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Zpráva o činnosti

Základní orga nizace Od borového svazu
pracovn íků dopravy, silničního

hospodá řství a a utoopravá renství

Čech a Moravy,

čsno Frýdek-M ístek a.s.

Za rok 2OL9



Vážené kolegyně, Vážen í kolegové,

z pověření Závodního výboru základní organizace odborového svazu
pracovníků dopravy, silničního hospodářstvía autoopravárenství Čech a Moravy
předkládám zprávu o činnosti za rok 2019.

V následujících materiálech jsou soustředěny faktické údaje a informace o

činnosti základní organizace OSDOSIA ČSAD Frýdek-Místek a.s... Pokusím se
z mého pohledu stručné popsat průběh roku 2019. Jak se nám podařilo společně
plnit náš program a naše cíle, zhodnotí konference.

V prvé řadě musím kladně zhodnotit práci Vašich zástupců v závodním
výboru, kteří se starají k3t.t2.2019 o 450 evidovaných odborářů. Oproti konci
roku 2018 je to pokles o cca 11 členů. V roce 2019 se výbor sešel na ].1-ti řádných
jednáních. Program a následné zápisy by|y a jsou přístupné celé členské
základně. Jedině takto si můžete ověřit, jak Váš zástupce pracuje a prosazuje
Vaše podněty.

V průběhu roku odstoupil na vlastnížádost z výboru základníorganizace p.

Onderka Richard a v následné dovolbě, by| členem závodního výboru, za
středisko osobnídopravy, zvolen p. Hlaváč Lukáš.

V průběhu roku došlo také k hlavnízměně v rámci celého holdingu SČSnO
a.s., a to, že firma byla prodána v srpnu 2OI9 nadnárodní společnosti Transdev
a.s.. Tato změna byla i pro nás překvapivá. Snažíme se s novým vedením
společnosti komunikovat a navzájem se poznávat, neboť nás v tomto roce čekají
dlouhá jednání.

Da lším dů ležitým ú kolem zá klad n í orga n izace je hospoda řen í se svěřeným i

prostředky. V průběhu roku všechny finančnítransakce, jak příchozí tak odchozí
z našeho společného účtu, jsou pravidelně kontrolovány zvolenou revizníkomisí,
jejíž předsedkyní je paní Darja Polochová. Závodní výbor vždy rozhodoval v
souladu s hospodářskou směrnicí, schváleným rozpočtem, a hlavně v mezích
určených konferencí. Samotnou zprávu o plněnírozpočtu naleznete v pracovních
materiálech a následně tuto zprávu přednese jednatel základní organizace p.

Soukup. K31,.12.2019 byly, na účtu u FlO banky, k dispozici finanční prostředky
ve výši I55 72O,- Kč a v pokladně 7 3O3,- Kč. Celkem tedy 163 023,- Kč. Zde ale
musím ale sdělit, že 20.12.2019 odešla z našeho účtu platba ve výší 681 653,- Kč

na úhradu rámcového pojištění za pojistku na tzv. ,,blbost". Relativně tedy na
účtu našízákladníorganizace bylo k31,.12.20].9 cca 844 676,- Kč.

Když jsem u financí naší základní odborové organizace, tak je zapotřebí
zmínit i přínos naší odborové centrály OS DOSIA sídlícív Praze. V průběhu roku



2OI9 jsme na členských příspěvcích odborového svazu odvedli 184 384,-Kč.
Odborový svaz nám ale poskytuje, jak právní servis, tak pomoc a podporu při

dlouhodobé nemoci. Za rok 2OI9 nám OS DOS|A poskytl podporu přidlouhodobé
nemoci ve výší 66745,- Kč. Co se týče právnípomoci, tak nám OS DOS|A poskytl
podporu ve výši cca 14 tisíc. Dalším a neméně důležitým přínosem je sdílení
zkušeností mezi jednotlivými členy OS na společných jednáních, jak na

předsednictvu (jehož členem je p. Soukup), tak na plenárních jednáních
jednotlivých sekcích OS DOSIA, kde jsou postupně vysílání zástupci naší základní
organizace.

