
Zápis z pracovní porady osobní dopravy

dne 13.11.2019

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Za vedení: pp. Vyvial, Macura, Haničák               Za odbory: pp. Šarišský, Soukup

 1. P.Šarišský: „V mnohých busech chybí tzv. informační piktogramy, jako základní informace 
cestujících o přepravních podmínkách. Vyvěšením jednoduchých znaků při vstupu do busu, by se 
určitě usnadnila práce řidiče, ale i informace pro cestující.“
P. Vyvial: „Jestliže informační leták nepřesáhne rozměr A4, bude jednotně umístěn na okně u dveří 
autobusu, tak ať je vidět při nástupu.“
2. P.Šarišský: „Vzhledem ke kapacitě tankovacích stojanů CNG a vozovému parku je nutné zapracovat
již do turnusů čas, popř. den tankování, tak ať se nevytváří zbytečné řady.“
P. Vyvial: „Podklady z PHM, kdo a jak často tankuje se již zpracovávají a nejpozději v prosinci 2019 
s novým jízdním řádem, bude mít každý turnus s busem na CNG upřesněn čas na tankování.“
3. P. Soukup: „U nově zpracovaných turnusy, bude i nadále platit ústní dohoda, že u tzv. celodenek 
bude dopočet FPD do 13:00 h, jestliže se nepodaří jinak naplnit pracovní dobu a dále u turnusů, které
se střídají ranní a odpolední bude součet nejméně 15,5 hodiny výkonu?“
 P. Vyvial: „Obecně se budeme snažit optimalizovat tzv. celodenky tak, aby byly tyto turnusy 
efektivně využity. V opačných případech budeme hledat řešení, jak případné spoje rozložíme do 
jiných turnusů. Ke každému takovému turnusu budeme přistupovat individuálně a to včetně tzv. 
doplatku. V případě ranních a odpoledních směn pak bude součet minimálně 15,5 hodiny výkonu.“
4. P. Šarišský: „V době, kdy byl vedoucím OD p. Pavlásek, na zdržovně byl umístněn motivační leták o 
odměně za získání nového řidiče. Osobně a prokazatelně získal do řad zaměstnanců nového řidiče, 
kde a kdo mu tedy vyplatí nějakou odměnu za tuto aktivitu?“
P. Vvyvial: „Vyplacením odměny za takovou aktivitu je v souladu se zájmem vedení.“ Požádal p. 
Soukupa ve spolupráci s p. Haluskovou vytvořit seznam zaměstnanců, kteří prokazatelně přivedli 
nové zaměstnance – řidiče a stanoví jasnější pravidla pro vyplácení odměn.“
5. P. Soukup: „Vzhledem k neobsazenosti funkce vedoucího OD, řidiči neví, kdy zastihnou 
zastupujícího p. Macuru k dořešení pracovních problémů, které jsou v kompetenci jen V OD.“
P. Vyvial: „V tuto chvíli funkci plní p. Macura a bude k zastižení v areálu ČSAD FM pravidelně každé 
úterý a čtvrtek a to od 9:00 – 12:00 hodin.“
6. P. Soukup: „Do kdy bude vedení vyplácet odměny za nástup na mimořádné směny?“
P. Vyvial: „Situace se stavem řidičů se začíná stabilizovat, a tím pádem vedení bude tuto odměnu 
vyplácet naposled za měsíc listopad 2019.“
7. P. Soukup, požádal p. Macuru o dovybavení zdržovny - Riviera. Jedná se o úchyt na toaletní papír, 
odpadkový koš. P. Macura přislíbil dořešit v průběhu týdne.
8. P. Soukup přednesl návrh zaměstnance p. Plinty, včetně možné dohody. Vedení na základě 
doložených podkladů provede prověření celé situace a následně navrhne řešení (do konce měsíce)

9. P. Vyvial dále informoval:
9.a. O dohodě s obcí Baška, a tím konečně možnosti od nových J.Ř upravit trasování u linek č. 3 a 
č.19., tak ať nedochází ke kolmým přejezdům v křižovatce Hodoňovice.
9.b. Probíhá jednání s KODIS o omezení spojů na lince 863383. Vzhledem k nevytíženosti spojů 
souhlasí jak kraj, tak obce, kterými projíždí. Minimálně dojde k takovým úpravám, aby velký 
turnusový vůz nemusel projíždět inkriminovaným úsekem mezi Sedlištěmi a Řepištěmi. 

Zapsal: p. Soukup
Ověřil zápis: pp. Vyvial, Šarišský  


