
   

 Zápis č. 4/2022 
z jednání Výboru ZO OS DOSIA 

ze dne 21. dubna 2022 
 
Přítomni: 
HS OD: pp. Foldyna, Šarišský 
HS TÚ: p. Rak 
HS ND: p. Navrátil 
HS THP: p.  
Omluveni: pp. Kaucký, Kleknerová – nemoc, Hlaváč -směna 
Ověřovatelé zápisu: pp. Foldyna, Šarišský 
 
 Program: 
1.Kontrola zápisu a plnění 
2.Škodní události 
3.Stav členské základny 
4.Vývoj mezd za ¼ roku + hospodářské výsledky 
5. Různé 
 
K bodu 1: Kontrola zápisu 
Zápis 3_22/4.1. P. Šarišský informoval o jednání s Ř TU p. Cieslarem o vydání směrnice „Zásady poskytnutí 
stejnokrojů“, která je neplatná. Došlo k dohodě o opravě, včetně návrhů, změn. Další projednání proběhlo 
23.3.tr. za účasti dalších ZO a došlo k dohodě. 
Směrnice „Zásady poskytování OOPP, mycích a čistících prostředků a ochranných nápojů“ a „Zásady 
poskytování stejnokrojů“ projednal V ZO.                                                             Zodp: p. Šarišský-splněno 
Zápis 3_22/4.4. Jednatel sepsal podněty řidičů OD k závadám v rámci silnic, zastávek. Zaslal dne 3.3.tr. V OD 
p. Hlobík, který obratem sjednal schůzku s magistrátem. Následně odbor dopravy vypracoval odpověď, 
s kterou byl V ZO seznámen.  
V ZO rozhodl o opětovném projednání točen na Rivieře, a ve Skalici. Dále problém na křižovatce ul. 
Palackého.  V ZO pověřil p. Hlaváče k řešení podnětů ze strany řidičů v rámci MHD Frýdek-Místek. 
Zápis 3_22/4.8. Jednatel informoval o vytvoření petice – výzvy Krajskému úřadu MSK k jednání ve věci 
možných změn smlouvy o obslužnosti. Petici zaslal i všem předsedům ZO působících v MSK. Zatím se 
aktivně zapojil Frýdek-Místek, Bruntál, Karviná, Ostrava, Havířov, Nový Jičín. 
Dne 14.4. tr. jednání s vedením OD v Havířově za účelem stanovení priorit. 
Dne 19.4.t. jednání na kraji, které svolal s pověřením hejtmana MSK náměstek pro dopravu p. Radek 
Podstawka. Viz. bod 5.1 tohoto zápisu 
 
K bodu 2: Škodní události 
Pilát Miloš ze dne 3.9.2021 k úhradě 17 866,- V ZO souhlasí 
Kubalová Andrea ze dne 16.4.2021 k úhradě 34 395,- V ZO souhlasí 
Čurda Pavel ze dne 4.4.2022 k úhradě 5 542,- V ZO souhlasí 
Kepl Jaroslav ze dne 19.3.2022 k úhradě 7 449,80 Kč V ZO souhlasí 
 
K bodu 3: Stav členské základny 
V ZO bere na vědomí změny ve stavech zaměstnanců za březen 2022. 
Nový člen: Trunečka Stanislav 
Organizovanost členů: 389 (z toho 181 zaměstnaných u ČSAD FM + 86 extérních + 122 důchodců) 
 
K bodu 4: Vývoj mezd za ¼ roku a hospodářské výsledky 
 V ZO bere na vědomí vývoj mezd v jednotlivých střediscích za období 01-03/2022. 
Vývoj mezd v indexu ke stejného období. (Tj. srovnání ¼ roku 2021 k ¼ roku 2022.)  
Řidič autobusu ………………. 108,1 % 
Řidič nákladní dopravy ….. 104,9 % 



Opraváři …………….. 108,8 % 
Ostatní dělníci ……. 109,5 % 
(U skupiny zaměstnanců řidič ND další vývoj mezd pozitivně ovlivní evropská směrnice.)  
 
 
K bodu 5: Různé 
5.1. P. Šarišský informoval, že 19.4.tr. došlo k pracovní schůzce v Ostravě svolanou náměstkem hejtmana na 
základě petice řidičů OD. Zúčastnil se náměstek hejtmana p. Podstawka, právník KÚ, představitelé KODIS, 
vedení naší společnosti a všichni zástupci ZO, kteří se zapojili do petice. 
Program. 
1.Proč nedochází k úpravám jízdních řádů u dlouhodobě zpožděných spojů, popř. zkrácení dle skutečnosti? 
Vzhledem k vzájemnému obviňování (KODIS x dopravce), kdo za stávající stav může, bylo dohodnuto určit 
přesné termíny pro doručení připomínek a kdy dojde k úpravě. 
2.Výše pokut, které vymáhá zaměstnavatel na základě smlouvy je nepřiměřená 
Alibisticky jsme se dozvěděli, že KODIS nechce pokuty po řidičích, ale po dopravci. A je to tedy v režii 
zaměstnavatele, co přenáší na řidiče. Právní výklad KÚ: „Snížení sankcí by bylo nedodržení smlouvy o 
obslužnosti“, ale v dalším výběrovém řízení v rámci MSK bude s tímto počítáno a zohledněno.  
3.Požadované služby po řidiči (kontrola desítek průkazů, uznávání přestupních dokladů, nahrávání na karty, 
měsíčníky, zóny,….) 
Bohužel opět nám právník odrecitoval část smlouvy, kde se dopravce zavazuje, že všechny uvedené služby 
zajistí, samozřejmě příkazem řidiči. Na druhé straně i KODIS byl překvapen množstvím cestujících, kteří tyto 
služby požadují po řidičích a v nejbližším možném termínu zavede výraznější slevy, rozdíly cen při nákupu u 
řidiče a přes internet. 
Náměstek hejtmana přislíbil řádnou odpověď, včetně dotazů, které zazněli, a to v zákonném termínu. 
Odpověď zaslat členům za OD.                                                                                    Zodp: p. Soukup 
5.2. Jednatel informoval o uložení účetní závěrky za rok 2021 na KS v Ostravě. 
5.3. P. Navrátil: Doplatek do mzdy v EU byl za únor dle dohody s vedením, řidičům MKD vyplacen. Požádal 
jednatele o jednání s p.Peřinovou, Kociánem pro vysvětlení výpočtu doplatku.  Zodp: p. Soukup 
5.4. P. Rak: Jak je upravená v rámci zákona pracovní doba s ohledem na nutnou očistu. Problém vznikl i na 
základě menšího počtu a sprch.                                                                                      Zodp: p. Soukup  
 
 
 
 
 Zapsal: p. Soukup 
 
 
 
Ověřovatelé: 
 p. Foldyna ……………………………………………… 
 
p. Šarišský ………………………………………………….                                                                                                              
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Předseda V ZO 
p. Šarišský Květoslav 


