
   

 Zápis č. 6/2022 
z jednání Výboru ZO OS DOSIA 

ze dne 28. června 2022 
 
Přítomni: 
HS OD: pp. Hlaváč, Šarišský, Foldyna 
HS TÚ: p. Kleknerová  
HS ND: p.  
HS THP: p. Kleknerová (řádné vycházky v době nemocenské)  
Omluveni: pp. Kaucký, Navrátil 
Ověřovatelé zápisu: pp. Foldyna, Šarišský 
 
 Program: 
1.Kontrola zápisu a plnění 
2.Škodní události 
3.Stav členské základny 
4.Organizační k akci „Jubilanti 2022“  
5. Různé 
 
K bodu 1: Kontrola zápisu 
Zápis 5_22/5.5. V ZO pověřuje předsedu k vyvolání jednání s vedením ve věci valorizace mezd na základě 
inflace. Oslovit i další ZO a upřesnit možný společný postup.                   Zodp: p. Šarišský-splněno 
Jednání proběhlo dne 21.6.2022. Viz. bod 5.4 tohoto zápisu. 
Zápis 5_22/5.7. P. Hlaváč uniformoval o jednání na Magistrátu FM s náměstkem pro dopravu p. Vargou. 
Přítomen byl i V OD p. Hlobík. Z porady vyplynulo: 
a) Riviera – točna. V době jednání vedoucí odboru dopravy p. Hronovský byl na neschopence, ale je reálná 
možnost potvrzená p. Vargou, že dojde k úpravě.  
c) Křižovatka ul. Pol. Obětí x Palackého. Odbor dopravy znovu prošetří všechny možnosti a navrhne řešení 
písemně. 
e) Zastávka „Černá cesta“ (směr Nové dvory). Magistrát projedná s majitelem pozemku a následně navrhne 
řešení.   
Zápis 5_22/5.8. P. Navrátil: Žádá o projednání s vedením, z jakých položek se vypočítává průměr i na 
základě další položky ve mzdě-doplatek do min. mzdy v EU.                   Zodp: p. Soukup 
Po projednání a neshodě s vedením ve výkladu, požádal MPSV o písemný výklad. 
Zápis 5_22/5.9. P. Rak: Jak je možné, že někdy neteče teplá voda? Tento poznatek konstatovalo více osob.  
                                                                                                                             Zodp: pp. Rak, Šarišský-splněno 
Kontrolou v různou denní dobu nebyl v období od 20.5. do 28.6.2022 potvrzeno, že teplá voda teče. 
 
K bodu 2: Škodní události 
V ZO nebyl dodán žádný předpis náhrady škody. 
 
K bodu 3: Stav členské základny 
V ZO bere na vědomí změny ve stavech zaměstnanců za květen 2022. 
Nový člen: Romana Filipková  
                   Lukáš Šenauer 
V ZO ukončuje členství na základě neplacení příspěvků p. Iva Eschnerová k datu 30.6.2022. 
V ZO bere na vědomí žádost o ukončení členství p. Valasová Petra k datu 30.6.2022. 
Organizovanost členů: 388 (z toho 184 zaměstnaných u ČSAD FM + 81 extérních + 123 důchodců) 
 
K bodu 4: Organizační opatření k akci „Jubilanti a JBN 2022. 
Akci zorganizovat na den 16. listopadu 2022 v restauraci Křivý pes.     Zodp: p. Soukup 
 
 