V listopadu 2019 proběhla kontrola v rámci BOZP ve spolupráci naší
odborové organizace a zaměstnavatele. Musím konstatovat, že i zde se
zaměstnavatel snaží zjištěné závady odstraňovat a zvyšovat tak vaši bezpečnost
při práci. Zápis a závěry z této kontroly jsou k dispozici v odborové kanceláři

Výbor v uplynulém roce pořádal akce, jak pro odboráře a jejich rodinné
příslušníky, tak i pro zaměstnance. Tímto bych chtěl poděkovat zvláště p. Lecovi,
p. Onderkovi, pí. Kleknerové, p. Šárišskému, pí. Rozbrojové a p. Soukupovi, kteří
se nejaktivněji zapojili do organizace jednotlivých projektů.

Největší akce průběhu roku 2Ot9:

- Konference naší organizace

- Den matek a žen

- Vyhodnoceníjízdy bez dopravní nehody

- Den dětí- distribuce poukázek, společné posezenív areálu na Krásné

- 2 denní zájezd do vinného sklepa

- Beseda s jubilanty - cožje oslovenízaměstnanců při životním výročí

- Mikulášská nadílka

Zde bych chtěl říct, že výbor základní organizace se nebrání novým
námětům na jakoukoliv akcí s finanční podporou ze společných prostředků
základníorganizace. Hlavním předpokladem je, že daná akce bude organizována
hlavně pro naše členy, případně pro jejich rodinné příslušníky.



Dále bych chtěl upozornit na neméně důležitou součást naší spolupráce.
Tou je komunikace. Kdo má zájem o informace o činnosti našíorganizace, tak je

lehce získá. Např. zápisy z jednání výboru pravidelně všem členům zasíláme e-
mailem, ale jsou také uloženy na našem oficiálním webu. A hlavně osobní
kontakt nejen se svým zástupcem ve výboru, ale i předsedou či místopředsedou,
je po dohodě vždy reálný. V neposlední řadě je tu k dispozici ijednatel, který má
pravidelnou pracovní dobu. Všichni budou Vaše náměty a připomínky řešit v
rámci svých časových možností.

Závěrem bych chtěl ještě jednou poděkovat mým spolupracovníkům ve
výboru za jejich práci, členům revizní komise za jejich příkladnou kontrolu a Vám
všem zde přítomným, že jste si udělali v sobotní odpoledne čas a věnovali jej

odborové činnosti.

Foldyna David

Předseda V ZO OS DOS|A



konference
Základní organizace odborového svazu dopravy, silničního hospodářství a autoopravárenství

Čech a Moravy
ČsRo rrliOek-M ístek a.s.

konaná dne7.3.2O2O

Seznam členů, kterým bylo ukončeno členství v naší organizaci.
V souladu se stanovy bylo v roce 2019 ukončeno členství na vlastní žádost, popř. pro nepIacení
členských příspěvků těmto čIenům:
Čekanský Josef
Justová kateřina
Richtmanová Blanka
Bordovský Jan
Hlucháň Rostislav
Gabrhelík Milan
Janek Pavel
staník Josef
Segeč Zdeněk
Pavelková Magdaléna
Němec Tomáš
procházka Jiří
Fajkoš Jan
Dudová Dagmar
klabník vladimír
Formánek petr

szkandera Antonín
šenauer petr

Gregor Jaroslav
KrálTomáš
Bůček Roman
Krpec Jaroslav
Tomšů Jiří
Jalůvka Lumír
Martínek Richard
Fišer Radek
Honěk Jan
Papík Tomáš
svobodová zuzana
železník Martin
Lihocký Jan
Skalický Jan

Jackow Radoslaw
Lyashenko Andrey
Gavlovský David
Mec Jaroslav
Jiráský Martin
zrun Dalibor
škrabálek zdeněk
weinhart Josef
Tomandl petr

(Jmenovaní jsou seřazeni dle ukončení členstvív průběhu roku 2019,)



Členské příspěvky

zaměstnanci 692057 661 01510.1
1,13 954 1,67 254Io.2 externí

1-6 760 16 57010.3 důchodci
I2o 0Lo,4. mateřská

2I7 40020.2. dary 181 200

m

Výdaje

Čerpánírozpočtu 2oL9

Celkem:

Celkem:

