
   

 Zápis č. 7/2021 
z jednání Výboru ZO OS DOSIA 

ze dne 30. července 2021 
 
Přítomni: 
HS OD: pp. Foldyna, Hlaváč, Šarišský 
HS TÚ: p. Rak 
HS ND: p.  
HS THP: p. Kleknerová 
Omluveni: pp. Kaucký, Navrátil 
Ověřovatelé zápisu: pp. Hlaváč, Rak 
 
V úvodu požádal p. Foldyna o změnu programu, a to zařazení bodu na základě již avizovaného odstoupení 
z funkce předsedy V ZO z osobních důvodů. Toto své rozhodnutí již oznámil s předstihem a trvá. Výbor ZO 
rozhodl, že jeho žádost projedná jako bod 2. 
 
Program: 
1.Kontrola zápisu a plnění 
2.Volba předsedy výboru ZO  
3.Škodní události 
4.Stav členské základny. 
5. Vývoj mezd a hospodářské výsledky za ½ rok 2021. 
6. Organizační opatření k akci „Jubilanti“ 
7. Různé 
 
K bodu 1: Kontrola zápisu 
Zápis č.1_21/6.6. P. Šarišský informoval po projednání s vedením, že v měsících březen, duben (…dle 
podmínek počasí) bude v areálu parkovací schéma pro odstavování busů. 
Realizace byla zadaná firmě, která zpracovává technickou dokumentaci a realizace by měla proběhnout 
v letních měsících.                                                                                                         Zodp: p. Šarišský 
Zápis č.3_21/7.5. P. Rak: Jak se podíleli ostatní ZO na mzdě, popř. nákladech jednatele, který vypracoval 
kostru KS a výbor jej neustále uvolňoval jako zapisovatele pro všechny ZO při jednáních s vedením.                                                                                   
Zodp: p Foldyna – splněno. 
Projednáno s předsedy ZO Havířov, Karviná, s odstupem času nemají zájem, jakkoliv se zpětně podílet na 
nákladech spojených s vyjednáváním. 
Zápis č.4_21/5.4. P. Šarišský: Určený prostor pro odstavení motorek je nedostatečný. Projednat další 
možnosti s ředitelem TÚ p. Cieslarem.                                                                             Zodp: p. Šarišský 
Projednáno z ředitelem TÚ p. Cieslarem – plán parkování os. vozidel, motorek a kol bude zapracován 
v rámci dopravně provozního řádu, který je nyní ve zpracovávání.  
Zápis č.5_21/5.5. Členové výboru za OD jsou průběžně oslovováni řidiči o sjednání pracovních porad 
minimálně ¼ letně za účasti mistra OD, vedoucího OD, tak ať vzniklé problémy z provozu jsou řešeny 
aktuálně.                                                                                       Zodp: p. Foldyna-splněno 
Projednáno s vedoucím OD, který není proti a nejbližší termín pracovní porady je září 2021. 
Zápis č.6_21/6.5. V ZO rozhodl podpořit charitativní sbírku na pomoc obětem přírodní katastrofy na JM 
částkou 5 000,- Kč na transparentní účet Diecézní charitu Brno. V ZO nebude organizovat samostatnou 
humanitární sbírku na pomoc postiženým obcím. Popř. pověřuje předsedu ve spolupráci se svazem, vybrat 
konkrétní projekt pro člena odborů, který byl postižen prokazatelně katastrofou. Zodp: p. Foldyna  
Vzhledem k tomu, že nebyl vybrán konkrétní projekt, pověřuje jednatele zaslat částku na Diecézní charitu.   
Zápis č.6_21/6.6. Oslovit vedení s dotazem kdy bude pokračovat realizace druhého stojanu na tankování 
CNG v areálu.                                                                                 Zodp: p. Hlaváč - splněno 
Dle vyjádření vedení chybí základní technické části dodávané z ciziny.  
 
 



K bodu 2: Volba předsedy výboru základní organizace 
P. Foldyna znovu zopakoval, že z osobních důvodů odstupuje z funkce předsedy a požádal jednatele  
o vedení schůze. Přítomní členové souhlasí. 
Jednatel seznámil členy s volebním řádem.  
Z diskuze:  
P. Foldyna: Zopakoval, že z osobních důvodů odstupuje z funkce a navrhuje na tuto funkci p. Šarišského, 
dále navrhuje veřejné hlasování. 
P. Rak: Odstoupení z funkce v průběhu volebního období je špatné, ale bere ovšem na vědomí.  
P. Foldyna: Do voleb i nadále budu zastupovat členy z OD jako volený člen, ale funkci předsedy nikoliv. 
P. Kleknerová: Bere na vědomí rozhodnutí p. Foldyny. V případě návrhu členů, že by tuto funkci měla 
zastávat, jí musí odmítnout a navrhuje na funkci předsedy p. Šarišského a podporuje veřejné hlasování. 
P. Rak: Souhlasí s veřejným hlasováním. 
P. Šarišský: Souhlasí s veřejným hlasováním a jestliže členové výboru jej podpoří, funkci předsedy V ZO 
příjme.   
P. Hlaváč: Souhlasí s veřejným hlasováním, respektuje rozhodnutí p. Foldyny a navrhuje na funkci předsedy 
p. Šarišského. 
Jednatel nechal hlasovat přítomné: 
 
Na funkci předsedy k datu 1. 9. 2021 je navržen p. Šarišský Květoslav.            Pro: 5,   Proti: 0,  Zdržel se: 0 
 
Převzetí funkce proběhne v rámci měsíce srpen 2021, včetně technických záležitostí a oficiální převzetí 
funkce je den 1. září 2021. (Součástí zápisu je i příloha o mimořádných volbách.) 
 
