
       Zápis č. 2/2020 
z jednání Výboru ZO OS DOSIA 

ze dne 14. února 2020 
 
Přítomni: 
HS OD pp. Hlaváč, Foldyna, Šarišský 
HS TÚ p. Rak 
 HS ND p. Kaucký  
HS THP p. Kleknerová 

Ověřovatelé zápisu: pp. Šarišský, Hlaváč 

Omluveni: pp. Navrátil 
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.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, ale 
oproti dohodě, zcela špatně. Dořešit v únoru.                    Zodp: p. Foldyna 
Zápis č.1_20/ 6: 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.)                          Zodp: p. Foldyna 
Zápis č.1_20/7.4. 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 -splněno 
Zápis 1-20/7.7. P. Kleknerová – kam a kdy se bude organizovat „Den matek a žen“? Dodat návrhy do 
dalšího jednání výboru.                                                                    Zodp: p. Kleknerová-splněno 
Viz. bod 5.1. tohoto zápisu. 
 
K bodu 2: Škodní události 
Drabina Roman ze dne 9.12.2019 k úhradě 4 492,- V ZO souhlasí 
Háša Petr ze dne 2.4.2019 k úhradě 10 000,- V ZO souhlasí 
Háša Petr ze dne 2.4.2019 k úhradě 10 000,- V ZO souhlasí 
Vilášek Petr ze dne 13.10.2019 k úhradě 1 000,- V ZO souhlasí 
Anlauf Roman ze dne 9.1.2020 k úhradě 3 010,- V ZO souhlasí 
Stropek Pavel ze dne 5.8.2019 k úhradě 12 883,- V ZO souhlasí 
Rolník Zdeněk ze dne 6.6.2019 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 a leden 2020. 
V ZO bere na vědomí žádost p. Váňa Petr o ukončení členství k 31.12.2019 z důvodu odchodu do 
důchodu. 
Noví člen: Vlastimil Večeřa 
 Organizovanost: 447 členů (z toho 231 zaměstnaných u ČSAD FM + 78 extérních + 138 důchodců). 
 
 K bodu 4: Hospodářské výsledky + vývoj mezd.   
V ZO bere na vědomí hospodářské výsledky jednotlivých středisek za rok 2019.  
Vývoj mezd za leden 2020 nebyl dodán. 
 



K bodu 5: Různé 
5.1. Návrh ze strany p. Foldyna: Projednal s V OD možnost výjezdu na Lysou Horu. 
P. Kleknerová: a) Nový Jičín-Tonak, možná exkurze jen v muzeu klobouků 
b) exkurze v pivovaru, zajištění degustace, následné posezení v restauraci U Hučky. 
V ZO rozhodl o návrhu p. Kleknerové.                           Zodp: p. Soukup, Kleknerová 
 
5.2. Jednatel informoval o jednání Předsednictva sekce OS dne 3.2.2020 v Praze 
- výběr ze Sbírky zákonů 2019 (Jednotlivé NV a zákony k dispozici na web. stránkách svazu.) 
-vývoj jednání KS z jednotlivých ZO 
-hospodaření svazu za rok 2019 v kladných výsledcích, bude předkloženo sněmu OS v únoru 2020 
-vývoj v jednání s MPSV o zařazení řidičů do tzv. rizikové skupiny, s nárokem na dřívější odchod do 
důchodu na základě odpracovaných let 
-předseda svazu p. Rejský informoval o stavech pojištěných. V roce 2020 se pojistilo na škody 
způsobené při výkonu jen 644 členů (vzhledem k novým podmínkám se z pojištění odhlásili např. ZO 
Ostrava, ZO FM, ZO Havířov) pro nemoc a úraz pojištěno 585 členů a pojištění DAS využívá 1 566 
členů 
- v rámci programu na plenární jednání návrh, ať je pozván p. Dobeš (zástupce DAS) 
-celorepublikový turnaj v sálové kopané pořádá ZO Plzeň  
  
5.3. V ZO bere na vědomí výpověď z pracovního poměru dle § 52/ písm. c) zaměstnanci p. Halatová 
Lenka. 
 
5.4. P. Kocurek požádal o dokumentaci k otáčení na „Rivieře“ u Janáčkova sadu pro další jednání se 
správním orgánem. 
 
5.5. Jednatel vypracoval pro pojištěné pod rámcovou pojistkou ZO, jak postupovat při vzniku škody 
způsobené zaměstnavateli. 
 
