
Základní organizace Odborového svazu dopravy – Motol     
                                                                                                                                                                        V Praze 7.1.2015 
                                                             

  Zápis z Výboru základní organizace - leden 2015  
Účast: Zabloudil, Pakosta, Vávra, Suchá, Ing.Douša, Hanuš, Zewel, Schmid, Jantač, Sarközi, Válek, 
Pokorná Lucie, Richterová, PhDr.Hejný. Omluveni/neúčast:Pokorná Dana, Jokš, Kudrna. Host: Kondrk,.  
 
 

1. administrativní  oblast: PC evidence usnášení schopnosti, výdej hlasovacích lístků, 
přísp.na tlf výdaje s odečetem soukr. hovorů a SMS atp. Seznámení s fin.ukazateli 
výpočtu režie a s aktualizací výpočtu mandátních míst k přepočtu mandátů pro 

datum 1.1.2015. Pan Kondrk byl na VZO pozván jako host, protože sekce DEPO přišla o jeho výkonný mandát. 
Naopak jej získala sekce Autobusy. Přepočet mandátů je vždy k 1.1. a 30.6. daného roku a odvíjí se od počtu 
členů v poměru k celkovému počtu členů celé organizace. Nejvíc mandátů tak má sekce ŘED – celkem 4.  
 

2. personální otázky VZO: předseda informoval výbor, že probíhá řádný výdej vánoc, volebních lístků a formuláře 
pro odečet výše čl.příspěvku z daní. Příští VZO bude vyhodnocení voleb. Výdej vánoc bude pokračovat až do 31.3.2015. 
Poté budou nevyzvednuté bonusy vloženy zpět na účet a příslušná výše připsána těmto členům do bonusu pro rok 2015. 
3. Provozní a Profesní problémy a potřeby- Kolečko ze sekcí, řešení podnikových náležitostí.  
Funkcionáři za jednotlivé sekce podali zprávu o problémech a činnosti Profesních a zájmových daných sekcí. 
Úvodem byla podána informace, že je již možné uzavírat výhodnou smlouvu na pojištění proti výpadku 
příjmů po dobu nemoci či úrazu. VZO (poměrem pro-zdržel-proti) 11-2-1 schválil možnost platby také 
měsíční splátkou. Jsou dvě varianty plnění a šest variant platby ( například roční 492,- při odpisu z bonusů, či 
srážka 140,- měsíčně atp.). Informace každý pátek v kanceláři v Motole. Pan Válek sdělil, že na Žižkově mají 
problémy s velikostí vaťáků. Prověříme, proč dochází k problému. Pan Hanuš požádal o dodání seznamu 
dalších prac. skupin se zatříděním ve III. tarifním stupni. Již delší dobu usilujeme o zvýšení třídy zaměstnanců 
na lanové dráze, na které jsou vystavovány značné nároky, jsou ve styku s cizinci a musí být řádně upraveni, leč 
na jejich platu to není vidět. Pan Jantač informoval o nečinnosti myčů v Motole. Mycí stroj je již delší dobu 
v neúnosném stavu, investice do oprav snad i převýšily náklady na nový, přesto nefunguje, nebo jen občas a 
nedokonale. Problém je zřejmě i s nedostatkem lidí na obsluhu. Naše organizace již před časem žádala o zřízení 
místa manipulační řidič pro MOTOL, aby se zlepšil stav zde vytížených zaměstnanců. Personální úsek řeší 
(prověřuje). Pak Kondrk se nabídl, že se ujme aktualizace nástěnky ve Vokovicích a v ÚD-TRAM. Předseda 
souhlasí a organizace mu bude nadále hradit sl.telefon. Taktéž p.Jokšovi za nástěnku na Kačerově, kterou bude 
aktualizovat až do zvolení nového funkcionáře za garáž Kačerov (p.Jokš již pro další období nekandidoval). 
Předseda informoval, že na žádost řidičky TRAM, která byla atakována cestujícími, podal podnět k prošetření a 
nápravě stavu, kdy na konečné linky 20 je v noci řidič nucen najíždět předčasně do nástupní stanice, protože se 
do smyčky tři vlaky nevejdou. Cestující se pak snaží do tramvaje dostat a řidiči jsou několik minut ve stresu. 
Předseda rovněž podal stížnost na chybnou funkci IT technologie. Stejný dokument je pro stažení ze serveru 
zablokován antivirem ale ze fleshdisku je antivirem zkontrolován jako bezpečný. Program je navíc pouze 
anglický a běžný uživatel mu nerozumí. VZO také probralo reakci ostatních OO na naše návrhy pro KS. 
Předseda se v únoru sejde s ostatními OO nad společným zněním. Ostatní OO již souhlasí se schůzkou na 
neutrální půdě. Je pravděpodobné, že jednání budou složitá.... Ve Škodovce paní Richterová (v zastoupení 
předsedy) podepsala dodatek KS, který zaručuje nárůst 1+1% v roce 2015. Předseda podepsal dodatek KS 
v DPP o nárůstu mezd v DPP v roce 2015 o 1,4%. Začíná rovněž kolektivní jednání o možnosti nárůstu mezd 
v roce 2016 a to 5.2.2015 (návrh OO činí 3,5%). Pan Válek informoval o komisi BOZP, pan Pakosta o 
novinkách na PEK.  Z dalších sekcí nebyly hlášeny podněty. 
 

