
   

 Zápis č. 1/2022 
z jednání Výboru ZO OS DOSIA 

ze dne 21. ledna 2022 
 
Přítomni: 
HS OD: pp. Hlaváč, Foldyna, Šarišský 
HS TÚ: p. Rak 
HS ND: p.Kaucký  
HS THP: p. Kleknerová  
Omluveni: pp. Navrátil,  
Ověřovatelé zápisu: pp. Kleknerová, Hlaváč 
 
 Program: 
1.Kontrola zápisu a plnění 
2.Škodní události 
3.Stav členské základny 
4. Vývoj mezd v roce 2021 
5. Příprava konference 
6. Různé 
 
K bodu 1: Kontrola zápisu 
Zápis č.7-21/7.5. 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.  
Projednat s vedením mimo jednání o dodatku KS, na základě skutečnosti, že další organizace nechtějí 
jakýkoliv příspěvek.                                                                                                           Zodp: p. Šarišský 
Dle vyjádření p. Struhalové, odmítá jakékoliv zvýhodňování zaměstnance za jeho přístup k „očkování proti 
Covidu“. Toto nebere jako přínos firmě. 
 
 
K bodu 2: Škodní události 
Universálová Monika ze dne 15.10.2021 k úhradě 79 816,-  V ZO souhlasí 
Majer Tomáš ze dne 7.10.2021 k úhradě 13 361,-  V ZO souhlasí 
Duchovič Lukáš ze dne 28.6.2021 k úhradě 49 872,-  V ZO souhlasí 
Brožák Radek ze dne 24.5.2021 k úhradě 43 719,-  V ZO souhlasí 
Duchovič Lukáš ze dne 17.3.2021 k úhradě 46 466,- V ZO souhlasí 
Rajnoch Jiří ze dne 11.3.2021 k úhradě 17 635,- V ZO nesouhlasí, není dodána fotodokumentace, faktura 
úhrady škody zaměstnavatelem 
Fijaková Lucie ze dne 24.5.2021 k úhradě 48 893,-V ZO souhlasí 
 
K bodu 3: Stav členské základny 
V ZO bere na vědomí změny ve stavech zaměstnanců za prosinec 2021. 
Nový člen: Dalibor Lika 
 V ZO ukončuje členství pro neplacení čl. příspěvků pp. Máca Roman, Švec Jan ke dni 31.12.2021. 
V ZO bere na vědomí žádost o ukončení členství p. Platoš Roman k 31.1.2022. 
Organizovanost členů: 395 (z toho 184 zaměstnaných u ČSAD FM + 82 extérních + 129 důchodců) 
 
K bodu 4: Vývoj mezd v roce 2021 
Vedením do doby jednání výboru mzdové tabulky nebyly dodány. 
 
K bodu 5: Příprava konference 
Konference ZO proběhne dne 5.3.2022 v hostinci U Křivého psa od 13:45 hodin. 
Výbor rozhodl, vzhledem k pandemické situaci omezit množství delegátů dle klíče 1:20 za každé středisko. 



Organizační opatření bylo zpracováno výborem, včetně programu.  
Výboru bylo předloženo čerpání rozpočtu v roce 2021 včetně zdůvodnění některých položek, které budou 
zpracovány písemně pro delegáty. 
Výbor vypracoval návrh rozpočtu pro rok 2022.  
Dále pověřil jednatele o opravu Hospodářské směrnice ZO, a to v bodech 
Zástupci za OD svolají schůzi střediska OD na den 19.2.2022 od 14:00 hodin. 
Zástupci ve výboru pp. Kleknerová, Kaucký, Rak požádali o e-mailové zaslání svým členům. Náměty zaslat 
jednateli ke zpracování, popř. členům výboru. 
 
K bodu 6: Různé 
6.1. P. Šarišský seznámil výbor, že dne 13.1.2022 podepsal Dodatek KS a převzal i směrnice, kterých se 
dodatek týká a jsou přílohou KS. (Vnitřní mzdový předpis, Cestovní náhrady.) 
Dále seznámil s proběhlým jednáním předsedů ZO dne 10.1.2022 v Karviné. 
Pověřuje jednatele zaslat Dodatek KS členům ZO. 
6.2. V ZO bere na vědomí výpověď zaměstnavatele p. Wagner Vladimír dle § 52, písm. e) ZP 
6.3. V ZO doporučuje podporu při dlouhodobé nemoci pro p. Frischtoková Dalila. 
6.4. P. Hlaváč jednal s p. Vargou (Magistrát FM) o: 
-změně přepravních podmínek v MHD 
-točna Riviera (návrat na původní místo) 
-přetrvávající problém s točnou ve Skalici 
-vyznačení žlutou čárou zastávek „Dobrovského“ a „Lískovecká“ 
6.5. P. Kaucký: Pro nemoc se nemohl zúčastnit jednání s p. Struhalovou, dne 29.12.2021 a zda-li došlo 
k zápisu. 
P. Šarišský potvrdil, že písemný zápis nebyl pořízen, slovně. Přítomen byl další zástupce p. Navrátil a pp. 
Němec, Blahuta. 
 
 
 
 
  
 
 
 
Zapsal: p. Soukup 
 
 
 
 
Ověřovatelé:                                                                                                               
p.  Kleknerová …………………..…………..…………… 
 
p. Hlaváč ….…………..………………….…………………  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Předseda V ZO 
p. Šarišský Květoslav 