5.6. V ZO rozhodl o podmínkách pojištění a alikvotní částce-ceně, vzhledem ke vstupu pojištěného 
v kalendářním roce. (Viz. samostatná příloha.) Dále rozhodl neměnit hospodářskou směrnici a 
ponechat stávající příspěvky v dosavadní výši. 
 
5.7. P. Kahánek se obrátil na členy výboru s žádostí o pomoc při řešení – vymáhání škod za teoretické 
nedodržení J.Ř., které dle svého přesvědčení nespáchal. V ZO souhlasí se zněním dopisu pro p. 
Struhalovou – statutár firmy a v případě nutnosti souhlasí s přidělením právní pomoci. 
 
5.8. P. Kaucký: V lednové výplatě ve středisku ND došlo k chybě při výpočtu mzdy. Tarif uvedený je 
nesprávný a neodpovídá uvedeným skutečnostem na výplatnici. Při součtu všech položek pro zápočet 
do průměrné mzdy vedení v lednu nedodrželo u řidičů ND NV 567/2006 Sb., včetně KS v boděIV.2.1, 
kde je zaručená mzda stanovena na 113,50 Kč a žádá opravu a doplatek za měsíc 01/2020. Dále 
konstatoval, že zástupci ve výboru nesouhlasili s prodlouženou platností KS. Požádal předsedu o 
dojednání schůzky v termínu 9. – 13.3.2020 s p. Struhalovou. Body k projednání zašle.                                    
Zodp: pp. Foldyna, Soukup 
 
5.9. P. Hlaváč: Oslovit V OD, ať upřesní podmínky výměny řidičů na turnuse při nemocenské, podle 
délky?                                                                                             Zodp: p. Hlaváč 
 
5.10. P. Šarišský: Proč zpracovatel turnusů p. Hlobík, nemá kancelář v Místku? Dořešit s V OD. 
                                                                                                      Zodp: p. Šarišský 
 
5.11. P. Kleknerová: Upozornila všechny členy výboru, že příspěvek na sport se vyplácí již od 1.2.2020, 
ať informují své členy – viz zápis 1/2020 z ledna. 



5.12. P. Kleknerová: Informovala, že v rámci mzdy v dělnických kategorií sice došlo v lednu k navýšení 
tarifu, ale na úkor pohyblivé složky.  
 
5.13. P. Rak: Kdy dojde k proplacení odměny za pojištění při výkonu povolání? Soukup: Dle dohody 
s vedením, jde jen o upřesnění, jak postupovat u zaměstnanců, kteří mají vlastní pojistku. 
                                                                                                                   Zodp: p. Soukup 
5.14. P. Rak: V případě nemožnosti se zúčastnit konference je možné delegovat ze svého střediska 
náhradníka? Ano je to v souladu s organizačním opatřením. 
 
5.15. Pp. Rak, Kaucký: Navrhují pro další jednání ve věci KS, popř. dodatků. Vždy řádně projednat se 
všemi členy výboru, tj. i nepřítomnými na jednání, a to před podpisem kolektivní smlouvy, tak ať každý 
člen se může řádně vyjádřit. 
                                                                                Hlasování: Pro: 5 zdržel se: 1 proti: 0. 
Toto rozhodnutí je zavazující pro kteréhokoliv člena, který bude pověřen výborem. 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
  
 
 Zapsal: p. Soukup 
 
 
 
 
 
Ověřovatelé: p. Šarišský …………………. 
                    p. Hlaváč ……………………    
 
 
 
 
 

 
                                             Předseda V ZO 

                                                                                                                               p. Foldyna David 
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