
              Základní organizace Odborového svazu dopravy – Motol          
V Praze 2.2.2016 a 12.2.2016   
Zápis z Výboru základní organizace  a  z Konference  -   únor 2016  
Účast VZO: Zabloudil, Pakosta, Sarközi, Suchá, Ing.Douša, , Válek, Bergmann, Cibulková, Zewel,  

                               Schmid , Hanuš, Richterová.  Omluveni/neúčast:  Kudrna, Kašpárek, Jantač, PhDr.Hejný.  
Z jednání VZO: 

1. administrativní oblast:  PC evidence usnášení schopnosti, výdej hlasovacích lístků, přísp.na tlf výdaje s 

odečtem soukr. hovorů a SMS atp. Seznámení s fin. ukazateli a s aktualizací výpočtu mandátních míst jednotlivých 
sekcí- viz bod 5.  

2. Volby místopředsedů. Předseda vyhlásil nové volby sekce ŘED, přičemž kandidovat může každý 

náš člen evidovaný v sekci ŘED (sekci si členové mohou vybrat) není-li současně členem jiné OO. Volby proběhnou 
v dubnu - korespondenční volbou. Předseda navrhl změnu na pozici I. místopředsedy (zástupce předsedy) a to pana 
Jiřího Hanuše z L.D. Tajná volba: 10xANO-1xNE,1xZdržel. Pan Hanuš byl zvolen I.místopředsedou. 

3. Provozní a Profesní problémy a potřeby- Kolečko ze sekcí, řešení podnikových náležitostí.  
VZO schválil dvě právní pomoci (11x ANO, 0x NE, 1x nehlasoval) – nehoda a pracovně-právní spor o úraz. 
VZO schválil materiál se změnami Statutu pro Konferenci 2016 a projednal přípravu Konference 
Naši zástupci v komisích BOZP, JPA+JSVA, PEK a oděvní – podali informace z jednání. 
Předseda informoval o rozšíření nabídky od T-mobile i na pevnou linku s Internetem. Doplníme na web. 
V rámci informačního kolečka podali účastníci dále tyto podněty:  
Pan Válek informoval o propadlých kolejích ve vozovně Žižkov v souvislosti s provedenou prohlídkou 
Inspektora bezpečnosti práce. Dle slov zástupců Žižkováků ji neprovedl pečlivě. Sekce Žižkováci zvažuje 
doplňovací volby, vzhledem k uvolnění výkonného mandátu panem Hrušovským z osobních důvodů. 
Pan Válek rovněž probral možnost zadání studie o nebezpečnosti zavírání vík motorů u řidičů autobusů, 
vzhledem k značnému počtu úrazů (páteře). Pan Bergmann se informoval o možnosti servisních prací 
v jednotlivých garážích. Pan Hanuš informoval o stavu opravy lanovky, pan Pakosta sdělil, že v Motole bude 
písek doplňován pomocí tankovacích stojanů z obou stran vozu, diskutovalo se možnosti přenadtavení úhlů 
kamer u 15T a diskutovala se délka plánovaných výluk TRAM tratí. OD 25.1. se berou obědnávky na 
vystrojení stejnokroji. Předseda informoval o interpelaci na generálního ředitele ohledně provozu tram EVO1. 
Předseda též informoval o stavu jednání na svazu, kde před sjezdem není přehledná situace a jsou různé 
postoje organizací k výši odvodu i k prioritám svazu a pravomoci předsednictva. Naše organizace podala 
protest proti neposkytnutí právní pomoci u jednoho člena a budfe se tím zabývat na Konferenci za účasti 
vedení OSD. VZO také schválil přesun zasedání v červenci, kvůli svátku na 7.7. s tím, že půjde o výjezdní 
zasedání se školením a to v rozsahu 7+8.července.  
4. Další schůzová činnost:  mimořádnosti řeší Akční skupina, věci nad rámec organizace PV OSD. 
Spolupracujeme úzce s ROH a s dalšími demokratickými organizacemi (k nelibosti problémových osob).  
5. Předpoklady pro práci:  u některých funkcionářů došlo ke změně telefonních čísel, tak jak si sami 
určili.  Případná aktualizace vždy v každém čísle časopisu Motoláček a na webu www.zoosdmotol.cz . 
Předseda informoval o rozdělení hodin uvolnění pro práci- za ZO OSD Motol čerpá uvolnění předseda, hodiny 
získané pro ROH využijí paní Suchá a pan Válek. 

