
   

 Zápis č. 7/2022 
z jednání Výboru ZO OS DOSIA 

ze dne 29. července 2022 
 
Přítomni: 
HS OD: pp. Hlaváč, Foldyna, Šarišský 
HS TÚ:  
HS ND:  
HS THP: p. Kleknerová (řádné vycházky v době nemocenské)  
Omluveni: pp. Navrátil, Kaucký, Rak 
Ověřovatelé zápisu: pp. Kleknerová, Hlaváč 
 Program: 
1.Kontrola zápisu a plnění 
2.Škodní události 
3.Stav členské základny 
4.Vývoj mezd za ½ letí roku + hospodářské výsledky 
5. Různé 
 
K bodu 1: Kontrola zápisu 
Zápis 5_22/5.7. P. Hlaváč informoval 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, kterou potvrdil p. Hronovský e-mailem ze dne 28.7 a to 
snad příští rok. 
b) Zastávka „Černá cesta“ (směr Nové dvory). Náš návrh zrušit zastávku, pro nebezpečnost při výstupu.   
Odpověď magistrátu: O zrušení neuvažuje, výstup na soukromý pozemek je projednán s majitelem, 
nástupiště by mělo být vybudováno v I. pololetí příštího roku.  P. Hlaváč bude VZO informovat o vývoji výše 
uvedených problémů v dopravě. 
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, Šarišský 
Po projednání a neshodě s vedením ve výkladu, požádal MPSV o písemný výklad. Z odpovědi, která došla 
24.7.2022 vyplývá, že tzv. doplatek se má započítávat do výpočtu průměrného výdělku.  
V ZO rozhodl seznámit s obsahem odpovědi MPSV vedení a požadovat přepočet průměrné hodiny za 2/4 
roku 2022, včetně doplatku za měsíc 07/2022. 
Zápis 6_22/5.10. 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-splněno 
Po projednání s p. Petra Čapčuchová. Výslednou tabulku má vždy vytištěnou a je k nahlédnutí v pracovní 
době u kterékoliv dispečerky.  V případě zájmu, každému detailně prokáže započítané hodiny v jednotlivých 
dnech a zemích. Celý soubor nelze přeposílat jednotlivcům, protože se týká všech řidičů. 
Zápis 6_22/5.11. 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-splněno 
Po dohodě p. Dagmar Krutilová, ve spolupráci s mistry vypracovala seznam zaměstnanců ( nejen dílny, ale i 
údržby, THP) a stravenky budou distribuovány dle počtu směn v uvedených dnech. 
 
K bodu 2: Škodní události 
Vlček Bohumír ze dne 20.6.2022 k úhradě 9 011,- V ZO souhlasí 
Sedláček Petr ze dne 13.3.2022 k úhradě 30 910,- V ZO souhlasí 
Bujnoch Pavel ze dne 14.3.2022 k úhradě 30987,- V ZO souhlasí 
Vlček Bohumír ze dne 10.1.2022 k úhradě 31 749,- V ZO souhlasí 
Musil Tomáš ze dne 4.10.2021 k úhradě 81 997,- V ZO souhlasí 



 
K bodu 3: Stav členské základny 
V ZO bere na vědomí změny ve stavech zaměstnanců za červen 2022. 
Nový člen: René Košťál 
                    Jaromír Kubala 
V ZO bere na vědomí žádost o ukončení členství pp. Helena Horčičiaková, Jana Chýlková ke dni 30.6.2022.  
V ZO ukončuje členství na základě neplacení příspěvků pp. Oldřich Štafín, Pavel Jakůbek k datu 31.7.2022. 
Organizovanost členů: 385 (z toho 183 zaměstnaných u ČSAD FM + 78 extérních + 124 důchodců) 
 
K bodu 4: Vývoj mezd za ½ letí roku 2022 + hospodářské výsledky 
V ZO bere na vědomí mzdy za uvedené období.  
Vývoj mezd v indexu ke stejnému období bez vlivu nemocenské. (Tj. srovnání za ½ roku 2021 s ½ rokem 
2022.) 
Řidiči OD     107,6 % 
Řidiči ND     121,3 % 
Opraváři      112,3 % 
Ostatní        109,4 % 
THP – vedením nedodáno. 
 
K bodu 5: Různé 
5.1. Jednatel požádal o dovolenou ve dnech 29.7.-5.8.2022, kterou V ZO schválil. 
5.2. P. Žilinský požádal o možnost zúčastnit se jednání výboru, popř. zda-li nemůže být veřejné. 
 Členové V ZO jsou vázáni tzv. nezveřejňováním některých informací, které mají důvěrný charakter jak 
k vedení, tak k jednotlivým členům. Kterýkoliv člen ZO máli zájem se zúčastnit jednání výboru k předem 
nahlášenému problému, věci k projednání, je a bude pozván. To samé platí i pro vedení firmy. 
TP: Zvolený člen výboru ZO má nejen určitou ochranu v rámci zákona proti diskriminaci ze strany 
zaměstnavatele, ale i povinnosti vyplývající ze ZP, ale také z KS. 
5.3. V ZO bere na vědomí výpověď zaměstnavatele dle § 52, písm e) ZP p. Kokošková Jiřina a Pavel Křák. 
5.4. P. Šarišský informoval V ZO o dopise p. Struhalové, ve věci nedodržování NV 589/2006 Sb. v pozdějším 
znění. Dne 25.7.2022 došlo k projednání s vedením OD. Viz. zápis. 
5.5. Ve věci opatření k mimořádným odměnám jednatel na základě žádosti p. Raka požádal o zhodnocení 
právní oddělení OS a dále na schůzce s p. Šnajdrem si upřesnil výklad vedení. P. Šnajdr vysvětlil, že nebude 
kontrolovat nutnost návštěvy v lékařském zařízení v pracovní době, protože na to nemá nikdo čas, ale 
kterýkoliv zaměstnanec, kterého se týká opatření, si může čas odpracovat v rámci přesčasu, a to minimálně 
v rozsahu hodin, které mu chybí k splnění jeho kritérii. Jakékoliv změny, jiné výklady jsou v kompetenci pp. 
Šnajdr, Kadlubiec.  
5.6. V ZO rozhodl o výpočtu mimořádné odměny dle schválené HS na částečné pokrytí nákladů spojených 
s funkcí. Z předložených návrhů rozhodl o variantě 2. Ukládá jednateli v měsíci srpnu vyplatit členům na 
základě dodaných dokladů od jednotlivých členů. 
5.7. V ZO rozhodl o termínech jednání na druhé pololetí roku 2022 a to: 
16. září v 8:00 hodin 
21. říjen v 13:00 hodin 
16. listopad + jubilanti v 8:00 hodin a dále akce od 14:30 h  
13.  prosinec v 13:00 hodin 
5.8. V ZO souhlasí s přidělením právní pomoci p. Aleš Dostál v soukromé záležitosti. 
5.9. V ZO souhlasí s dotací akce „Vinný sklípek 2022“ a to doplatek za dopravu, v případě nenaplnění akce. 
 
Ověřovatelé: 
p. Hlaváč …………………………………….. 
p. Kleknerová ………………………………                                                                                                            
 
                                                                                                                                                             Předseda V ZO 

p. Šarišský Květoslav 


