
Zápis 
Výroční schůze osobní dopravy 

dne 15.2.2020 od 14:00 v restauraci U Hučky 
 
 
Program: 
1.Zahájení 
2.Volba komisí (popř. ověřovatelů)  
3.Zpráva o činnosti ZO za rok 2019 
4.Čerpání rozpočtu za rok 2019 
5.Návrh rozpočtu na rok 2020 
6.Volba kandidátů konference 
7.Diskuze 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
1. Zahájení provedl p. Foldyna. Uvítal hosta V OD p. Macura Petr. 
 
2.Ověřovatelé zápisu byli zvoleni: pp. Jakůbek, Čekanský 
 
3.Zprávu přednesl p. Foldyna. Bez připomínek. 
 
4. + 5. Přednesl p. Soukup, včetně zdůvodnění k jednotlivým položkám. K předloženému rozpočtu na 
rok 2020 nedošlo k návrhům z přítomných na změny, které by měli projednat delegáti z OD  na 
konferenci. 
 
6.Delegáti na konferenci. 
Konané dne 7.3.2020 od 13:45 v restauraci Švejk. Klíč delegátů z jednotlivých HS je 1:15. Za OD na 
konferenci základní organizace je delegováno 11 zástupců. 
Zvolení delegáti za OD: pp. Leco Jaromír, Kaňok Libor, Korbaš Václav, Hájek David, Rozbrojová Lenka, 
Rozbroj Jan, Řehák Jan, Kocurek Lukáš, Mokrošová Lenka, Kubalová Andrea, Polák Vlastimil,  
Náhradník: Kahánek Aleš, Zahradník Pavel 
 
7.Různé 
7.1. P: Korbaš, Zahradník: Proč došlo k snížení průměrné hodinové mzdy?  
P. Soukup: Nový majitel-zaměstnavatel rozhodl, že výpočet průměrné hodinové mzdy se bude 
vypočítávat dle platné legislativy. Zrovna tak uznal, že cca 10 let zpětně se výpočet průměrné 
hodinové mzdy počítal špatně a to jen na základě určité dohody s předchozím majitelem firmy. 
7.2. P. Korbaš, Lichnovský: Za kolik se vlastně uklízí? Proč není úklid u všech turnusových listů? 
P. Macura: Od 1.3. 2020 má nastoupit nová uklízečka pro autobusy(zkráceny úvazek), pokusí se 
domluvit na odpolední směnu, tak a nově projedná s ŘOD, jak uznávat úklid řidičům, kteří nebudou 
mít prostor na tento úklid. Uznává připomínky řidičů, na nově zapracovaný úklid v turnusech. Vedení 
má zájem o aktivní přístup řidičů a dořeší s výborem ZO. 
7.3.P.  Čekanský: Možná změna výstrojního řádu, a to nošení košile + kravaty?  
P. Macura: Kromě jednoho řidiče nikdo nebyl trestán za nedodržení výstroje, ze strany mistrů je 
určitá benevolentnost k různým kombinacím výstroje, které však dostatečně reprezentují firmu. 
7.4. P. Siuda: Je možné využívat myčku autobusů v Ostravě?  
P. Macura: Od zprovoznění tankování CNG v Ostravě( 6/2020 Hlučínsko), bude upřesněno 
v turnusech, kdy dojde k úspora přejezdových KM, pro zachování kultury cestování se  pokusíme se 
dohodnut využití myčky v areálu OV nebo DPMO a to v závislosti na provozních podmínkách. 
Taky se pokusíme  domluvit prodloužení pracovní doby myčky ve Svidnově v odpoledních hodinách  
aspoň dvakrát týdně. 
7.5. P. Čekanský: Zdlouhavé tankování CNG  v Místku, po příjezdu druhého a dalších busů v řadě. 



