
Základní organizace Odborového svazu dopravy – Motol     
                                                                                                                                                     V Praze 4.2.2015+ 20.2.2015 
                                                             

Zápis z Výboru základní organizace a zápis z Konference - 
Únor 2015 

Účast: Zabloudil, Pakosta, Vávra, Suchá, Ing.Douša, Hanuš, Zewel, Schmid, Jantač, Sarközi, Válek, 
Pokorná Lucie, Richterová, PhDr.Hejný, Pokorná Dana. Omluveni/neúčast: Kudrna.  
Na Konferenci přítomno 28 členů a 2 hosté. Dle Stanov OSD byla Konference usnášeníschopná. 
 
 

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 je na VZO zván 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. V průběhu měsíce ledna vznikla další sekce „zaměstnanci ČADu“. 
 

2. personální otázky VZO: předseda informoval výbor, že stále probíhá výdej vánoc, volebních lístků a formuláře pro odečet 
výše čl.příspěvku z daní. Příští VZO bude po 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. Byla otevřena volební urna,sečteny hlasy a vyhodnoceny výsledky řádných voleb funkcionářů: 
Dolský František,- 53 let, řidič TRAM-voz.Motol / DPP (v ZO od 10/2014)  řed 9,15% všeobecné 16,04% ze sekce nezvolen 

Ing. Douša Jaroslav CsC., -65 let,starobní důchodce (v ZO od 8/2009) 
Udržovačky/ 
stabilizační 6,79%  70,83%  

zvolen 
Místopředsedou 

Dvořák Petr -35 let, dělník-DZ / Škoda Transportation (v ZO od 10/2010) Škodovka 9,15%  0,00%  nezvolen 

Hanuš Jiří, - 39let, lanovkář lanovka na Petřín / DPP (v ZO od 12/2004) L.D. 41,83%  100% 

zvolen 
Místopředsedou 

PhDr. Hejný Jiří - 59 let, řidič TRAM-voz.Vokovice a lektor / DPP (v ZO od 8/2010) řed 31,37% 23,45%  nezvolen 

Jantač Miroslav, - 61let ,manipul.dělník-DEPO Motol / DPP (v ZO od 12/2004) DEPO 44,44%  53,04% 

zvolen 
Místopředsedou 

Kašpárek Milan, - 39let, řidič autobusu, (v ZO od 4/2014) 
zaměstnanci 
ČADu 

vznik sekce 
1/2015 

100% 

zvolen 
Místopředsedou 

Kondrk Michal-31let,elektromechanik ÚD TRAM/DPP(v ZO 3/2010-3/13 a od 10/13) DEPO 11,11%  7,69% nezvolen 

Kudrna Tomáš, - 35let , elektromontér - vrchní vedení / DPP , (v ZO od 2/2010) 
Vrchní 
vedení 

8,49%  100 %  

zvolen 
Místopředsedou 

Pakosta Jiří, -49 let, řidič TRAM-voz.Motol / DPP (v ZO od 12/2004) řed 38,56% 29,62% nezvolen 

Pokorná Dana, - 45 let, zdravotní sestra, (v ZO od 5/2006) Unie frakcí 28,75% 42,85% nezvolena 

Pokorná Lucie, -22 let, sekretářka externí firma (v ZO od 1/2007) Unie frakcí 34,64% 33,33% nezvolena 

Richterová Růžena-62 let,dělnice-DZ+OZM/ Škoda Transportation(v ZO od 1/2011) Škodovka 32,02%  70,58% 

zvolena 
Místopředsedkyní 

Sarközi Josef, -44let ,řidič BUSu- garáž ŘEPY / DPP (v ZO od 3/2005) BUS- ŘEPY 39,86%  28,57% nezvolen 

Schmid Jiří, -54 let, elektromechanik , Metro /DPP (v ZO od 11/2008) METRO 16,99% 80,00% 

zvolen 
Místopředsedou 

Suchá Věra, -64let, řidička TRAM-voz.Motol / DPP (v ZO od 12/2004) řed 28,75% 18,51%  nezvolena 

Šika Jiří, -42let, skladník voz.Motol /DPP(v ZO od 2/2005) DEPO 13,07%  0,00% nezvolen 