6. Členské bonusy Každý zaměstnanec měl v roce 2014 a 2015 možnost získat 1.200 až 1.800,-Kč bonus. 

Možnost výběru čl.bonusu během roku určuje Finanční směrnice ZO OSD Motol. Od roku 2016 bude 
vyplácena polovina čl.příspěvku ze skupiny daného podniku po odvodu na svaz a celý dar od podniku na 
činnost OO. Věrní členové si tím finančně polepší, ti s více členstvím obdrží méně. Systém je spravedlivý a 
nadčasový. Bonusová částka sama každoročně automaticky poroste s růstem mezd.  

7. Nároky členů: všichni členové mají výhody v závislosti na ŘÁDNÉ PLATBĚ čl. příspěvků.  
8. Daně, kontroly a jiné: OK. Členové mají možnost stav dotazovat vždy v pátek. 29.2.podáváme daně FÚ. 
9. kancelář, její obsazení a návštěvní doba pro veřejnost:vždy v pátek 9-15hod, změny hlášeny v infoSMS.  
Vše závisí na míře podpory a množství členů od které se odvíjí vzorec výpočtu uvolnění. Další kancelář v 
hostivařské OZM– výhradně – po dohodě s pí Richterovou. 
10. Nová smlouva s Vodafone již platí na výhodný tlf. tarif. – naše síť = libovolný počet SMS + 

libovolný počet volání =ZDARMA, do cizí sítě máte 50minut v ceně NOVĚ jen za 116,-Kč. NOVĚ MÁME I FREE 
TARIF PRO NEOMEZENÉ VOLÁNÍ A SMS I S INTERNETEM 1,5Gb ZA 359,-Kč.  VZO schálil systémové nastavení 



– jeden člen = jeden tarif free. Tarif 50 minut pro rodiny poskytujeme v rozumném počtu čísel s tím, že 
garanci za platbu na všechna tato čísla uzavírá výhradně náš člen . Příp. info v kanceláři. 
11. Datový tarif  - Internet se slevou, poskytujeme od T-mobile a stojí 1,5 Gb = 115,-Kč + DPH = cca 
140,-Kč, 3 Gb = 148,-Kč + DPH = cca 180,-Kč , 10 Gb = 214,50 + DPH = cca 260,-Kč Informace členům o 
poskytování laciného internetu prostřednictvím naší organizace naleznete na našem webu www.zoosdmotol.cz 
o smlouvu lze požádat 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: Blahopřejeme všem jubilantům. Výdej dárku v 
kanceláři či po domluvě s pí Suchou.  
13. Přihlášky členů: VZO přijal další 1 nového člena z DPP(tajné hlasování ANO 11-NE 0- Zdržel se 0). 
Možnost být členem má každý občan starší 15 let, bez ohledu na druh práce a místo výkonu práce či jeho 
pobytu. Organizace si však vyhrazuje právo odmítnout žádost o členství v případech, že jde o spekulativní 
krok (např. zpětná potřeba právníka – tj.vstup až tehdy, když sám chci přidělit právní pomoc zdarma). 
14. Odborná a jiná školení funkcionářů:  Školení funkcionářů. Možnost školit se umožní předseda všem 
našim funkcionářům. Funkcionář má právo na 5 dní v roce.  
15. Akce pro členy a jejich blízké v roce 2016 (s možností čerpání bonusu) viz zpráva na 
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 28 i 29 – je rozebráno. Číslo M30 – v březnu. 
  Příští VZO 2.3.2016                      Poznámky Lucie Cibulková    zpracoval: JZ 
 

