
       Zápis č. 11/2019 
z jednání Výboru ZO OS DOSIA 

ze dne 23.12.2019 
 
Přítomni: 
HS OD pp. Hlaváč, Foldyna, Šarišský 
HS TÚ p. Rak 
 HS ND p. Kaucký, Navrátil 
HS THP p. Kleknerová  
 

Ověřovatelé zápisu: pp. Rak, Šarišský 
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.8/7.14. 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 
Přes ujištění Ř OD, že dojde k úpravě ke dni 15.12.2019 – nedošlo! 
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 
Zápis č.10/5.9. 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 
V ZO byl seznámen s textem otevřeného dopisu, který zaslal p. Soukup dne 13.12.2019 vedení 
OD, které dlouhodobě neřeší nastíněné problémy. Pověřuje zaslat dopis p. Struhalové a 
požadovat o osobní projednání. Do doby dořešení upozornit řidiče, že činnosti, které nemají 
nařízené – nevyplývají z turnusu, nemůžou vykonávat. 
 
K bodu 2: Škodní události 
Polach Jan ze dne 04.06.2019 k úhradě 10 000,- Kč      V ZO souhlasí 
Pastuszan Martin ze dne 17.07.2019 k úhradě 7 823,-    V ZO souhlasí 
Plšek Ivo ze dne 15.02.2019 k úhradě 10 000,-              V ZO souhlasí 
Blahuta Vlastimil ze dne 18.02.2019 k úhradě 12 800,-   V ZO souhlasí 
Přibyl Pavel ze dne 18.06.2019 k úhradě 9 049,-             V ZO souhlasí 
Matýsek Petr ze dne 26.08.2019 k úhradě 12 056,-         Dořešit, proč neřešeno havarijním pojištěním?  
Rak Lubomír ze dne 17.09.2019 k úhradě 8 314,-           V ZO souhlasí 
 
K bodu 3: Stav členské základny 
V ZO bere na vědomí změny ve stavech zaměstnanců za měsíc listopad 2019. 
V ZO bere na vědomí žádost o ukončení členství p. Gavlovský David 30.11.2019 a pp. Mec Jaroslav, 
Jiráský Martin, Zrun Dalibor k datu 31.12.2019. 
Pro neplacení čl. příspěvků V ZO ukončuje členství pp. Škrabálek Zdeněk, Weinhart Josef, Tomandl 
Petr k datu 31.12.2019. 
V ZO souhlasí se znovu přijetím p. Nezhoda Ladislav, který uhradil čl. příspěvky zpětně. 
Nový člen: Šumský Lukáš 
 Organizovanost: členů: 447 (z toho 224 zaměstnaných u ČSAD FM + 81 extérních + 142 důchodců). 
 
 



 K bodu 4: Hospodářské výsledky + vývoj mezd.    
V ZO bere na vědomí vývoj mezd za měsíc listopad 2019. 
 
K bodu 5: Různé 
5.1. V ZO souhlasí s podporou při dlouhodobé nemoci pro pp. Halatová Lenka, Bůček Miroslav, 
Ragan Jan. 
 
5.2. V ZO bere na vědomí Zápis ze zasedání Sněmu OS dne 3.12.2019. 
-VII, Sjezd OS DOSIA se koná ve dnech 17. – 18.9. 2020 
-schválený klíč delegátů 1: 150, což cca znamená, že naše ZO bude mít 3 delegáty. V termínu do 
30.6.2020 zaslat seznam delegátů.  
-plán práce svazu pro rok 2020 
 
5.3. Ř OD p. Vyvial zaslal návrh vedení na zmírnění dopadů zvýšeného havarijního pojištění 
zaměstnavatele. V ZO pověřuje p. Foldynu k dořešení při jednání s vedením. Zodp: p. Foldyna 
 
5.4. V ZO projednal výpověď z pracovního poměru dle § 52, pism. c) pro pp. Horvát Jakub, Cviček 
Ladislav. 
 
5.5. V ZO projednal výpověď z pracovního poměru dle § 52, pism. e) pro p. Vyvial Zdeněk 
s dodatkem o 12-ti násobném odstupném. 
 
