
      Zápis č. 6/2019 
z jednání Výboru ZO OS DOSIA 

ze dne 28.6. 2019 
 
Přítomni: 
HS OD pp. Foldyna, Šarišský 
HS TÚ p. Rak 
 HS ND p. Kaucký, Navrátil 
HS THP p. Kleknerová 
Omluveni: pp. Onderka 
 

Ověřovatelé zápisu: pp. Šarišský, Kleknerová  

 
Program: 
1. Kontrola zápisu a plnění  
2.Škodní události 
3.Stav členské základny. 
4.Hospodářské výsledky + vývoj mezd 
5.Různé 
 
 
K bodu 1: Kontrola zápisu 
Zápis č.42/5.2. Opakovaně provést kontrolu, včetně turnusů z Hranic n/M, zda-li jsou v souladu 
s NV 589/2006 v platném znění.                                               Zodp: pp. Foldyna, Onderka 
Kontroly probíhají průběžně. Další kontrolu provede p. Soukup a to po 9.6.2019, kdy dojde k větším 
změnám.                                                                                     Zodp: p. Soukup -splněno  
Ucelený zápis z kontroly turnusových listů jednatel provedl ve dnech 24.-25.6.2019 a předložil V ZO na 
jednání. Viz. bod 5.5. tohoto zápisu. 
 
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-splněno 
Z jednání s Ř ND p. Javůrkem: Citace: „Řidičům cisteren se navýšila dieta na den o 1 ,- EUR i pro pobyt do 21 dnů. 
Máme za to, že tímto navýšením lze uvedené zvýšení nákladů pokrýt s dostatečnou rezervou. Při delších pobytech je 
navýšení na den ještě podstatnější.“ 
V ZO nesouhlasí s vyjádřením Ř ND, projednat znovu s GŘ p. Vavříkem, protože vyjádření p. Javůrka 
je hodně nepřesné. (Jak uvádí zvýšení diet o 1,- EUR je jen za jazykové znalosti.) Zodp: p. Foldyna 
 
 
Zápis č.3/4 Projednat s vedením vývoj mezd v opravárenském středisku.  Zodp: p. Foldyna-splněno 
Dne 9.5.2019 projednáno s vedením. Vyjádření p. Malinovského: Citace: „V průměru v tomto roce došlo k navýšení 
mzdy o cca 3,- až 6,-Kč/hodina, což v průměru činní o 500,-Kč/měsíc. Od dubna došlo k dalšímu navýšení a celkově se 
jedná až o 1 000,-Kč/měsíc/dílenský pracovník. Navýšení se musí projevit nejpozději v průměrech za první pololetí. 
Tabulky za 1.čtvrtletí jsou ovlivněny zvýšenou nemocenskou.“  
Vyvolat jednání s p. Malinovským a p. Peřinovou a požadovat přesnější podklady. Vývoj mezd u 
jednotlivců neodpovídá tvrzení vedení.                                       Zodp: p. Foldyna, Rak 
 
 
                                            
 
 
 



K bodu 2: Škodní události 
Kalinský Vlastimil  ze dne 24.4.2018 k úhradě 5 000,-        V ZO souhlasí 
Lyaschenko Andrey ze dne 21.11.2018 k úhradě 25 760,-   V ZO nesouhlasí a požaduje doplnění 
 
K bodu 3: Stav členské základny 
V ZO bere na vědomí změny ve stavech zaměstnanců za měsíc květen 2019. 
V ZO ukončuje členství pro neplacení člen. příspěvků pp. Gregor Jaroslav, Král Tomáš, ke dni 
30.6.2019.  
V ZO bere na vědomí žádost o ukončení členství p. Bůček Roman ke dni 30.6.2019. 
V ZO bere na vědomí žádost p. Hlaváč Miroslav, Nekoranec Ladislav o přeřazení do klubu důchodců. 
Nový člen: Kuchařík Jan 
                  Chadroň Ondřej 
Organizovanost: členů: 454 (z toho 233 zaměstnaných u ČSAD FM + 84 extérních + 137 důchodců). 
 
 K bodu 4: Hospodářské výsledky + vývoj mezd.  
V ZO bere na vědomí vývoj mezd za květen 2019.    
 