K bodu 5: Různé 
5.1. V ZO souhlasí a uděluje právní pomoci p. Jana Zuczková. 
5.2. V ZO bere na vědomí výpověď zaměstnavatele dle § 52, písm. e) ZP zaměstnanci p. Dalibor Lika. 
5.3. V ZO bere na vědomí výpověď zaměstnavatele dle § 52, písm. e) ZP zaměstnanci p. Ševčíková Petra. 
5.4. P. Šarišský informoval o jednání s vedením dne 21.6.2022 ve věci valorizace mezd. Jednání se zúčastnili 
všichni zástupci ZO napříč seskupením Transdev s.r.o. Došlo k dohodě o Dodatku KS č.2, dále k dohodě o 
motivačním navýšení mezd v rámci opravářů, dělníků skladu.  Dále p. Struhalová přislíbila, že na jednání 
s MSK dne 22.6.2022 opět projedná možnosti zavedení „zaměstnaneckého benefitu“ – jízdní výhody.  
5.5. Zájem o větší spolupráci projevilo zdravotnické zařízení NEREST, které využívá i řada zaměstnanců naší 
firmy. V ZO rozhodl dále nerozšiřovat smlouvy, ale jen informovat členy na zpravodaji. E-mailem informovat 
„Nerest“o rozhodnutí. 
5.6. Jednatel informoval, že cca 40 % rodičů si vyzvedlo poukázky na knihy a upozorňuje, že akce trvá až do 
30.7.2022. 
5.7. Pp. Foldyna, Šarišský informovali o plenárním jednání konané ve dnech 13.-16.6.2022 v Kožlanech.  
-Předseda svazu informoval o vyhlášení stávkové pohotovosti v organizacích sdružených v ROPO 
(rozpočtové a příspěvkové organizace). I přes jednání s vládou ve dnech 25.5 a 7.6. tr. zatím nedošlo 
k dohodě.  
-Svaz v ¾ letí zašle komplexní písemný materiál k ustanovení datových schránek, které od roku 2023 jsou 
povinné i pro naši ZO 
-Svazový byt v Praze na Černém mostě byl vybaven novým nábytkem, televizí. Podmínky pro členy jsou 
stejné. 
-Svaz podal návrh na změnu NV 589/2002 Sb. v pozdějším znění, a to v délce bezpečnostní přestávky 
s možností rozdělení na 3 x 15 minut, včetně prodloužení na 45 minut. 
-V rámci BOZP je naplánována svazová kontrola na našich pracovištích ve dnech 14. – 16.9.2022. 
-ZO Plzeň zrušila organizování celorepublikového jednání turnaje v sálové kopané pro nezájem jednotlivých 
organizací. Předseda ZO DP Ostrava navrhl, že turnaj v případě zájmu by se mohl organizovat v Ostravě ve 
dnech 26. 11.2022.   
5.8. P. Šarišký informoval V ZO, že opětovně měl zájem projednat jízdní výhody zaměstnanců a rodinných 
příslušníků na jednání s vedením dne 21.6.2022. (Viz. bod 5.4. tohoto zápisu.) Bohužel v rámci požadavku 
jej další zástupci ZO nepodpořili a ani neprojevili zájem společně řešit možný benefit zaměstnanců. Jednatel 
seznámil s vývojem a za jakých podmínek došlo k vydávání potvrzení ve Frýdku-Místku, které vydával 
v souladu s dohodou a při dodržení podmínek, již neplatné směrnice.  
Bohužel zatím nedošlo k jakékoliv „oficiální“ dohodě a platí již sjednaná dohoda. 
V ZO pověřuje předsedu na jednáních z vedením opětovně projednávat, tak ať stávající dohoda je řádná a 
oficiální. 
5.9. Jednatel požádal o dovolenou ve dnech 7.-8.7.2022. 
5.10. P. Kaucký: Požádal o projednání s vedením ND možnost zasílat řidičům kolik hodin v které zemi 
odpracovali, a to na základě skutečnosti, že doplatek je proplácen s měsíčním zpožděním. (Při vyúčtování 
není někdy čas, popř. není přítomna osoba – dispečer, který má údaje k dispozici aspoň k náhledu.) 
                                                                                                                                       Zodp: p. Soukup 
5.11. P. Rak: Ve dnech 4.-8. července není možné se stravovat v jídelně. Projednat s mistrem dílny, jak bude 
řešena náhrada za obědy u zaměstnanců, kterým vznikl nárok. (Finančně, stravenky.) Zodp: p. Soukup 
Zapsal: Soukup 
 
 
Ověřovatelé: 
p. David Foldyna …………………………………… 
 
p. Květoslav Šarišský ………………………………                                                                                                              
 
                                                                                                                                                             Předseda V ZO 

p. Šarišský Květoslav 


