
       Zápis č. 10/2019 
z jednání Výboru ZO OS DOSIA 

ze dne 22.11.2019 
 
Přítomni: 
HS OD pp. Hlaváč, Foldyna, Šarišský 
HS TÚ p.  
 HS ND p. 
HS THP p. Kleknerová   
Omluveni: pp.  Rak, Kaucký, Navrátil 
 

Ověřovatelé zápisu: pp. Šarišský, Foldyna 

 
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.8/7.4. Byla provedena kontrola turnusových listů, zjištěné závady přeposlány Ř OD a 
zpracovateli turnusů p. Hlobík k opravě. Opravy v platnosti od 10.11.2019. 
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.  
Dne 13.11.2019 proběhlo jednání s vedením OD – viz. zápis. (Tankování CNG bude upřesněno v 
nových turnusech od prosince 2019.                                        Zodp: p. Soukup -splněno 
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-splněno 
Zápis č.8/7.11. P. Šarišský: Projednat s vedením OD možnost vylepit plakát sjednocených piktogramů 
pro všeobecnou informovanost cestujících.                           Zodp: p. Foldyna, Šarišský-splněno 
Dořešeno na schůzce dne 13.11.2019 – vedení souhlasí. 
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-splněno 
P. Foldyna konstatoval, že se bohužel nepodařilo zajistit vhodný termín, hala nebere pro tento rok 
jakékoliv objednávky na pronájem plochy. Jediná možnost, že by některá dlouhodobá objednávka byla 
stornována. 
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-splněno 
Sprchy jsou řidičkám zpřístupněny, klíč je na bráně a jedná se o koupelnu na 2. podlaží. 
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-splněno 
Viz. bod 8/ 7.4. tohoto zápisu. 
Zápis č.9/6.4. 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-splněno 
V OD p. Macura zajistí v termínu do 22.11.2019. 
Zápis č.9/6.6. 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.  



Vedení: Jiný typ montérek se zatím nebude objednávat, došlo k přešití montérek pro Linde, které je 
možné nafasovat. Blůzy jsou podstatně delší a je i větší výběr ve velikostech. 
Zápis č.9/6.9. P. Rak požádal účastníky plenárního jednání o dotaz na svaz, jak je rentabilní byt 
k pronajmutí na Černém mostě?                                   Zodp: p. Foldyna, Hlaváč 
Na plenárním jednání neprojednáno, včetně předávání klíčů od bytu dořeší p. Foldyna. 
Zápis č.9/6.10. 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 – splněno. 
Na sněm bude navržen klíč 1:150 ze všech členů jednotlivých ZO. 
 
K bodu 2: Škodní události 
Vyparina Petr    ze dne 19.06.2019   k úhradě 10 000,-    V ZO souhlasí 
Škorňa Zdenek ze dne 21.06.2019   k úhradě 10 000,-    V ZO souhlasí 
Dudzik Adam   ze dne 19.09.2019  k úhradě  2 097,-      V ZO souhlasí 
Gorka Josef      ze dne 11.07.2019  k úhradě 14 216,-      V ZO souhlasí 
Šarišský Květoslav ze dne 17.06.2019 k úhradě 5 292,-    V ZO souhlasí 
Moskva Ilja      ze dne 15.07.2019   k úhradě 10 000,-      V ZO souhlasí 
Háša Petr        ze dne 04.04.2019    k úhradě 2 228,-        V ZO souhlasí 
Háša Petr        ze dne 16.04.2019    k úhradě 10 000,-      V ZO souhlasí 
Matula Maxmilián ze dne 25.06.2019 k úhradě 10 000,-   V ZO souhlasí 
Rangl Martin ze dne 14.03.2019    k úhradě 15 396,-        V ZO souhlasí 
 
