
       Zápis č. 1/2020 
z jednání Výboru ZO OS DOSIA 

ze dne 27. ledna 2020 
 
Přítomni: 
HS OD pp. Hlaváč, Foldyna, Šarišský 
HS TÚ p. 
 HS ND p.  
HS THP p. Kleknerová 

Ověřovatelé zápisu: pp. Hlaváč, Kleknerová 

Omluveni: pp. Rak, Kaucký, Navrátil 
Program: 
1. Kontrola zápisu a plnění  
2.Škodní události 
3.Stav členské základny. 
4.Hospodářské výsledky + vývoj mezd 
5.Příprava konference 
6. Příprava návrhu KS 
7.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 
Na jednání dne 23.1.2020 došlo k dohodě – od 2.února bude čas zapracovaný v turnusech. 
Zápis č.10/5.9. P. Šarišský: Projednat s vedením OD organizační opatření na úklid busů. Není 
stanoveno kdy, v jakém rozsahu uklízet?                                  Zodp: p. Foldyna, Šarišský-splněno 
V rámci února nastavená odměna přímo do turnusu za úklid, a to ve výši za 20 minut/den. 
Zápis č.11/5.3. 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 -splněno 
Projednáno a uvedené v dodatku KS. 
Zápis č.11/5.14. 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.                                                                                                                                                     
Zodp: p. Foldyna 
Do konce 01/2020 dořeší p. Vyvial – viz. zápis z jednání dne 23.1.2020. 
Zápis č.11/5.11. 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 
Na základě dohody o prodloužení KS dále neřešeno. 
Zápis č.11/5.12. 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-splněno 
 Je nutné řešit individuálně s provozním mistrem, nejedná se o problém celého systému.  
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-splněno 
Náklad: 18 909,-   Zisk: 64 800,- 
 
 
 



K bodu 2: Škodní události 
Gavlovský David ze dne 15.11.2019 k úhradě 10 000,- V ZO souhlasí 
Nespěšný Antonín ze dne 12.7.2019 k úhradě 10 000,- V ZO souhlasí 
Kočí Tomáš ze dne 27.11.2019 k úhradě 2 327,- V ZO souhlasí 
Kočí Tomáš ze dne 25.10.2019 k úhradě 6 437,- V ZO souhlasí 
Hadáčková Ludmila ze dne 25.6.2019 k úhradě 10 000,- V ZO souhlasí 
Hadáčková Ludmila ze dne 19.6.2019 k úhradě 12 104,- V ZO souhlasí 
Marušník Roman ze dne 10.6.2019 k úhradě 20 000,- -prověřit proč 2 x spoluúčast 
Špinka Jaroslav ze dne 26.6.2019 k úhradě 10 000,- V ZO souhlasí 
Kalocsaiová Aneta ze dne 3.10.2019 sankce-pokuta 8 000,- chybí vyjádření řidiče 
Gavlovský David ze dne 3.10.2019 sankce - pokuta  1 000,-  chybí podpis a vyjádření řidiče 
Grušpier Jozef ze dne 28.11.2019 k úhradě 10 000,- V ZO souhlasí 
Brož Vladimír ze dne 24.7.2019 k úhradě 19 521,- V ZO souhlasí 
Nedorostová Kateřina ze dne 2.11.2018 k úhradě 5 000,- V ZO souhlasí 
Nedorostová Kateřina ze dne 15.10.2019 k úhradě 10 000,-  špatně uvedená SPZ 
Háša Petr ze dne 11.10.2019 k úhradě 10 000,- V ZO souhlasí 
Háša Petr ze dne 17.9.2019 k úhradě 10 000,- V ZO souhlasí 
 
K bodu 3: Stav členské základny 
V ZO bere na vědomí změny ve stavech zaměstnanců za měsíc prosinec 2019. 
Noví člen: Vladimír Brož 
                  Petra Valasová 
                  Leon Bílek 
                  Kraus Radek 
                 Břenek Ondřej 
                 Warchol Marek 
                 Mesaroš Anton 
                 Baďura Roman 
Organizovanost: členů: 450 (z toho 231 zaměstnaných u ČSAD FM + 77 extérních + 142 důchodců). 
 
 K bodu 4: Hospodářské výsledky + vývoj mezd.    
V ZO bere na vědomí vývoj mezd za měsíc prosinec 2019. 
V ZO bere na vědomí výsledovku za rok 2019. 
Vývoj mezd v jednotlivých střediscích v indexu. (Rok 2018/2019) 
Řidiči OD ……..… 114,7 % 
Řidiči ND ……..….. 88,9 % (… stále ovlivněno bývalým střediskem Linde) 
Opraváři ……..……103,25 % 
TH pracovníci …..... 109 % 
Celkem v průměru a.s. … 106,5 % 
 
K bodu 5: Příprava konference 
Konference proběhne dne 7.3.2020. Viz. samostatné organizační opatření. 
Jednatel předložil čerpání rozpočtu v roce 2019, dále připravil návrh čerpání rozpočtu pro rok 2020. 
Návrh po úpravách byl schválen k předložení na konferenci. 
 
K bodu 6: Příprava návrhu KS 
V rámci jednání s vedením dne 16.1.2020 navrhla p. Struhalová prodloužit platnost KS do 31.12.2020. 
P. Foldyna seznámil přítomné s důvody, které na jednání předložila. 
Dodatek KS předložen na jednání a V ZO pověřuje předsedu podepsat. Při jednání s vedením 
projednat výjimky v KS bodu IV.8.3. Věrnostní odměna. (U zaměstnanců, kteří mají krátkodobou 
neschopenku, a kteří stejně si přidělenou práci po návratu musí odpracovat i na úkor osobního času 
zohlednit.)  
 



K bodu 7: Různé 
7.1. Členové RK p. Polachová, Sojková provedli kontrolu pokladního deníku za měsíce 10-12/2019,  
konstatují, že nebyly zjištěny nedostatky.  
7.2. V ZO doporučuje právní pomoc p. Kocurek Lukáš. 
7.3. V ZO na základě vypracovaného rozpočtu pro rok 2020 souhlasí s vyplácením příspěvku na sport 
od 1.2.2020 za podmínek, které jsou uvedeny v hospodářské směrnici. 
7.4. P. Foldyna: Byl požádán organizačním výborem, ať dodá jmenný seznam delegátů za naši ZO na 
sjezd OS, který se koná ve dnech 17.-18.9.2020, včetně kontaktních adres. V ZO deleguje pp. Foldyna, 
Kleknerová, Soukup.                                                                               Zodp: p. Soukup 
7.5. V ZO bere na vědomí výpověď z pracovního poměru p. Pavlásková Alžběta dle § 52, písm. c) ZP 
a p. Skalický Jan § 52, písm. e) ZP  
7.6. P. Hlaváč – je možné zajistit pronájem ledové plochy? P. Soukup: Bohužel nelze, protože hala 
nebere objednávky. Hokejový klub upřesňuje cca 1-2 týdny dopředu využití, takže jsme sice podali 
objednávku, ale vždy musíme čekat, zda-li se nějaký termín uvolní.  
7.7. P. Kleknerová – kam a kdy se bude organizovat „Den matek a žen“? Dodat návrhy do dalšího 
jednání výboru.                                                                    Zodp: členové V ZO 
 
 
 
 
 
 
  
 
 Zapsal: p. Soukup 
 
 
 
 
 
Ověřovatelé: p. ………………………. 
                    p. ……….……….     
 
 
 
 
 

 
                                             Předseda V ZO 

                                                                                                                               p. Foldyna David 
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