
      Zápis č. 9/2019 
z jednání Výboru ZO OS DOSIA 

ze dne 21.10.2019 
 
Přítomni: 
HS OD pp. Hlaváč, Foldyna, Šarišský 
HS TÚ p. Rak 
 HS ND p. Navrátil 
HS THP p. Kleknerová   
Omluveni: pp. Kaucký  
 

Ověřovatelé zápisu: pp. Kleknerová, Navrátil 

 
Program: 
1. Kontrola zápisu a plnění  
2.Škodní události 
3.Stav členské základny. 
4.Hospodářské výsledky + vývoj mezd 
5. Organizační „Mikulášská“ 
6.Různé 
 
K bodu 1: Kontrola zápisu 
Zápis č. 7/5.12. V ZO rozhodl prodat nefunkční trezor, který se nachází v areálu u zdržovny OD. 
(Hlasování proběhlo per-rollam.)                                              Zodp: p. Šarišský-splněno 
Zápis č.8/7.4. Byla provedena kontrola turnusových listů, zjištěné závady přeposlány Ř OD a 
zpracovateli turnusů p. Hlobík k opravě.  
Dne 17.10. návrhy změn v turnusech zaslal p. Hlobík. V ZO se změnami souhlasí. Další úpravy, včetně 
zapracování do turnusů - tankování CNG je v jednání.  
Zápis č. 8/7.6. V ZO rozhodl na základě radikálních změn v pojištění škod způsobených 
zaměstnavateli, který sjednal OS pro rok 2020, zahájit jednání s makléři a zkusit uzavřít vlastní 
rámcovou pojistku pro své členy.                                                      Zodp: jednatel-splněno  
Na jednání výboru jednatel předložil návrhy smluv pro pojištění členů. V ZO rozhodl dále a 
intenzivněji jednat s Českou pojišťovnou a Generali. Informoval o pracovní schůzce s GŘ p. 
Struhalová, ve věci havarijního pojištění zaměstnavatele pro rok 2020, zda-li vůbec bude sjednáno. 
Vedení má zájem sjednat havarijní pojištění, ale minimálně se spoluúčastí zaměstnance 100 000,- Kč. ( 
Všechny škody způsobené zaměstnavateli do výše 100 000,- Kč hradí zaměstnanec.) 
V ZO rozhodl o vytvoření komise ve složení: pp. Hlaváč, Foldyna, Navrátil, Šarišský, která 
rozhodne v průběhu tohoto týdne. 
Zápis č. 8/7.10. P. Šarišský poukazuje, že na mnoha spojích je nereálná jízdní doba. Vyhodnotí některé 
spoje podle praxe, popř. dodaných podkladů od řidičů a písemně dodá p. Vašíčkovi, k možnému 
projednání s KODIS.                                                                                       Zodp: p. Šarišský 
Zápis č.8/7.11. P. Šarišský: Projednat s vedením OD možnost vylepit plakát sjednocených piktogramů 
pro všeobecnou informovanost cestujících.                                          Zodp: p. Foldyna, Šarišský 
Dořešit na pracovní schůzce s vedením tento týden. 
Zápis č.8/7.12. P. Hlaváč: Dohodnout bruslení pro členy a rodinné příslušníky. Jednatel na další 
jednání V ZO připraví čerpání rozpočtu za ¾ roku 2019 a V ZO následně rozhodne.                                    
Zodp: p. Soukup -splněno.  
V ZO rozhodl zajistit 2 termíny, a to v měsíci 11 + 12/2019.                 Zodp: p. Foldyna 
Zápis č.8/7.13. P. Hlaváč: V rámci areálu ČSAD není zabezpečena možnost sprchy pro ženy – řidičky 
OD. Dořešit se správou budov.                                                              Zodp: p. Foldyna 
Dořešit na pracovní schůzce s vedením. 



Zápis č.8/7.14. P. Hlaváč: Projednat s vedením, včetně turnusového oddělení zapracovat do všech 
turnusů tankování, zvláště CNG. Zbytečně vznikají řady, některé turnusy musí tankovat v rámci určené 
bezpečnostní přestávky.                                                                 Zodp: p. Foldyna, Hlaváč 
Dořešit na pracovní schůzce s vedením. 
 
 
 
K bodu 2: Škodní události 
Chrapek Zbyněk       dne 20.05.2019 k úhradě 10 000,-     V ZO souhlasí 
Kahánek Aleš           dne 01.06.2019 k úhradě 10 000,-      V ZO souhlasí 
Roj Jiří                      dne 31.12.2018 k úhradě 5 000,-        V ZO souhlasí 
Řehák Jan                 dne 27.02.2019 k úhradě 10 000,-      V ZO souhlasí 
Javůrek Jiří               dne 12.04.2019 k úhradě 2 000,-        V ZO souhlasí 
Michálek Libor         dne 12.07.2019 k úhradě 10 000,-      V ZO souhlasí 
Dyrčík Lubomír        dne 11.06.2019 k úhradě 44 665,-      V ZO souhlasí 
 
K bodu 3: Stav členské základny 
V ZO bere na vědomí změny ve stavech zaměstnanců za měsíc září 2019. 
V ZO ukončil členství pro neplacení členských příspěvků pp. Jalůvka Lumír, Martínek Richard, Baďura 
Roman, Fišer Radek, Honěk Jan, Papík Tomáš, Svobodová Zuzana k datu jednání V ZO, tj. ke dni 
21.10.2019. 
V ZO bere na vědomí žádost o ukončení členství p. Železník Martin k 30.9.2019. 
Nový člen: Čekanský Josef 
                  Lupík Dominík 
Organizovanost: členů: 448 (z toho 225 zaměstnaných u ČSAD FM + 83 extérních + 140 důchodců). 
 