Macura: Nový ředitel technického úseku má, mimo jiné za úkol tento problém řešit. Bohužel, jestliže 
možné úpravy, by měly zasahovat do původního schváleného projektu, nelze nic měnit.  
7.6. P. Šarišský: Zpracovatel turnusů p. Hlobík je k nezastižení v Místku a přestože zpracovává turnusy 
jen pro FM, tak jakákoliv aktualizace je zdlouhavá a zprostředkovávána přes několik mistrů OD. Je 
možné aspoň 1-2 dny v týdnu, že by byl přítomen v areálu? 
Macura: Projedná s ŘOD, ale minimálně 1 x v týdnu bude p. Hlobík k dispozici v Místku. Den a hodiny, 
kdy bude k dispozici budou zveřejněny, samozřejmě včetně kanceláře. 
7.7. P. Macura: Výběrové řízení pro oblast“ Havířovsko“ vyhrálo ČSAD Havířov a.s. To nově znamená, 
že všechny linky tímto směrem a v rozsahu vyhraného výběrového řízení bude zajišťovat ČSAD 
Havířov. Na základě toho se musí předělávat turnusy a linky které doposavad zajišťoval FM. (Nelze 
kombinovat s linkami v rámci MHD FM, atd.) Pro řidiče, kteří doposud zajišťovali v rámci turnusů, 
většinu linek, které nově budou spadat pod Havířov to znamená rozhodnutí zdali, podepsat za 
stejných podmínek pracovní smlouvu s ČSAD Havířov a.s. a jezdit většinu linek jak doposud, nebo jako 
řidič ve FM a jezdit zcela jiné linky, turnusy. Vedení nemá zájem měnit odstavování busů na 
konečných stáních(úspory KM), to vše záleží na nově vytvořených jízdních řádech, které mají vliv na 
tvorbu nových turnusů. 
7.8. P. Macura: Obměna vozového parku, vzhledem k výše uvedenému, vznikají nové projekty 
zaměřené na obměnu vozového parku pro MHD FM,  o cca 5- 15 nových busů.   
7.9. Řehák J: Některé linky v jednotlivých turnusech jsou delší než 50 km a turnusy zpracovány dle NV 
589/2006 jsou tedy špatně zpracované, protože se na ně již vztahuje EHS. 
P. Macura: Jestliže u některé linky, spoje došlo ke špatnému zaměření km, tak dodejte podklad a 
daný spoj bude přeměřen. 
7.10. P. Mucha: Není systém, jak střídač má dohledat klíče? (Příklad z praxe: Nejsou u mistrů, někdy 
je hledá v kufru busu dle tel. návodu kmenového řidiče, jindy jsou uschovány na před. kole.) 
P. Macura: Budeme nuceni dodělat klíče, hlavně ke dveřím u autobusů, které parkují mimo areál a 
tyto klíče budou vždy dostupné u mistrů OD. 
7.11. P. Mucha: Ze strany mistrů není prováděna kontrola a někteří řidiči nedodržují plán tankování. 
P. Macura: Mnozí řidiči skutečně netankují dle plánu, další zbytečně tankují, do plné nádrže, aniž by 
potřebovali takové množství v nádrži a zpomalují všechny ostatní. Projedná s mistry OD jak dořešit 
stávající situaci. 
7.12. P. Řehák: Bude se dále zajišťovat v jakékoliv rozsahu nepravidelná doprava, tedy smluvní? 
P. Macura: Využití stávajících busů určených pro smluvní dopravu není problém, jestliže bude 
dostatek řidičů na zajištěni dopravní obslužnosti, v této době již přijímáme nové objednávky, vždy po 
domluvě.  
7.13. P. Hlaváč: Jak je to se stahováním řidičů z turnusů po dlouhodobé nemocenské? 
P. Macura: Zatím nevím, že se něco takového stalo. Jednotlivé případy jsou řešeny individuálně. 
7.14. P. Korbaš: Jaká je „nárokovatelnost“ zaměstnavatele na pokuty za předjetí? 
P. Macura: Dle právníka je pokuta vymahatelná po zaměstnanci, proto předkládá předpisy náhrad. 
Zaměstnavatel jej dle smlouvy s MSK musel uhradit. 
P. Foldyna: Sháníme právníka, který by byl schopen posoudit a následně obhájit u možného soudního 
sporu, že takto vymahatelná pokuta je protiprávní. 
P. Soukup: Skutečně najít právníka, který je aspoň předběžně seznámen s problematikou a je ochoten 
zastupovat, kteréhokoliv člena odborů sice není problém, akorát když ve smlouvě bude podmínka, že 
odměna nad náklady bude poměrná část nákladů, které člen nemusí uhradit je složitější.   
7.15. P. Korbaš: Jaké jsou bonusy pro zaměstnance vyplývající z KS? 
P. Foldyna: Vyjmenoval všechny drobné odměny ze stávající KS. Nebrání se při vyjednávání nové KS,  
se více zaměřit na benefity. Akorát podotkl, že se to samozřejmě odrazí v rámci výše jednotlivých 
tarifů.  
7.16. P. Korbaš: Proč nedochází stále k uznávání všech hodin v práci do fondu pracovní doby? 
P. Foldyna: Přestože předchozí spor se zaměstnavatelem – hlavní bod čekání, řešil až nejvyšší soud a 
následně se zaměstnavatel odvolal k ústavnímu soudu, který rozhodl, že zaměstnavatel dle platné 



legislativy má doplatit zaměstnanci rozdíl mzdy. Bohužel opět nerozhodl, že NV 589, které stanovilo 
čekání mezi spoji jen jako pracovní pohotovost je protizákonné.  
7.17. P. Řehák: Jak postupovat při odevzdávání ZPVD k poslednímu dni v měsíci, jestliže končí zcela 
mimo areál? 
P. Macura: Nové vedení chce uzávěrku vždy k 1.1. v měsíci a jako zaměstnanec plní úkoly k dodržení 
termínu uzávěrek. Individuálně se dohodne s jednotlivci, a kromě pár jedinců se vše dořešilo 
v dohodě a oboustranné spokojenosti. 
7.18. P. Korbaš: Nastupuje na odloučené pracoviště. Dostane za dopravu nějakou odměnu? 
P. Macura: Není přesně obeznámen s tímto případem a následně odpoví. 
7.19. P. Kocurek: Dořešte už konečně „netočnu“ Riviera. 
P. Foldyna: Magistrát FM písemně slibuje od roku 2017, že již konečně upraví prostor u Janáčkova 
sadu, bohužel stále k tomu nedošlo. Znovu požádá Policii ČR k prošetření- popř. vyjádření proč 
souhlasila a za jakých podmínek s tím, že se v uvedeném prostoru mají otáčet autobusy. 
 
  
    
Zapsal: Soukup 
 
Ověření zápisu: p. Jakůbek ………………………………. 
                             p. Čekanský ……………………………. 
 
 
 
 
 
 


