Zápis č. 4/2020
z jednání Výboru ZO OS DOSIA
ze dne 20. dubna 2020
Přítomni:
HS OD: pp. Hlaváč, Foldyna, Šarišský
HS TÚ: p. Rak
HS ND: pp. Navrátil, Kaucký
HS THP: p. Kleknerová
Omluveni: pp.
Ověřovatelé zápisu: pp. Hlaváč, Rak
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
Vzhledem k vládním opatřením, změnám turnusů neřešeno, až do doby stabilizace.
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.3/ 5: Organizační opatření – Den matek a žen
V ZO akci uspořádá dne 22.5.2020. Na základě rozhodnutí vlády dále V ZO rozhodl, že v případě stále
platného vládního opatření, týkající se shromažďování osob i v době 22.5.2020, tento rok akci nebude
pořádat a všem členkám bude zakoupen poukaz v hodnotě 300,- Kč. Zodp: p. Soukup
V ZO rozhodl zakoupit poukázky v Tesco ve výši 300,- Kč/osoba vzhledem k nemožnosti pozvat ženy na
společnou akci. Zároveň pověřil p. Kleknerovou, o opravu na web. stránkách.
Zakoupení a distribuce zajistí p. Soukup ve spolupráci s členy výboru.
Zápis č.3/6.7. P. Šarišský: Projednat s vedením rozšíření směrnice „Zásady poskytování OOPP a stejnokrojů“
v bodě „Poskytování mycích prostředků“, a to o desinfekční mycí gely, popř. gumové rukavice pro
zaměstnance, kteří jsou v častějším kontaktu s „klienty“. Jedná se o ochranu zaměstnanců, kteří i v době
bez pandemie, nemají přístup k tekoucí vodě v průběhu směny.
Zodp: pp. Foldyna, Soukup
V ZO pověřuje uvedené o projednání s technikem BOZP a ředitel tech. úseku p. Cislarem.
K bodu 2: Škodní události
Kovařík Aleš ze dne 9.9.20 k úhradě 10 000,- V ZO souhlasí
K bodu 3: Stav členské základny
V ZO bere na vědomí změny ve stavech zaměstnanců za měsíc březen 2020.
Organizovanost: 441 členů (z toho 228 zaměstnaných u ČSAD FM + 79 extérních + 134 důchodců).
K bodu 4: Hospodářské výsledky + vývoj mezd.
Vedením nebyly dodány.
K bodu 5: Různé
5.1. Jednatel informoval o uložení účetní závěrky za rok 2019 na Krajský soud v Ostravě.
5.2. V ZO projednal dopis ze dne 2.4.2020 od p. Struhalová Pavla – místopředseda představenstva a.s.

5.3. Dopis hejtmana MSK p. Vodráka k řidičům OD, nejen jako poděkování za služby v době pandemie, ale i
rozhodnutí kraje o zavedení odbavování cestujících od dne 25.4.2020. Ř OD p. Vyvial, dále konstatuje, že
řidiči dostanou ochranné rukavice s omyvatelným povrchem, i nadále budou mít dostatek dezinfekčních
prostředků, do uvedeného termínu by měli být všechny vozy vybaveny zástěnou, která by řidiče chránila.
Na jednání byl pozván i V OD FM p. Hlobík:
a) Vysvětlil nedorozumění ve věci plánování směn, kde mohlo dojít k nejasnostem.
b) Dále se zmínil k přejezdům, kdy mnozí řidiči neoprávněně nedodržují turnusový list a nevykazují
oprávněnost různých přejezdů
c) Řidiči budou pokutování za nesprávné vypsání ZPVD
d) V případě nestihnutí zhotovení „zástěny“ u řidiče, bude mít možnost řidič nafasovat ochranný štít,
jestliže opatření nebude realizované, nebude vedení nutit jednotlivé řidiče k odbavování.
e) V rámci řešení stížností cestujících, každá stížnost má evidenční číslo a je třeba řádně odpovědět.
Mnozí řidiči se cítí ukřivděni a odmítají podat vysvětlení. Což je nelogické.
f) KODIS připomínkuje i pozdní odjezd z první zastávky. Jestliže řidič má v turnuse manipulaci před
spojem, tak je třeba včas přistavit v této době.
g) Je nutné vždy dojet každý spoj až na konečnou, i když není cestující ve voze.
h) Stav ujetých km vždy zapisovat dle tachometru, popř. tachografu.
i) Řeší se problémy s točnou na Morávka-Bebek, Visalaje. U „Bebka“ kde má vzniknout přímo koridor
z betonových zábran pro průjezd autobusů.
5.4. Jednatel informoval členy uceleně o materiálech, které zasílal členům ve věci opatření vlády k pandemii
a s tím související jejich práva.
5.5. Jednatel informoval V ZO o nově příchozích zaměstnancích, včetně skutečnosti, že možná ani neví o
aktivní činnosti odborové organizace. (Seznam nečlenů předán dle středisek.)
5.6. Pp. Kaucký, Navrátil informovali o skutečnosti, že vedení nedodrželo opět dohodu o zvýšení pohyblivé
složka mzdy, tak ať řidiči ND pobírají zaručenou mzdu dle KS.
Dle sdělení Ř ND p. Javůrka čeká na oficiální potvrzení o navýšení.
Dle sdělení Manažérky lidských zdrojů p. Peřinové, byl p. Javůrek přítomen na jednání vedení, kde se
rozhodlo o navýšení. Dále přislíbila, že v měsíci dubnu všem řidičům „doplatek“ do zaručené mzdy dopočítá
i zpětně za březen 2020, mimo řidiče, kteří pobírají odměny z výkonu.
Vzhledem i k předchozím dohodám, které vedení nechce brát na zřetel, je nutné vyvolat skutečně osobní
jednání s pp. Struhalová, Javůrek.
Zodp: p. Foldyna
5.7. P. Kaucký navrhl, že jednání výboru v rámci letních dní uspořádá ve svém objektu v obci Holčovice,
v termínu srpen 2020. V ZO souhlasí.

Ověřovatelé:
p. Hlaváč Lukáš ……………………………………………..
p. Rak Lubomír ……………………………………………..

Předseda V ZO
p. Foldyna David