K bodu 3: Škodní události 
Čekanský Jozef ze dne 18.3.2021 k úhradě 75 196,- Kč     V ZO souhlasí 
Kaucký Radek ze dne 3.3.2021 k úhradě 16 269,54 Kč   V ZO nesouhlasí 
 
K bodu 4: Stav členské základny 
V ZO bere na vědomí změny ve stavech zaměstnanců za červen 2021. 
Organizovanost členů: 400 (z toho 190 zaměstnaných u ČSAD FM + 83 extérních + 127 důchodců) 
 
K bodu 5: Vývoj mezd za první ½ roku 2021. 
V ZO bere na vědomí vývoj mezd k 30.6.2021. (V indexu k minulému roku.) 
Řidiči autobusu ………. 105,6 % 
Řidiči nákladní ……….. 116,9 % 
Opraváři ………………… 110,5 % 
V ZO bere na vědomí hospodářské výsledky k 30.6.2021. 
 
K bodu 6: Organizační opatření k akci „Jubilanti“ 
Akce naplánována na den 16.11.2021 v restauraci U Křivého psa od 14:30 hodin.  
V ZO rozhodl na tuto akci pozvat i nevyhodnocené řidiče, kteří ujeli více jak 1 milion km bez dopravní 
nehody, a to v roce 2019 a 2020. Jednatel předložil ověřený seznam, včetně finančních nákladů.  
Organizační opatření a další zajistí jednatel ZO. 
 
K bodu 7: Různé 
7.1. Jednatel vypracoval návrh plánu jednání a V ZO souhlasí, včetně změny termínu v září 2021. 
Tj. jednání V ZO se přesouvá z 10. na 24. září 2021, vzhledem k přítomnosti v ČR obou zástupců za ND. 
7.2. Pp. Štafín Oldřich, Kasinec Jaromír požádali o podporu při dlouhodobé nemoci. V ZO souhlasí.  
7.3. Jednatel informoval o zápisu z výkonné rady OS konané dne 22.6.2021. 
-k 1.1.2021 je v rámci svazu organizováno 12 395 členů 
-v rámci legislativní aktivity svazu: 
a) jednání o zvýšení odpočitatelné položky z daně za čl. příspěvky 
b) v rámci tripartity jednání o minimální mzdě, kterou vláda chce schválit 



c) důchodová reforma se již nestihne projednat do voleb (tj. možnost snížit u řidičů při odpracování x let 
jako profesionální řidič odchod do starobního důchodu dříve …) 
- OS končí smlouva o pronájmu v „domě odborů“ v roce 2025, VROS doporučuje preferovat přemístnění 
kanceláří do hotelu Olšanka, kde OS vlastní poměrnou část majetku 
- OS vlastní 5 bytových jednotek, z toho 1 pronajímá členům. Na základě zvýšených financí na údržbu VROS 
souhlasí s navýšením o 100,- Kč/člen, tj. na 500,- Kč. 
- všechny žádosti o podporu při dlouhodobé nemoci byli schváleny a stále platí, že OS nebude vyplácet 
zálohově, ale až po ukončení nemocenské.  
7.4. O právní pomoc v pracovně právním sporu požádal p. Lichnovský Jan. V ZO souhlasí. 
7.5. P. Šarišský: Projednat s vedením „ohodnocení“ za aktivní přístup některých zaměstnanců za dobrovolné 
očkování, které snižuje i náklady zaměstnavatele. Tento aktivní přístup některých zaměstnanců ohodnotit 
např. přiměřenou finanční částkou za 2 dny dovolené.                                                  Zodp: p. Šarišský 
7.7. P. Šarišský: Vybavení zdržovny v areálu ČSAD FM je nedostatečné, chybí zastínění, klimatizace, kapacita 
toalet, (..i na základě vybavení zdržoven v ostatních dopravních firmách). Projednat s V OD, popř. s vedením 
na nejbližším jednání.                                                                                                            Zodp: p. Šarišský 
7.8. P. Hlaváč: Zaslat plánovači OD p. Řehák Jan termíny jednání výboru v druhém pololetí 2021. 
                                                                                                                                                    Zodp: p. Soukup 
 
 
 
 
 
Ověřovatelé:                                                                                                               
p. Hlaváč ……………………..…………… 
p. Rak  ….…………..………………………  
 
 
 
 
 
 

Předseda V ZO 
p. Foldyna David 