4. Další schůzová činnost:  Volby funkcionářů do VZO proběhnou v termínu 19.12.2014 až 4.2.2015. 
Každý náš člen měl samozřejmě právo kandidovat na funkcionáře. Předseda proto nechápe divení se některých 
členů, jaktože kandiduje i nový řidič přechodivší z kurzu. Členové si mohou vybrat na hlavním lístků z více 
kandidátů než je počet míst a i v řadě sekcí na pozici místopředsedy kandiduje více kandidátů. Volby začali 
19.prosince spolu s výdejem vánočních bonusů v kanceláři v Motole (1.200,- a alternace- do max. až do 1.800,-
Kč). Pro členy je i možnost hlasovat prostřednictví Internetu, pokud se nemohou dostavit do kanceláře pro 
výdej hl.lístků v termínu 5-25.1.2015. Po ověření člena bude vydán SMSkou či na udaný e-mail, specifický kód 
k přístupu na webovou stránku, odkud lze hlasovat. Tento kód lze použít jen jedenkrát a je anonymní. 
Odhlasované I-lístky se pak přidají k ostatním lístkům. Právo na zastoupení ve Výboru zákl.org. má, na rozdíl 
od jiných OO, u nás každá profese, pokud má alespoň tři členy a je sama schopna ufinancovat základní režii 
svého místopředsedu. Není-li toho schopna, pak má právo na Frakci v některé ze sekcí, kterou si vybere.  
Konference se koná 20.února od 16ti hodin v zasedačce Muzea Střešovice. Máte-li zájem o účast, nahlaste se 
prosím na 774746800. Součástí Konference bude volba předsedy, RK, tombola, hosté z DPP a OSD atp.. 



5. Předpoklady pro práci:  Nezaznamenány žádné problémy, naopak funkcionáři našich největších sekcí 
budou mít v roce 2015 lepší podmínky pro svou práci, díky nové dohodě o uvolnění funkcionáři pro práci člena 
OO. Předseda žádá o lepší aktivitu funkcionářů při odpovídání na dotazy a hlasování pomocí SMS sítě. 
6. Členské bonusy 1.200,-Kč ročně: členské bonusy – startuje nový rok, nové bonusy. Každý zaměstnanec má 
možnost získat až 1.800,-Kč bonus. Možnost výběru čl.bonusu během roku určuje Finanční směrnice ZO OSD Motol. 
V případě nejasností napište na predseda@zoosdmotol.cz . Aktuální stav bonusu sdělíme též o návštěvní den každý pátek 
(mimo předem oznámené pátky bez obsazení kanceláře). Členové, kteří platí méně než 100,-Kč na čl.příspěvku obdrží, 
dle rozhodnutí VZO 4/14, na bonus 25% z příspěvku. Při marodění nad 30dní je nutné uhradit udržovačky 35,-Kč, 
protože účtárna nemá co strhnout- dávku platí úřad soc.zabezpečení, ne podnik. V případě neuhrazení bude částka stržena 
z členského bonusu před jeho vyplacením automaticky v prosinci. Vše je řádně zdůvodněno a popsáno ve zprávě, kterou 
vždy obdrží každý náš člen. Každý člen má také možnost bonus nevybrat a pokračovat v jeho střádání. 
7. Nároky členů: všichni členové mají veškeré výhody dle Statutu. 
VZO vyjadřuje politování nad úmrtím kolegy Antona Hynčici (54let) a schválil soc.výpomoc (11-0-3) ve 
výši  5.000,-Kč pro pozůstalé - jako příspěvek na zajištění pohřbu. Vyplatí hospodářka manželce. Taktéž 
zajistí rozdělení peněz žadatelům o příspěvek na dětské tábory. VZO rozhodl o výši 500,-Kč/člen/dítě/rok. 
 

8. Daně, kontroly a jiné: již jsou vydávány formuláře na možnost odečtu výše členského příspěvku z daňového 
základu. Každému členovi jsou vydány spolu s výdejem vánoc a s volebními lístky. Kopie budou dodány na účtárny. 
9. kancelář, její obsazení a návštěvní doba pro veřejnost: standardně vždy v pátek 9-15hod.  
Další kancelář v hostivařské OZM (nad kantýnou) pak každé druhé pondělí od 10 do 17 hodin.  
 

