
   

 Zápis č. 9/2022 
z jednání Výboru ZO OS DOSIA 

ze dne 21. října 2022 
 
Přítomni: 
HS OD: pp. Hlaváč, Foldyna (oba per-rollam), Šarišský 
HS TÚ: p. Rak 
HS ND:  
HS THP: p. Kleknerová 
Omluveni: pp. Kaucký, Navrátil 
Ověřovatelé zápisu: pp. Kleknerová, Rak 
 Program: 
1.Kontrola zápisu a plnění 
2.Škodní události 
3.Stav členské základny 
4. Vývoj mezd za ¾ letí  
5. Dodatek KS – mzdová část 
6. Různé 
 
K bodu 1: Kontrola zápisu 
Zápis 8_22/5.10. P. Šarišský informoval o „příhodě“ řidičky, které propadl řidičský průkaz spolu s profesním 
na základě skutečnosti, že zaměstnavatel nezajistil v průběhu 5 let všechna požadovaná školení. Upozornit 
řidiče, ať si zkontrolují platnost dokladů, popř. opětovně požadují po provozních mistrech doplnění 
povinných školení.                                                                                            Zodp: p. Soukup – splněno 
Viz. bod tohoto zápisu 6.7. 
Zápis 8_22/5.12. Na základě dodaných podkladů a nálezu ÚS ČR ze dne 27.10.2021 jednatel upozornil 
vedení OD, že krácení FPD u řidičů OD zajišťující hotovost je protizákonné. Navrhuje změnit od 1.9.2022 
hodnocení a p. Onderkovi doplatit od data vydání nálezu směny, které mu byly kráceny. 
Ř OD p. Vyvial přislíbil dořešit.                                                                     Zodp: p. Šarišský-splněno 
V OD rozhodl a provozním mistrům přikázal, že zálohovým řidičům musí vždy upřesnit čas na přestávku. 
V této době nebude mistr požadovat zajištění jakékoliv činnosti. Jedná se o čas, s kterým si můžete nakládat 
dle vlastního rozhodnutí. 
Zápis 8_22/5.14. P. Hlaváč navrhuje i tento rok zorganizovat Mikulášskou nadílku, návštěvou přihlášených 
dětí. Termín, kostýmy dohodne a zajistí.                                             Zodp: p. Šarišský, Hlaváč  
Zápis 8_22/5.15. Žádost p. Raka, zjistit zákonné normy na jednotlivých pracovištích v rámci teplot, popř. 
nutných opatření z toho vyplývající.                                                                          Zodp: p. Soukup-splněno 
Teploty na jednotlivých pracovištích jsou upřesněny v NV 361/2007 Sb. v pozdějším znění. Pro opraváře 
vzhledem k jejich činnosti práce, energetickému výdeji je všeobecně stanovena teplota od 14-32 st.C. (Viz. 
tabulka č.1 a 2 uvedeného NV.) 
 
K bodu 2: Škodní události 
Ze dne 14.9.2021 Gela Kamil k úhradě 29 403,90 Kč  VZO souhlasí 
Ze dne 15.6.2022 Fíjaková Lucie k úhradě 21 046,- Kč  VZO souhlasí 
Ze dne 9.6.2022 Polach Jan k úhradě 17 730,- Kč  VZO souhlasí 
Ze dne 17.8.2022 Bebek Pavel k úhradě 53 529,75 Kč  VZO souhlasí 
Ze dne 9.9.2021 Nedorostová Kateřina k úhradě 33 898,- Kč  VZO souhlasí 
Ze dne 14.7.2022 Wojcik Arkadiusz k úhradě 35 845,- Kč  VZO souhlasí 
Ze dne 26.8.2022 Šugárek Martin k úhradě 21 389,- Kč  VZO souhlasí 
 
K bodu 3: Stav členské základny 
V ZO bere na vědomí změny ve stavech zaměstnanců za září 2022.  
V ZO bere na vědomí žádost o ukončení členství p. Lika Dalibor ke dni 31.10.2022. 
Organizovanost členů: 380 (z toho 181 zaměstnaných u ČSAD FM + 77 extérních + 122 důchodců) 



 
K bodu 4: Vývoj mezd a hospodářských výsledků za ¾ letí roku 2022 
V ZO bere na vědomí vývoj mezd za uvedené období. 
V indexu 09/2021 k 09/2022  
Osobní doprava …………… 108,7 % 
Nákladní doprava …………. 129,6 % 
Opraváři ………………………. 111,1 % 
Sklad ………………….………… 109,3 % 
Správa ……………….………… 102,9 % 
 
K bodu 5: Dodatek KS – mzdová část 
5.1. Předseda se dne 12.10.tr. zúčastnil jednání předsedů FM, HA, KA, ČT, OR. Dále informoval, že došlo 
k dohodě ve všech bodech. Další jednání s vedením vést jen za přítomnosti výše uvedených. Výbor 
informoval i o důvodech. 
 
K bodu 6: Různé  
6.1.Jednatel informoval o čerpání rozpočtu za 3/4letí roku 2022. 
6.2. Jednatel předložil návrh smlouvy s Kooperativou na rok 2023 v rámci rozšíření pojištění škod, kterou 
projednal s p. Černohorským. Vzhledem k průběhu škodních událostí v tr. získala ZO dotaci v závislosti na 
počtu pojištěných členů. (Jedná se cca o 100,-Kč/pojištěný.) V ZO rozhodl, jednorázově pro rok 2023 zvýšit 
příspěvek na pojištění z 400,- na 500,- Kč u všech pojištěných, kteří v období 01-10/2022 neuplatňovali 
likvidaci škody.  
6.3.P. Šarišský seznámil s možností školení v Ostravě, které pořádá ZO OS DOSIA při DP Ostrava. Vzhledem 
k nastávajícím volbám nebyl nikdo delegován. 
6.4. Jednatel informoval o smlouvě s DAS pro rok 2023. Podmínky i cena jsou stejné jako předchozí rok. 
Informovat členy a zpracovat seznam.                                                                       Zodp: p. Soukup 
6.5. Jednatel předložil Zápis z provedené kontroly BOZP ve dnech 15.-16.9.2022, který svaz zaslal 17.10.tr. 
6.6. P. Šarišský seznámil se zápisem z jednání předsednictva sekce MHD a SD 
6.7. P. Šarišský projednával s V OD mimo jiné i problém s množstvím neuskutečněných školení řidičů. V OD 
informoval o personálních problémech školícího střediska a nabízí všem řidičům, jestliže si po dohodě 
seženou sami školení, bude jim uhrazen jak poplatek, tak mzda. 
6.8. V ZO souhlasí se žádostí o sociální podporou při dlouhodobé nemoci pro člena p. Daniel Kolařík. 
6.9. Z podnětů řidičů projednat s V OD nasazování na turnusy, podmínky. Zodp. P. Šarišský 
6.10. P. Šarišský navrhnul jednorázově vyplatit inflační doplatek jednateli ve výši 12 % za období 01 -09/ 
2022.  VZO souhlasí. 
 
Ověřovatelé: 
p.   ………………………………………….. 
 
p.   ………………………..……………                                                                                                            
 
                                                                                                                                                             Předseda V ZO 

p. Šarišský Květoslav 