Lo62239 !05,80%

681 653

992 155 99,6%

Plán 2019

Plán 2019

skutečnost

1004091

995 884,00

15 000,00 9 10038,1 dětské tábory
78 30538.2 rekreace 70 000

040.1, školení 4 000

40.2 poplatky banka 0 0

internet 4 500 452240.3

3 000 228o40.4 knihy,poštovné
10 000 7 o3740.5 kancelář.potřeby
12 000 10 64440.6 občerstvení schůze

2 500 1,71o40.7 cestovné
41,.1, kulturní,spol.akce 49 200 20992
41,.2 den matek 18 000 11,224

besedy s jubilanty 15 600 10 48041,.3

26 000 27 4t941,.4 akce důchodci
34 000 26 65041,.5 den dětí + Mikuláš

130 76542.0 sportovní akce 100 000

48.1 výročí 50 a 60 let 26 000 28 000

48.2 odchod do důchodu 15 000 27 500

život.výročí důchodci 8 000 8 10048,3
12 000 10 00048,4 narození dítěte

1 000 58248.5 návštěva v nemoci
20 000 19 96048.6 odměna V a RK

4 50048.7 podpory v úmrtí 10 000

8 60048.8 dárcovství krve 7 000

50.1 odvod čl'.příspěvků 181 036 I84384
51.1 pojištění odpovědnosti 110 000 LzI 465

51,3 pojištěníčlenů V 3 016 6o32
51,.4 pojištěníDAS 43 000 36 320

refundace mzdy 196032 195 58452.I



Příjmy:

Výdaje

Návrh rozpočtu 2o2o

Celkem:

Celkem:

1062239

992 155

1 036 529

992037

Skutečnost 2019 Plán 2020

Členské příspěvky

10,1, zaměstnanci 661 015 661 015

10.2. externí 767 254 1,67 z54
10.3. důchodci 1,6 57o 16 800

Io.4. mateřská 0 Lzo
191 34020.2. dary 2I7 4oo

Plán 2020Skutečnost 2019

38.1 dětské tábory 9 100 10 000

38.2 rekreace 78 305 50 000

40,I školení 0 0

40.2 poplatky banka 0 0

40,3 internet 4522 3 600

40.4 knihy,poštovné 228o 2 500
40.5 ka ncelář, potřeby 7 037 8 000

4a.6 občerstvení schůze 10 644 1-1000

40,7 cestovné 1,7Lo 3 000
41,.1, kulturní,spol.a kce 2099z 35 000
41,.2 den matek 11224 12 000
41,.3 besedy s jubilanty 10 480 12 000
41.4 akce důchodci 2] 479 27 419

41,.5 den dětí+ Mikuláš 26 650 27 ooo
42.0 sportovní akce I30765 100 000

48.1 výročí 50 a 60 let 28 000 25 000

48.2 odchod do důchodu 27 5oo 21 500

48.3 život.výročí důchodci 8 100 8 000
48,4 narození dítěte 10 000 10 000

48.5 návštěva v nemoci 582 1 000

48.6 odměna V a RK 19 960 20 000

48.7 podpory v úmrtí 4 500 5 000
48.8 dárcovství krve 8 600 9 000

50.1 odvod čl'.příspěvků I84384 t85 942
51.1 pojištění odpovědnosti I21,465 165 000

51.3 pojištění členů V 6 o32 3 016

51,.4 pojištění DAS 36 320 36 000

52.1 refundace mzdy 195 584 201 060



ko nfe re n ce
Základní organizace odborového svazu dopravy, silničního

hospodářství a a utoopravá renství
Čech a Moravy

čsno Frýdek-Místek a.s.

konaná dne 7.3 .2O2O

Akce připravované ZO OS DOSIA na rok 2020

].. Bruslení-hala Polárka v únoru, březnu
2. Den matek a žen. Akce spojená s posezením a pohoštěním v restauraci
3. Vyhodnocení ,,Jízda bez dopravní nehody". Ocenění řidičů, kteří ujeli více jak
milion kilometrů
4. Den dětí. Pro děti zaměstnanců do 15 let (včetně) zajištěné poukázky
v knihkupectví.
5. Celorepublikový turnaj v sálové kopané. Jedná se o každoročně pořádaný turnaj,
který tento rok organizujeZO Plzeň.
6. Setkáníjubilantů. Akce pro zaměstnance, kteřív tomto roce oslavují 50-tiny,
60-tiny, a samozřejmě jsou pozváni i zaměstnanci, kterým vznikl nárok na důchod.
7. Mikulášská nadílka a akce pro děti.
8. Vánoční posezení, Organizujíjednotlivý zástupci v rámci svých středisek.