10. Výhodný tlf.tarif .  – naše síť = libovolný počet SMS + libovolný počet volání =ZDARMA, do cizí sítě 
máte  50minut v ceně a to jen za 117,-Kč.: K dispozici v současné chvíli -0-ks, ale další je možné objednat do 
cca týdne. Smlouvu lze uzavřít pouze o návštěvní den v kanceláři. Pro rok 2015 zjišťujeme možnost alternativy 
předplatních kuponů či alternativního operátora za ještě výhodnější cenu.. Být našim členem se vyplatí! 
Momentálně je možné k telefonu dokoupit Internet, cena 178,-Kč za 250 Mb. 
11. Datový tarif - Internet se slevou 50%   tj.   200,-Kč = 2Gb , 240,-Kč = 4Gb a 505,-Kč = 10Gb: Internet 
přes ZO OSD Motol je zásadně srážkou ze mzdy. Účtárny již srážky po novele OZ akceptují. Informace členům 
o poskytování laciného internetu prostřednictvím naší organizace naleznete na našem webu  
www.zoosdmotol.cz . Smlouvu lze uzavřít o návštěvní den v kanceláři ZO OSD Motol. Datová SIMKARTA je 
vhodná do tabletu, notebooku, PC a dalších zařízení se SIM slotem, nebo pomocí redukce do USB slotu. 
Rychlost připojení může předseda předvést na svém tabletu. 
 

12.životní výročí, narození dětí atp. – nároky členů:  VZO rozhodl (11-2-1), že jubilanti v roce 2015 budou 
oceňováni stejně jako v roce 2014. Podle nových finančních pravidel jsou sociální dary vypláceny z darů na činnost 
organizace, tedy nikoli z čl.příspěvků. Organizace již v lednu vyplatí 3 příspěvky na významné životní jubileum, 
včetně dárku. Blahopřejeme. Každý rok počet jubilantů stoupá. V roce 2015 bude celkově již 19 jubilantů …! 
 

13. Přihlášky nových členů: VZO přijal dalšího nového člena. Tajné hlasování 12-2-0. Možnost být členem 
má každý občan starší 15 let, bez ohledu na druh práce a místo výkonu práce či jeho pobytu. Členský 
bonus 1.200,-Kč, minimální náklady na režii a kvalitní právní zázemí naší organizace, včetně různých 
zvýhodnění a slev, začínají potencionální zájemci vnímat jako pozitivní a důležité pro vstup. Věříme, že i 
nadále se počet našich členů rozroste. Tím dále posílíme vliv v podnicích i možnosti pro naše členy.  
14. Odborná a jiná školení funkcionářů:  Školení funkcionářů. Pravidelné školení pořádané OSD bude 
v červnu na Slapech. Možnost školit se na novely zákonů umožní předseda všem našim funkcionářům. Další 
školení bude pravděpodobně v létě a na podzim. Funkcionář má právo na 5placených dní v roce ke školení(ZP). 
15. Akce pro členy a jejich blízké v roce 2015 ( s možností čerpání bonusu):  Akce laciné Moře – viz info 
na www.zoosdmotol.cz , velký bowlingový turnaj jednotlivců 18.4.2015 v 11hodin v Řepích, pozvané budou i 
další odborové organizace. Souběžně tak bude turnaj jednotlivců i týmů. Info na www.zoosdmotol.cz  , 
Nákupní zájezd do Polska – bude vyhlášen v létě a zpráva na www.zoosdmotol.cz , Májový parník –23.5.2014  
cena a info na www.zoosdmotol.cz – předprodej vstupenek v kanceláři již od 6.2.2015, součástí může být i 
lístek pro dítě zdarma (místo MDD- posoudí VZO 4.2.2015), Tenisový turnaj  v srpnu, zpráva na 
www.zoosdmotol.cz , Slevy na výlet parníkem, divadla, raft, let balónem, dárkové kupony.. – viz www.zoosdmotol.cz . 
  Další akce sdělovány průběžně SMSinfosystémem.  Nedostáváte-li informaci pomocí SMS nahlaste své číslo na 
775216711 formou: jméno-profese-vaše tlf.číslo. Tato služba členům je zdarma a na jakéhokoliv operátora. Možno též 
zasílat info  na váš e-mail. 
 16. Časopis Motoláček - číslo 27 VZO posoudí v březnu na VZO- bude obsahovat výsledky voleb. Vaše příspěvky 
do čísla 27 zasílejte na standardní adresu casopis@zoosdmotol.cz .  

 

 
Příští VZO  4.2.2015      Poznámky Lucie Pokorná                                               zpracoval: JZ 


