
     Zápis č. 4/2019 
z jednání Výboru ZO OS DOSIA 

ze dne 26.4. 2019 
 
Přítomni: 
HS OD pp. Foldyna, Onderka 
HS TÚ p. Rak 
 HS ND p. Kaucký 
HS THP p. Kleknerová  
Omluveni: pp. Šařišský, Navrátil 
 

Ověřovatelé zápisu: pp. Onderka, Foldyna 

 
Program: 
1. Kontrola zápisu a plnění  
2.Škodní události 
3.Stav členské základny 
4.Hospodářské výsledky + vývoj mezd 
5.Plán jednání na II. pololetí roku 2019 
6.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.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. Foldyna, Onderka 
Bude projednáno na jednání s vedením OD. 
Zápis č.3/4 Projednat s vedením vývoj mezd v opravárenském středisku.      Zodp: p. Foldyna 
Zápis č.3/6 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-splněno 
Zápis č. 3/7 V ZO pověřuje předsedu p. Foldyna, k jednání s ostatními předsedy ZO a dohodnout 
stejný postup. V případě, že dojde ke shodě řešit výklad výpočtu za čekání i soudně.  Zodp: p.Foldyna                                                  
Zápis č.3/7.8. 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.                                                                   Zodp: jednatel – splněno /viz. bod 6.7/ 
Zápis č.3/7.11. Jednatel informoval, že stále vedení nedodalo smlouvu o daru pro rok 2019. 
                                                                                                                Zodp: p. Foldyna-splněno 



Je připravena k podpisu na jednání s vedením dne 9.5.2019. 
Zápis č. 3/7.14. 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-splněno  
 
K bodu 2: Škodní události 
Baroš Jan      ze dne 22.08.2018 k úhradě 5 000,- Kč   V ZO souhlasí 
Sikora Kamil ze dne 12.12.2018 k úhradě 5 000,- Kč   V ZO souhlasí  
 
K bodu 3: Stav členské základny 
V ZO bere na vědomí změny ve stavech zaměstnanců. 
Na vlastní žádost požádal o ukončení členství p. Formánek Petr ke dni 30.4.2019. 
V ZO ukončuje členství pro neplacení čl. příspěvků p. Szkandera Antonín, Šenauer Petr k datu 
30.4.2019.  
Na vlastní žádost k datu 30.4.2019 byli přeřazeni pp. Segeč Zdeněk, Štěpánková Zlata, Hrdý Jaromír do 
klubu důchodců. 
Nový člen: Varady Petr 
                  Vyparina Petr 
                  Macošek David 
                  Sogel Václav 
                  Háša Petr 
Organizovanost: členů: 455 ( z toho 240 zaměstnaných u ČSAD FM + 80 extérních + 135 důchodců). 
 
 K bodu 4: Hospodářské výsledky + vývoj mezd.  
V ZO bere na vědomí vývoj mezd za březen 2019. 
P.Rak – opětovně požádal předsedu o projednání s vedením vývoj mezd v dílenském středisku. 
                                                                                                                Zodp: p. Foldyna 
 
 
K bodu 5: Plán jednání na II. Pololetí 
Vzhledem k dovoleným se V ZO s předstihem rozhodl, že zruší termín jednání v červenci a přesune 
jednání na den 30.8.2019. 
27. září 
21.října 
22.listopadu + jubilanti 
23.prosinec 
Jednatel bude písemně informovat vedení o termínech jednání. 
 
K bodu 6: Různé 
6.1. Jednatel informoval, že na základě dopisu byla přiznána podpora OS při dlouhodobé nemoci p. 
Čížové. 
6.2. Vyhodnocení jízdy bez nehody ve spolupráci se zaměstnavatelem se pořádá 24.5.2019 v Českém 
Těšíně. 
6.3. DAS informovala, že byl zdárně ukončen spor p. Nekorance s cestujícím. 
6.4. V ZO souhlasí z právní pomoci p. Vojtek Ondrej. 
6.5. Kontrola pracovníků svazu pro BOZP proběhne ve dnech 13.-15.5.2019. 
6.6. P. Rozbrojová dodala podklady pro akci „Vaječina“ a „Den dětí“ pořádaný dne 11.5.2019 od 13:00 
hodin v obci Krásna na Haťoku (hřiště hasičů). 
V ZO rozhodl zajistit odměny pro děti, včetně diplomů. Dále zajistí poměrnou část nákupu potravin 
pro odboráře. Další občerstvení zajistí pořadatel ve vlastní režii.  
6.7. Jednatel informoval, že se zúčastnil jednání Předsednictva OS ve dnech 15.-16.4.2019. 
Téma, které se dotýkají naší ZO: 
-situace v DP Brno ve věci vyjednávání nové KS, jako odstrašující případ-ústně 



-výběr ze Sbírky zákonů – písemně 
-dopis europoslankyně p. Dlabajová Martina ve věci rozhodnutí Evropského parlamentu pro 
mezinárodní kamionovou dopravu – písemně. Informovat řidiče ND, že je nutné při přepravě-kabotáži 
takovouto přepravu hlásit na dispečink. 
-v případě zájmu zajistit plenární jednání pro rok 2020 v Beskydech jedná se o termín 9.-11.6. Pro cca 
55-60 účastníků. 
-ubytování v Praze se zatím rozšiřovat nebude, odkázat v tuto chvíli členy na hotel Pramen, který se 
nachází v lokalitě obchodního centra Černý most a má „vstřícné“ ceny. Další možnost v Rezidenci 
Topolová /Praha 10/ jedná se sice o hostel a cena 350,-Kč/noc/lůžko je úměrná. 
-Předseda svazu p. Rejský, dále informoval: 
: o stavu členské základny cca 13 000 členů, ale při jednáních s vedením zastupují 34 800 zaměstnanců 
: o vývoji mezd v jednotlivých společnostech 
: smlouva o pojištění škod způsobených zaměstnavateli zastřešuje 2 700 členů-pojištěnců 
: nově Kooperativa zaslala podmínky pojištění nemoci a úrazu o kterých se bude jednat 
: v rámci smlouvy s DAS je pojištěno 1 588 členů 
: k 1.4.2019 byl prodán Odborový dům v Praze, svaz podepsal s novým majitelem smlouvu o pronájmu 
stávajících prostorů za výhodnějších podmínek než dosud 
: nově byl doplněn program na plenární jednání které se koná ve dnech 11.-13.6.2019 v Kožlanech 
: turnaj v sálové kopané pořádá tentokrát Hradec Králové v termínu 30.11.2019 a přesné podmínky 
dodá předseda této organizace na plenárce 
: změna termínu podzimního předsednictva  
6.8. P. Kaucký – informoval, že stále chybí písemná informace ze strany zaměstnavatele o pokynech, 
jak postupovat při kontrole, kdy řidič nemůže prokázat týdenní odpočinek mimo kabinu. 
6.9. P. Kaucký – stále dochází od mistrů ND různé pokyny, které jsou v cizím jazyku a které upřesňují 
jejich pracovní náplň. Požaduje zasílat v češtině. 
 Při neutralizaci nakládky dochází k opětovným vypisováním tiskopisu „CMR“. Ulehčení práce pro 
řidiče, včetně „kulturnosti“ těchto dokladů, pořídit na každý vůz razítko s adresou firmy. 
 
 
  Zapsal: p. Soukup 
 
 
 
 
Ověřovatelé: p. Foldyna …………………….. 
                    p. Onderka ……………………. 
 
 
 
 
 
 
 

Předseda V ZO 
p. Foldyna David 
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