Akce kIubu důchodců

1,. 21,.5.z}20-Loštice
2. 10.9.z020-Pustevny
3. 4.I2.202O- konference a závěr roku -posezenív restauraci



Zápisz konferenceZO OS DOSIA ČS,A.D Frydek-Místek,
konané dne 7. bíezna2020
v restauraci Švejk v Místku.

K bodu 1:

Konferenci zahájil a řídil p. Foldyna.
Následovala volba návrhové a mandátové komise ve složení:
Mandátová komise: pp. Šarišský Květoslav, Kocurek Lukáš, Gabryšová Renata
Návrhová komise: pp. Kleknerová Hana, Soukup Petr, Rozbrojová Lenka

Hlasování delegátů: pro: 30, proti: 0, zdržel se: 0

K bodu 2:
Předseda mandátové komise p, Šarišský, konstatoval, žebylo pozváno s hlasem rozhodujícím
33 delegátů. Při hlasování o členech jednotliých komisí přítomno: 30 delegátů tj.90,9 "Á.
Konference je usnášení schopná.

K bodu 3:
Písemně předložen návrh programu:
Program: I. Zahájení, volba komisí

2. Zpráva mandátové komise
3. Přednesení návrhu programu
4. Kontrola usnesení konference zroku2019
5. Zpráva o činnosti ZO zarok 2019
6. Zpráva o čerpání rozpočtu ZO za rok 2019
7. Zprávarevizni komise k čerpaní rozpočtu zarok2019
8. Návrh rozpočtu ZO narok2020
9. Plan akcí narok2020
10. Diskuse
1 1. Přijetí usnesení
12. Závět

Hlasování delegátů: pro: 30, proti: 0, zdržel se: 0
Konference se dále řídí tímto schváleným programem.
Přítomní byli informováni o nutnosti do diskuse se přihlásit písemně, včetně odevzdáni lístků
řídícímu schůze nejpozději po hlavní přestávce.

K bodu 4:
P. Foldyna, přednesl usnesení z konference konané v roce 2019. Bylo konstatováno,že
všechny úkoly byly splněny.

K bodu 5:
Zprávu o činnosti odborové organizace zarok 2019 přednesl p. Foldyna.
Ucelenou zprávu měli všichni delegáti v materiálech písemně, včetně semamu členům,
kteým v roce 2019 bylo ukončeno členství pro neplacení příspěvků, popř. požádali o
ukončení členství.
Konferencevza|a na vědomío bez připomínek a dotazů.

K bodu 6.
X
Cerpání rozpočtu zarokZ)I9 bylo předloženo v materiálech písemně, včetně důvodové
zprálry.
P. Soukup - vysvětlil, jednotlivé položky čerpání, popř. přečerpání.

Hlasování delegátů: pro: 30, proti: 0, zdržel se: 0



K bodu 7:
Zpr áv u r ev izni komi se přednesl a p. Polocho v á D arj a.

Zpráva:,,Revizní komise pracuje ve složení: pp. PolochováDarja, Eschnerová Iva, Sojková
Eliška. V roce 2019 j sme provedly 3 kontroly se zaměřením na doďržování účetních formalit
a správné zaúčtováníjednotliých položek do účetních skupin.
Nesrovnalost při doložení přílohy k ýdajovému dokladu bylavždy opravena.

Dále revizní komise pruběžně kontrolovala čerpání rozpočtu a jednotlivé překročené položky
byly odůvodněny. Odvod členských příspěvků probíhá věas a pravidelně.
Dlužné příspěvky členů, kteří řádně neukončili členství v ZO navrhuje nevymáhat."
konferenc e vzala na vědomí.

K bodu 8:

Návrh rozpočtu na rok 2020 byl předložen v materiálech písemně.
Návrh rozpočtu přednesl p. Soukup.
Připomínky a dotazy: Dotazy zodpovězeny v pruběhu diskuse.

Hlasování o návrhu: pro: 30, proti:0, zdržel se:0

K bodu 9:

Návrh plánu akcí byl předložen v materiálech písemně a přednesla jej p. Kleknerová.
Yyzvala přítomné o další podněty, nápady k akcím.

