mít 
k dispozici mistři, ať mohou odměňovat ochotné a kvalitní řidiče.  
V ZO pověřuje předsedu p. Foldyna D, k jednání s ostatními předsedy ZO a dohodnout stejný postup. 
V případě, že dojde ke shodě řešit výklad výpočtu i soudně.                      Zodp: p. Foldyna 
7.4. V ZO doporučuje podporu při dlouhodobé nemoci pro pp. Pavlištík Milan, Rozbrojová Lenka, 
Fojtík Zdeněk, Skalický Jan. 



7.5. V ZO byl seznámen se Zápisem ze zasedání Sněmu dne 12.3.2019 
7.6. P. Foldyna obdržel vyjádření Výkonné rady OS ve věci žádosti o podporu pro členku p. Čížovou. 
Jednatel připravil dopis s vysvětlením a V ZO souhlasí se zasláním VR OS k znovu projednání. 
7.7. Jednatel informoval, že dostal předvolání k soudu ve věci žaloby p. Svobodové proti ČSAD 
Frýdek-Místek a.s. jako svědek na den 9.4.2019. 
7.8. Jednatel informoval o konání Předsednictva sekce ve dnech 15.-16.4.2019 a požádal členy V ZO o 
podněty k projednání. 
7.8.1.Projednat další možnosti ubytování v Praze. 
7.8.2. Návrh pro rok 2020 pořádat plenární jednání sekce v Beskydech. Popř. možnost změnit již v roce 
2019. 
7.9. Informace od DAS o ukončení sporu p. Leco Jaromír versus firma, pro krácení plnění nároků 
vzniklých při pracovním úrazu. Soud konstatoval, že zaměstnavatel pochybil. 
7.10. Jednatel informoval o nových podmínkách v rámci zaměstnaneckého programu T-Mobile. 
7.11. Jednatel informoval, že stále vedení nedodalo smlouvu o daru pro rok 2019. Zodp: p. Foldyna  
7.12. V ZO rozhodl, že na plenární jednání ve dnech 11.-13.6.2019 je delegován pp. Foldyna, Šařišský. 
7.13. V ZO rozhodl, se změnou smlouvy s T-M zrušit jednu datovou SIM a uhradit p. Onderkovi 
náklady spojené s pořízením přenosného zařízení k datové SIM. 
7.14. P. Kleknerová – konstatovala, že připomínky pracovnic z A.N jsou průběžně odstraňovány, 
včetně dohodnutých odměn za nadstandartní výkony. V rámci příštího týdne osobně prověří. 
                                                                                                      Zodp: pp.Kleknerová, Foldyna  
7.15. Vzhledem k dovoleným se V ZO s předstihem rozhodl, že zruší termín jednání v červenci a 
přesune jednání na den 30.8.2019. 
7.16. P. Foldyna informoval o průběhu konference a pověřil jednatele o zaslání zápisu všem členům. 
Zrovna tak byl již uložen na web. stránkách ZO. 
 
 
  Zapsal: p. Soukup 
 
 
 
 
Ověřovatelé: p. Kleknerová ………….…….. 
                    p. Rak  ………….…………….. 
 
 
 
 
 
 
 

Předseda V ZO 
p. Foldyna David 
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