 
K bodu 5: Různé 
5.1. V ZO doporučuje právní pomoc p. Kočvárová Marie, Maťaťa Marcel, Hadáčková Ludmila. 
5.2. Jednatel informoval, že byla uzavřena smlouva Sponzorský dar pro rok 2019. 
5.3. V ZO bere na vědomí, že zaměstnavatel dal výpověď z pracovního poměru dle § 52, písm. c ) 
uvedeným zaměstnankyním: Večerková Dana, Magdžarová Miroslava, Starýnská Jana. 
5.4. Jednatel zevrubně informoval o podnětech, které zaslal p. Skalický Jan k řešení. Výboru ZO 
předložil doporučený dopis ze dne 18.6.2019 a dále vytištěnou e-poštu od uvedeného. Do konce 
jednání V ZO p. Skalický nepodal žádost o právní pomoc. 
5.5. Jednatel V ZO písemně předložil výsledky kontroly turnusů platných ve dnech 24.-25.6.2019. 
Výsledky kontroly zaslal jednatel vedení OD tj. pp. Vyvial, Pavlásek, Hlobík.  V ZO pověřuje vzhledem 
k vážným závadám, včetně nedodržování bezpečnostních přestávek požadovat odstranění závad 
v termínu do 15.7.2019, popř. nedořešené podněty řešit s IP.               Zodp: p. Soukup    
5.7. Předseda revizní komise p. Polochová provedla kontrolu účetnictví za měsíce 01-05/2019. Bez 
závad. 
5.8. Ve dnech 13.-16.5.2019 proběhla kontrola BOZP ze strany zaměstnanců OS DOSIA. Zápis a 
zjištěné nedostatky byl p. Foldynovi předán na plenárním jednání sekce. V ZO byl seznámen a pověřuje 
jednatele o dořešení s vedením a dodání termínů odstranění závad. (Ze strany zaměstnavatele byl 
jednatel upozorněn na skutečnost, že předložená zpráva pracovníků BOZP nebyla svazem dodána.)  
5.9. Na jednání výboru se dostavil člen V ZO p. Onderka Richard, který oznámil že z osobních důvodů 
odstupuje z funkce člena výboru. V ZO bere na vědomí a dle volebního řádu vyhlásí doplňující volby. 
Termín voleb 9.-12.9.2019.  
Organizační pokyny a další připraví p. Soukup a předloží k ověření pp. Kleknerová, Šarišský do 
4.7.2019 a následně je zašle členům z osobní dopravy. 
5.10. Pp. Foldyna, Šarišský informovali o průběhu plenárního jednání sekce MHD a VS ve dnech 11.-
13.6.2019. 
 Kromě jiných informací v otázkách BOZP, tak naše ZO dostala pozvánku na halový turnaj konaný 
dne 30.11.2019 v Hradci Králové. V případě zájmu členů o účast je potřeba se přihlásit do termínu do 
konce září 2019 u p. Foldyny, Šarišský. V ZO souhlasí v případě složení týmu uhradit účastníkům 
ubytování a náhrady. 
5.11. P. Rak – po soukromém použití odborového bytu na Černém Mostě. Přestože teoreticky přebíral 
uklizený byt, nepořádek byl dlouhodobý. Požadovat na svazu zkvalitnění úklidu a při přebírání bytu, 
jestliže nejde osobně přebrat pracovníkem svazu, tak zajistit úklid pro nového nájemníka. 
 
 



5.12. P. Rak – zaměstnavatel nedodržuje stávající KS a její přílohu „Zaměstnanecké slevy jízdného “. 
Znovu informovat řidiče OD, že vznikla dohoda s vedením, které se zavázalo, že nebude pokutovat 
řidiče, který zaměstnanci nebo rodinnému příslušníku zaměstnance umožní přepravu s tzv. nulovým 
jízdným, protože vedení nezajistilo dohodnutý tafif, tj, 90 % slevu. 
   
 
 
 
  Zapsal: p. Soukup 
 
 
 
 
Ověřovatelé: p. …………………….. 
                    p. ……………………. 
 
 
 
 
 
 
 

Předseda V ZO 
p. Foldyna David 
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