K bodu 3: Stav členské základny 
V ZO bere na vědomí změny ve stavech zaměstnanců za měsíc říjen 2019. 
V ZO bere na vědomí žádost o ukončení členství pp. Lihocký Jan, Skalický Jan k datu 31.10.2019. 
Pro neplacení členských příspěvků V ZO ukončil členství pp. Jackow Radoslaw,  Lyashenko Andrey, 
Nezhoda Ladislav ke dni 30.11.2019. 
Nový člen: Platoš Roman 
                  Koláček Tomáš 
                  Duchovič Lukáš 
                  Kuchař Tomáš 
 Organizovanost: členů: 450 (z toho 227 zaměstnaných u ČSAD FM + 83 extérních + 140 důchodců). 
 
 K bodu 4: Hospodářské výsledky + vývoj mezd.    
V ZO bere na vědomí vývoj mezd za měsíc říjen 2019. 
 
K bodu 5: Různé 
5.1. V ZO souhlasí s přidělením právní pomoci pp. Kocurek Lukáš a Hlaváč Roman v soukromé 
záležitosti. 
5.2. Jednatel informoval, že uhradil pojištění funkcionářů za rok 2020 v souladu s hospodářskou 
směrnicí. 
5.3. Jednatel předložil zápis z prověrek BOZP ze dne 22.10.2019.  
5.4. Při jednání s pojišťovnami o uzavření rámcové pojistky pro pojištění škod způsobených 
zaměstnavateli jednatel informoval o vývoji a všech jednáních.  V ZO při hlasování per-rollam rozhodl 
uzavřít pojištění škod způsobených zaměstnavateli pro rok 2020 s pojišťovnou Generali. Následně 
došla další nabídka ze strany České pojišťovny a V ZO znovu vyhodnocoval všechny vstupy – 
podmínky obou pojišťoven a rozhodl uzavřít smlouvu s pojišťovnou Generali.   
Cena pro člena s řízením je 3 000,- Kč. Cena pro člena bez řízení je 1 100,-.  
Dále V ZO souhlasí, že do tohoto pojištění můžou vstoupit i nečlenové za cenu, která je běžná s tímto 
produktem na trhu. 
Vytvořit infoplakáty, seznamy pojištěných.                                 Zodp: p. Soukup  



5.5. P. Šarišký informoval o jednání s vedením OD dne 13.11.2019, z kterého vznikl zápis a je přílohou 
tohoto zápisu. 
5.6. Jednatel informoval V ZO o nových směrnicích „Bezpečnostní politika skupiny Transdev“ platná 
od 1.11.2019 a o směrnici „Místní provozní bezpečnostní předpis“ platný od 1.11.2019.  
5.7. Jednatel vzhledem k čerpání příspěvku na sport seznámil V ZO se skutečností, tj. od začátku roku 
vyčerpáno: 102 000,- Kč. Vzhledem k výdeji poukázek a akce dílny jsou „na cestě“ ještě faktury v ceně 
cca 16 300,-.  V ZO rozhodl k datu 1.12.2019 ukončit vydávání poukázek. Proplácení finančního 
příspěvku na sport ukončit dnem, kdy v této položce bude vyčerpáno 125 000,- Kč.  Zodp: p. Soukup 
5.8. Jednatel informoval o ukončení spolupráce v rámci masáží s fi KABO (... nově působí již jen 
v Ostravě), a dále o ukončení smlouvy požádala p. Janáková – „Masáže pro zdraví“, která chce ukončit 
svou činnost.  
5.9. P. Šarišský: Projednat s vedením OD organizační opatření na úklid busů. Není stanoveno kdy, 
v jakém rozsahu uklízet bus. Má vůbec řidič povinnost uklízet?         Zodp: p. Foldyna, Šarišský 
 
 Zapsal: p. Soukup 
 
 
 
 
 
Ověřovatelé: p. Šarišský ……………………. 
                    p. Foldyna …………………….     
 
 
 
 
 

 
                                             Předseda V ZO 

                                                                                                                               p. Foldyna David 
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