Válek Vlastimil, - 49 let, zámečník -DEPO Žižkov / DPP (v ZO od 3/2011) Žižkováci 22,87% 78,94% 

zvolen 
Místopředsedou 

Vávra Jakub -37let, řidič TRAM-voz.Motol /DPP (v ZO 12/2004-7/2008 a od 2/2013) řed 41,83% 27,16% nezvolen 

Zabloudil Ji ří dr.h.c., -50 let,řidič TRAM – vozovna Motol/ DPP, (v ZO od 12/2004) Unie frakcí 81,04% 85,71 

zvolen 
na výkonný mandát  
+ Místopředsedou 

Zewel Zdeněk, -40let , elektromechanik v Muzeu Střešovice/ DPP (v ZO od 5/2008) 
Muzeum 

Střešovice 
26,79%  100% 

zvolen 
Místopředsedou 

Zygula Aleš-31 let , řidič BUSu- garáž Vršovice / DPP (v ZO od 10/2010) Autobusy 14,37%  21,42% nezvolen 

• Předseda následně oznámil, že vzhledem k nenaplnění části mandátů vypíše možnost kandidovat na volná místa členů VZO. 
Informaci sdělí prostřednictví SMSinfo , webu a nástěnek. Volbu provede Konference. Neúspěšným místopředsedům navrhne 

prodloužit mandát o 1rok. Mandát funkcionářů končí dnem Konference a dále tedy pokračoval VZO. 
4. 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 a o svých účastech v přidělených komisích. Předseda 
zopakoval informaci, že je stále možné uzavírat výhodnou smlouvu na pojištění proti výpadku příjmů po dobu nemoci či úrazu. 
Informace každý pátek v kanceláři v Motole. 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 souhlasili se schůzkou na neutrální půdě. Dohoda nad společným 
návrhem je vzhledem k segmentaci na množství odborů velice složitá. Zároveň probíhá v DPP vyjednávání o možnosti nárůstu mezd 
nad rámec Kolektivní smlouvy. Jednáme nyní s radním Dolínkem (a chceme 3,5%). 
5. Daně, kontroly a jiné: přestože byly vydány daňové formuláře všem členům spolu s vánočním bonusem, předseda zaslal ještě 
jednou veškeré formuláře na účtárny.  
 



6. 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.:  simky je možné objednat do cca týdne. Smlouvu lze uzavřít pouze o návštěvní den v kanceláři. Zjišťujeme možnost 
alternativy předplatních kuponů či alternativního operátora za ještě výhodnější cenu.. Momentálně je možné k telefonu dokoupit 
Internet, cena 178,-Kč za 250 Mb. 
7. 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. 
8. Přihlášky nových členů: VZO přijal další čtyři nové členy. 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.  
9. 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 v létě a na podzim. Každý funkcionář má 
právo na 5 placených dní v roce ke svému školení (ZP). 
10. Akce pro členy a jejich blízké v roce 2015 viz  www.zoosdmotol.cz, Májový parník –23.5.2014  cena 140,-Kč. Info na 
www.zoosdmotol.cz – předprodej vstupenek v kanceláři již od 6.2.2015, K dospělému lístku–kdo chce- může být i 1 lístek pro dítě do 
15let zdarma(jen pro naše členy). 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. 
11. Časopis Motoláček - číslo 27- VZO posoudí v březnu na VZO- bude obsahovat výsledky voleb. Vaše příspěvky do čísla 27 
zasílejte na standardní a známou adresu casopis@zoosdmotol.cz .  
 