5.6. Jednatel informoval o zaslání otevřeného dopisu adresovaném vedení OD, na základě nově 
zpracovaných turnusů s platností od 15.12.2019, kde opět nejsou zapracovány všechny činnosti, které 
vyplývají pro řidiče z jeho pracovní náplně, popř. z Manuálu řidiče OD, a které vedení sice požaduje, 
ale tuto práci odmítá zapaltit. Viz. bod 1, tohoto zápisu. 
 
5.7. Magistrát města FM vydal Tarifní a smluvní přepravní podmínky MHD ve FM platné od 1.1.2020 
Jednatel na základě žádosti p. Kokoškové přeposlal řidičům pro informování.  
   
5.8. Jednatel předložil návrh odměn – úhradou nákladů spojenou s funkcí ve V ZO vypracovaný 
v souladu s hospodářskou směrnicí. V ZO souhlasí. 
 
5.9. Jednatel informoval o drobných nedořešených věcech v rámci smlouvy pojištění škod pro rok 
2020. Za pojištění 247 osob uhradila ZO cca 681 700,- Kč. V rámci smlouvy může pojistit jak členy 
odborů, tak zaměstnance ČSAD FM. 
Předložil ústní návrh s možností pojistit i neodboráře za cenu 4 200,- Kč (…což je cena srovnatelná 
s nabídkou na trhu).  
Dále ústně předložil návrh na minimálně ¼ letní alikvotním snížení pojištění, a to nejen pro členy. Což 
by znamenalo slevu na pojistném v závislosti ke vzniku pojištění: 
Příklad: Cena pojištění se vznikem od 01.01.2020 – 3 000,-Kč 
             Cena pojištění se vznikem od 01.04.2020 – 2 250,-,, od data 01.06.2020 již jen 1 500,- Kč. 
V ZO souhlasí a dále ukládá jednateli vypracovat samostatnou směrnici, včetně možné ztráty tohoto 
bonusu při škodní události. Tuto směrnici po projednání na V ZO, předložit na konferenci. 
                                                                                                                  Zodp: p. Soukup 
 
5.10. Termíny jednání výboru. 
V ZO vypracoval plán jednání na první pololetí roku 2020 a to: 
27. ledna 
14. únor 
7. března – konference v 14:00 hodin 
27. března 
20. dubna 



22. května  
29. června 
Informovat a seznámit, jak vedení, tak i jednotlivé mistry. Zodp: p. Soukup 
 
5.11. P. Foldyna ve věci vyjednávání nové kolektivní smlouvy v roce 2020. Navrhuje vytvořit 
vyjednávací tým za ZO, a to ve složení: pp. Foldyna, Kleknerová, jako zapisovatele p. Soukup. Na 
jednání s jednotlivými řediteli, vždy přizvat zástupce za dané středisko. 
Na lednovém jednání s vedením p. Struhalovou, již upřesnit termíny schůzek, a v rámci jednání V ZO 
vypracovat již návrh pro vedení, na základě dodaných podkladů jednotlivých zástupců. Projednat se 
ZO Havířov, Karviná, Český Těšín.                                                   Zodp: p. Foldyna 
 
5.12. P. Rak: Odbavovací systém v busech je zvukově nesrozumitelný. Zrovna tak na cedulích v busech 
jsou „psány“ chaotické informace o neexistujících přestupech. Jako cestující má své připomínky řešit 
s KODIS, popř. bude řešena s vedením OD.                                      Zodp: p. Šarišský 
 
5.13. P. Šarišský, Hlaváč: Termíny odevzdávání jak ZPVD, tak tržeb je nereálné dodržet v určené době. 
Po projednání s mistrem p. Vašíčkem, budou stanoveny jasnější pravidla i pro osádky, které končí 
mimo areál.  
 
5.14. P. Šarišský: I přes opětovné projednání s vedením o vyplacení odměn za aktivity při náboru 
nových řidičů, jak bylo jednotlivcům přislíbeno, bohužel nedošlo ze strany vedení k nápravě. Opětovně 
požádat o dořešení na schůzce s vedením p. Struhalovou. Zrovna tak upozornil, že je stále vyvěšena 
mylná informace na web. stránkách firmy, že vyplácí náborový příspěvek.   Zodp: p. Foldyna 
 
  
 
 Zapsal: p. Soukup 
 
 
 
 
 
Ověřovatelé: p. Rak ………………………. 
                   p. Šarišský…………….……….     
 
 
 
 
 

 
                                             Předseda V ZO 

                                                                                                                               p. Foldyna David 
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