K bodu 10:

10.1. P. Rozbrojová: Informovala, že chce pořádat vánoění akci pro všechny členy v prosinci
2020 v restauraci Středověk.
10.2. P. Leco: Je možné uhradit cenu autobusu při akci do vinného sklepa?
P: Foldyna: S vedením firmy je dohodnutácenapro rok 2020, ato 25,-Kě/1 km + poplatky
lbez DPH1 , ale musí to zaj išťovat řidič bez mzdy . V případě, že akci bude organizovat a
předloží rozpočet, projedná Y ZO v rámci možností rozpočtu.
10.3. P. Polach: Každoročně organizuje výšlap z Chlebovic na Hukvaldy na Ondřejskou pouť.
Navrhuje akci zaŤadit do plánu ZO.
P. Foldyna:Každá akce je ku prospěchu a když doďápozvánku, budou členové informováni,
Je nutné pozvánku dodat jednateli, ať zajisti lyvěšení azaslaní e-poštou.
10.4. P. Rozbrojová: Navrhuje zorganizovat v roce 202I ples. Vypracuje návrh organizačních
opatření, včetně rozpočtu a předloží na jednání Y ZO.
10.5. P. Soukup: Jak omezit, popř. snížit riziko zlyšování ceny rámcové pojistka na škody?
Navrhl pojištěným pro další rok snížit dotaci, popř. je vyřadit zaurčitých podmínek.
Z diskuze vznikly dva návrhy a to:
a) Konference pověřujeY ZO při souběhu škod pojištěného, popř. škodě nad 100 000,- Kč
pro další rok r,yřadit,přiěemž příspěvek na jeho osobní pojištění přináleži.

Hlasování o návrhu: pro O, proti27,zdňe|z I

b) Konference ukládá Y ZO při zýšení ceny rámcového pojištění škod nad úroveň ceny na
trhu, r,ypovědět smlouvu pro rok202I. To by znamenalo, žekaždý stávající pojištěný, by si
musel zajistit vlastní pojistku a po předložení podkladů, by mu byl proplacen příspěvek dle
hosPodářské směmice 

Hlasování o návrhu: pro 26rproti O, udržel se 2

K bodu 11:
Konference pro přijetí usnesení je usnášení schopná. Přítomno 27 delegáttl, U.81,8 Yo

Usnesení Konference ZO OS dopraly., silničniho hospodářství a autoopravárensfuí Čech
a Moraly CSAD Frýdek Místek a.s.

konané dne7.3.2020.

Konference po lyslechnutí zprfury o činnosti, hospodaření zarok2}I9, zprávy revízni
komise, projednání rozpočtu na rok 2020 a diskuzi, přijímá následující usnesení:



I. Schvaluje
l,. Zprfuu o činnosti a hospodaření za rok 2019
2. Zprávurevizní komise zarok2019 a souhlasí - nevymáhat neuhrazené členské příspěvky,
tak jak doporučuje revizní komise v bodě 7. Tj. Revimí komise ZO doporučuje dlužné
členské příspěvky, které neuhradili členové a kteří řádně neukončili členství v ZO nelrymáhat.
I nadále tyto "pohledávky" evidovat a při návratu do pracovního poměru, popř. členství v ZO,
teprve dořešit.
3. Návrh rozpočtu na rok 2020.

II. Ukládá
Konference ukládá Y ZO při zýšení ceny rámcového pojištění škod nad úroveň ceny na

trhu, rypovědět smlouvu pro rok202I. To by znamenalo, žekaždý stávající pojištěný, by si
musel zajistit vlastní pojistku a po předložení podkladů, by mu byl proplacen příspěvek dle
hospodářské směrnice.

Hlasováníz pro 27, proti: 0, zdržel se: 0

K bodu 12:
Závér konference provedl p. Foldyna. Poděkoval všem přítomným zaúčast.
Předseda mandátové komise p. Šarišský osobně ověřil počty hlasujících v jednotlivých
bodech.

členové mandátní komise

p. šarišský ,:f::::: ./Í'p Kocurek

p. Soukup

p. Gabryšová ..

p. Rozbrojová

l

členové návrhové komise:
,

p. Kleknero 
"á 

...U...,.
l

Ve Fýdku-Místku
dne 7.3.2020
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