Dne 20.2.2015 proběhla Konference ZO OSD Motol. Do zasedací místnosti nakonec dorazilo celkem 28 členů a 2 hosté. 
Řada členů se na poslední chvíli odhlásila, nebo nepřišla, ač si rezervaci nahlásila. Je to škoda, protože se mohli přihlásit jiní, které 
odradilo, že kapacita 45míst byla dosažena a možnost účasti pak už byla jen na stání. Zároveň se ukázalo, jak nepředvídatelná věc 
pořádání konference je. Nahlásí-li se vám 45 členů dva, tří týdny před akcí, svádí to k tomu zadat si větší místnost- poté však již 
placenou. Učinili bychom bývali tak, zbytečně bychom vyhodili peníze za pronájem komerčních prostor. Spíše bych do budoucna 
apeloval na ty, kteří, když už se přihlásí, aby přišli. Takových bez omluvy bylo devět, deset se pak z různých důvodů omluvilo, 
nepočítaje v to pozvané hosty. Úvodem předseda pronesl projev ve kterém shrnul důležité události poslední doby, včetně nedávných 
voleb funkcionářů a potřebu dovolby na této Konferenci. Následně se představili hosté, pan Luboš Pomajbík - předseda Odborového 
svazu dopravy a pan Luboš Olejár- předseda PV OSD Praha. Oba pozdravili účastníky, poděkovali za pozvání, reagovali na projev 
předsedy a popsali svou činnost i možnosti, které jejich funkce nabízejí i možnosti spolupráce v některých oblastech.  
Následovali tajné volby ve kterých: 
 a) byl zvolen předseda ZO OSD Motol na pětileté období 2015 -2020 –a to p. Zabloudil –celkem 100% hlasů v tajné volbě. 
 b) byl prodloužen mandát na max. 1 rok neúspěšným místopředsedům z voleb funkcionářů s tím, že do roka uskuteční nové volby 
ve svých sekcích (p.Pakosta, p.Sarközi a pí Pokorná)-prošlo 96,43% souhlasných hlasů.   

c) byli zvoleni všichni kandidáti, kteří se přihlásili na volná místa - na výkonný mandát ( člen VZO )- viz tabulka: 

PhDr. Hejný Jiří - 59 let, řidič TRAM-
voz.Vokovice a lektor/DPP (v ZO od 8/2010) řed 

31,37% 
23,45%  

Nezvolen v řádných 
volbách 

Kandidoval na 
Konferenci 93,43% ANO zvolen 

Hrušovský Michal- -50let,  
dělník v dopravě, (v ZO od 2/2013) Žižkováci  

Nekandidoval v řádných 
volbách 

Kandidoval na 
Konferenci 71,43% ANO zvolen 

Kondrk Michal, - 31let, elektromechanik 
ÚD TRAM /DPP (v ZO 3/2010-3/2013 a od 10/2013) DEPO 

11,11%  
7,69% 

Nezvolen v řádných 
volbách 

Kandidoval na 
Konferenci 

75,00% ANO zvolen 

Pokorná Lucie, -22 let , sekretářka externí 
firma (v ZO od 1/2007) 

Unie 
frakcí 

34,64% 
33,33% 

Nezvolena v řádných 
volbách 

Kandidovala na 
Konferenci 

92,86% ANO zvolena 

Suchá Věra -64let, řidička TRAM-voz.Motol / 
DPP (v ZO od 12/2004) řed 

28,75% 
18,51%  

Nezvolena v řádných 
volbách 

Kandidovala na 
Konferenci 67,86% ANO zvolena 

Vávra Jakub-37let, řidič TRAM voz.Motol  / 
DPP (v ZO 12/2004-7/2008 a od 2/2013) řed 

41,83% 
27,16% 

Nezvolen v řádných 
volbách 

Kandidoval na 
Konferenci 82,14% ANO zvolen 

 
 

d) byl prodloužen mandát současným členům Revizní komise na maximálně další pětileté období.  (složení RK:  
p.Fanta, p.Reich, p.Vlk, p.Nejedlo a p.Fiala ) 

 

 

Závěrem účastníci schválili toto usnesení:  Konference bere na vědomí zprávu předsedy o stavu organizace, 
o fungování systému členských bonusů a o výsledku doplňujících voleb, které proběhli na této Konferenci. 
Konference ukládá předsedovi a dalším funkcionářům dále aktivně vystupovat ve vztahu k členské základně. 
Cílem organizace pro rok 2015 je rozšířit nabídku našim členům i zvýšit členskou základnu.             

Příští – ustavující schůze VZO – po volbách – se koná 4.3.2015                          zpracoval: JZ 

Bergmann Tomáš -50let, řidič BUSu, garáž 
Kačerov- DPP (v ZO od 9/2012) 

Autobusy  Nekandidoval v řádných 
volbách 

Kandidoval na 
Konferenci 

78,54% ANO zvolen 


