
      Zápis č. 7/2019 
z jednání Výboru ZO OS DOSIA 

ze dne 30.8.2019 
 
Přítomni: 
HS OD pp. Foldyna, Šarišský 
HS TÚ p. 
 HS ND p. 
HS THP p. Kleknerová  
Omluveni: pp. Kaucký, Navrátil, Rak, Onderka  
 

Ověřovatelé zápisu: pp. Kleknerová, Šařišský 

 
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.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 
Vzhledem ke změně majitelů je nereálné dořešit. Tento bod přesunout do nové KS. 
 
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-splněno 
Na jednání za přítomnosti pp. Malinovský, Peřinová, Šnajdar, bylo umožněno p. Foldynovi, nahlédnout 
do vývoje mezd i jednotlivých pracovníků a konstatoval, že u všech došlo k navýšení nad inflaci.  
 
K bodu 2: Škodní události 
Stropek Pavel    ze dne 15.3.2019  k úhradě 6 215,- 
Bajtek Martin     ze dne 9.10.2018 k úhradě 5 000,-  
Soukup Petr      ze dne 2.5.2019    k úhradě 8 376,-  
Skuplík Andreas ze dne 14.3.2019 k úhradě 2 000,-  
Lyaschenko Andrey ze dne 21.11.2018 k úhradě 25 760,-  
 
K bodu 3: Stav členské základny 
V ZO bere na vědomí změny ve stavech zaměstnanců za měsíce červen a červenec 2019. 
O ukončení členství ke dni 31.7.2019 požádal p. Krpec Jaroslav. V ZO bere na vědomí. 



V ZO ukončil členství pro neplacení čl. příspěvků p. Tomšů Jiří k datu 31.7.2019.   
(Hlasování per-rollam.) 
Nový člen: Moskva Ilja 
                  Kouřil Jan 
                  Šalamon Tomáš 
                  Dohnal Jiří 
                  Matějka Jiří 
                  Grenar Jaroslav 
                  Botek Dominik 
  Organizovanost: členů: 453 (z toho 233 zaměstnaných u ČSAD FM + 83 extérních + 137 důchodců). 
 
 K bodu 4: Hospodářské výsledky + vývoj mezd.    
V ZO bere na vědomí vývoj mezd za 06/2019. 
V ZO bere na vědomí výsledovku za I. pololetí roku 2019.  
 
K bodu 5: Různé 
5.1. V ZO souhlasí s žádostí o podporu při dlouhodobé nemoci p. Rozbroj Jan, Fojtík Zdeněk., Kryka 
Dušan. 
5.2. V ZO souhlasí s právní pomoci p. Herec Miroslav, Fojtík Lubomír, Hořčičiak Jaroslav. 
5.3. Jednatel informoval řidiče OD o pokutách ze strany ODIS. Vždy se jednalo o uspíšený odjezd, tzv. 
předjetí oproti jízdnímu řádu. 
5.4. Pp. Kleknerová, Onderka vyvolali jednání s GŘ p. Vavřík, ve věci zvláštní odměny za mimořádné 
směny. Obě strany se shodly na odměně za každý nástup na směnu nad rámec počtu kalendářních směn 
a to 400,-Kč.  
5.5. Na základě připomínek ze strany řidičů se výbor obrátil na Policii ČR s žádostí o měření rychlosti 
v úseku křižovatky Hodoňovice. Dále podal žádost vedení OD k urychlenému řešení, stávající situace. 
Včetně reálných návrhů ze strany řidičů na řešení. 
5.6. Z písemné odpovědi Policie ČR vyplývá, že zvýší kontroly v úseku křižovatky Hodoňovice a dále, 
že nedoporučují stávající vedení linek. 
5.7. Na základě dopisu ve věci křižovatky „Hodoňovice“, vyvolal Ř OD p. Vyvial jednání 
s magistrátem FM, které proběhlo dne 28.8.2019. V tuto chvíli vedení je obeznámeno a souhlasí, že 
v případě nemožnosti přejet křižovatku, má řidič zajet se otočit do Fýdlantu n.O. na nadjezd a pak 
teprve dojet na Kamenec, popř do Bašky a vrátit se na zastávku Hodoňovice – transformátor.  Vše 
zaznamenat do ZVPD.  
5.8. V ZO souhlasí se změnou směrnice „Zásady poskytování cestovních náhrad“, která je součástí 
kolektivní smlouvy. (Hlasování proběhlo per-rollam.) 
5.9. Jednatel po dohodě s Ř OD p. Vyvial, dopracoval seznam odměn řidičů, které nevyhodnotil p. 
Pavlásek. P. Vyvial emailem potvrdil, že odměny budou vyplaceny zpětně. 
5.10. Jednatel připravil podklady pro doplňující volby do výboru ZO. Ze střediska byli osloveni, popř. 
se přihlásili tito kandidáti: pp.  Hlaváč Lukáš, Jakůbek Pavel, Kuchařík Jan, Sogel Václav. Volby 
proběhnou ve dnech 2. – 6. září 2019.   
5.11. Jednatel informoval čl. základnu o změně majitele firmy ČSAD Frýdek-Místek a.s. Nový majitel 
Transdev ČR s.r.o. 
Následně kontaktoval novou ředitelku p. Struhalovou, o zájmu jednotlivých ZO o pracovní schůzku. 
Termín bude upřesněn v rámci měsíce září 2019. 
5.12. V ZO rozhodl prodat nefunkční trezor, který se nachází v areálu u zdržovny OD. (Hlasování 
proběhlo per-rollam.)                                                                          Zodp: p. Šarišský 
  
 Zapsal: p. Soukup 
 
Ověřovatelé: p. Kleknerová…………………….. 
                    p. Šarišský …. …………………….                                                   Předseda V ZO 
                                                                                                                               p. Foldyna David 
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