 K bodu 4: Hospodářské výsledky + vývoj mezd.    
V ZO bere na vědomí vývoj mezd za 09/2019. 
V ZO bere na vědomí výsledovku za ¾ 2019. 
Vývoj mezd v jednotlivých střediscích k 30.9 v indexu rok 2018/2019: 
Řidiči OD 115 % 
Řidiči ND  87 % 
Opraváři   103 % 
THP         111 % 
(V rámci ND nedošlo k propadu mezd, ale vývoj je ovlivněn zrušením střediska 122 – Linde.) 
  
K bodu 5: Organizační opatření – „Mikulášská“  
Nabídka pro rodiče dětí do 15 let věku (včetně). //Varianta č. 2. a 3. začne 14.11.2019 a bude ukončena 
20.12.2019.// 
1. Skupina dobrovolníků, ve složení Mikuláš, čert, andělé nabízejí své služby – předat nadílku přímo 
Vašim dětem. V případě Vašeho zájmu je nutné se nahlásit do termínu 28.11.2019 u jednatele p. 
Soukupa, tak ať si mohou udělat časový harmonogram návštěv. Vzhledem k možnostem skupiny – 
není možné zajet ke všem dětem, ale i pro tyto bude připraven balíček všem přihlášeným, které si 
odeberou na odborech.  
2. V ZO navrhuje i pro tento rok v rámci prosince podpořit aktivity rodičů, a to proplacením 
vstupenek do kina, ZOO, divadla, atd. ze kterých je zřejmé, že se toho dítě zúčastnilo. Výše 160,-Kč/ 
dítě. 
3. Rodiči bude uhrazen nákup vánoční kolekce do výše 160,-Kč při dodání dokladu o nákupu. 
Organizační opatření na základě toho, jak se jednotlivý členové hlásili vypracuje p. Soukup. 
  
 
 
 



K bodu 6: Různé 
6.1. V ZO doporučuje právní pomoc pp. Dyrčík Lubomír, Fojtík Lubomír v soukromé záležitosti. 
6.2. Jednatel informoval o korespondenci s MPSV ve věci zvýšeného příplatku za čekání, tj. propočet 
jak u příplatku za zdraví ztížené prostředí. Dle sdělení ministerstva se výpočet odměny za čekání nemá 
přepočítávat i při sníženém FPD, která je dohodnuta v kolektivní smlouvě. 
6.3. P. Kleknerová informovala, že opravila seznam členů výboru ZO na web. stránkách a dále na 
zpravodaji v areálu. Jednatel písemně předal na sekretariátu GŘ seznam členů výboru, pro nové vedení 
firmy. 
6.4. P. Hlaváč: Jak je zajištěn úklid a dovybavení zdržovny na Rivieře točna? Nedostatky jako úchyt 
toaletního papíru, odpadkový koš dořeší s vedením.                                  Zodp: p. Hlaváč 
6.5. P. Hlaváč informoval o problému s přebíráním autobusů z opravy. (Chybějící šrouby na krytech, 
nedotažené uchycení krytů, při výměně světel neseřízené nová světla, atd.)  
P. Rak: Souhlasí, že někteří opraváři možná nepracují kvalitně, ale je nutné upozornit na nedodělky 
hlavně vlastního mistra a požadovat dodělání - nepřebírat vozidlo. 
6.6. P: Navrátil: Výstrojní řád pro přepravu ADR je nevhodný. Doplnit výstroj o montérky typu „ 
zahradník“ a dále triko s reflexním prvkem, které splňuje podmínky manipulace s materiálem.  
6.7. P. Navrátil: Informoval o pořádání akce řidičů MKD. Hlavní organizátor p. Tetemonda, s který 
upřesní termín a další.  
6.8. P. Kleknerová: Dne 15.11.2019 od 15:00 h organizuje večírek pro HS OO. Místo: Růžový pahorek, 
spojený s bowlingem. Plakát vytvoří a dodá k zaslání jednotlivým členům emailem. 
6.9. P. Rak požádal účastníky plenárního jednání o dotaz na svaz, jak je rentabilní byt k pronajmutí na 
Černém mostě?                                                                                    Zodp: p. Foldyna, Hlaváč 
6.10. V zápise z jednání předsednictva sekce dne 16.9.2019 byl uveden klíč delegátů na sjezd v roce 
2020. Ze zápisu nevyznívá, z kterých registrovaných členů je složen klíč, zda-li dojde k diskriminaci 
klubu důchodců jak na minulém sjezdu. Projednat na „plenárce“.    Zodp: pp. Foldyna, Hlaváč 
 
 
 Zapsal: p. Soukup 
 
 
 
 
 
Ověřovatelé: p. Kleknerová …………………… 
                    p. Navrátil ………………………..      
 
 
 
 
 

 
                                             Předseda V ZO 

                                                                                                                               p. Foldyna David 
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