Z KONFERENCE:  Účast na Konferenci – 37 účastníků- prezenční listina archivována. 
Úvodem předseda představil přítomné hosty z Odborového svazu dopravy.  Další host, personální ředitel DPP 
se z účasti během jednání SMSkou omluvil pro jiné pracovní zaneprázdnění.  Předseda ve svém tradičním 
projevu zhodnotil uplynulé období a upozornil na současné nešvary, neochotu a apatii, která v odborové práci 
přináší stagnaci a zhoršení servisu našim členům. Kriticky vystoupil na adresu vedení svazu, které se brání 
přehodnocení priorit a nastavení nových směrů a činností pro členy. Jako zásadní pro naši organizovanost 
v kolektivních strukturách zdůraznil bezchybné a kvalitní poskytování právní pomoci našim členům. V další 
fázi svého projevu vysvětlil rozsah změn ve Statutu, které si vyžádala potřeba dnešní doby. Jde zejména o 
změnu ve způsobu výpočtu členského bonusu, který nově upřednostní jen naše členy a mírně znevýhodní více 
členství, tedy členy, kteří jsou organizováni i v jiných organizacích, často i u takových, které naši organizaci 
poškozují, díky jejiž aktivitě či možné závisti, došlo k výraznému omezení hrazené doby na práci funkcionářů 
i částky darované DPP organizacím na činnosti pro zaměstnance prospěšné a odbory organizované. Stagnací 
výše členské základny i jejich dělení se z jinými organizacemi, přichází naše organizace o profit, který 
následně svým členům předisponovává. Rozšíření členské základy je přímoúměrné zvýšení výhod a zlepšení 
servisu pro naše členy. Každý člen v tomto může pomoci a předseda zdůraznil vyplácení náborového 
příspěvku dvě stě Kč za každého nového člena platícího srážkou ze mzdy. Dále jde o změnu ve sloučení 
příspěvků určených funkcionářům a vytvoření jen jediného - za řádnou činnost  funkcionáře- který 
funkcionářům bude v rozsahu 0-210 Kč určovat přímo předseda. Předseda tak chce funkcionáře motivovat 
k lepším výkonům. Zvláště výměny materiálů na nástěnkách jsou mnohdy ostudně pomalé. Konference rovněž 
vyslechla důvod k doplnění možnosti korespondenční volby v sekcích, která zvolí místopředsedu sekce a 
výkonné mandáty. Předseda svazu a místopředsedkyně svazu odpověděli na některé dotazy našich členů. 
Součástí Konference byla i tradiční tombola, přičemž účast v tombole mají vždy zajištěnu, zdarma, všichni 
účastníci Konference. V osudí bylo kolem šedesáti cen, většinou různých sponzorských darů. Výherci hlavní 
ceny jsou: p.Josef Neuman, pí Eichlerová a pí Veverková. Konference také pogratulovala a předala dary 
přítomné jubilantce, čerstvé pětaosmdesátníci, paní Blance Wimmerové. Závěrem přijala Konference toto 
USNESENÍ: KONFERENCE PŘIJÍMÁ NAVRŽENÉ ZMĚNY VE STATUTU A UKLÁDÁ VÝBORU 
ZÁKLADNÍ ORGANIZACE JE ZAPRACOVAT A STATUT ZAKTUALIZOVAT.  KONFERENCE 
UKLÁDÁ VÝBORU ZÁKLADNÍ ORGANIZACE DÁLE ROZŠIŘOVAT PRO ČLENY NABÍDKU 
BENEFITŮ A ZAJISTIT GARANCI V POSKYTOVÁNÍ PRÁVNÍ OCHRANY NAŠICH ČLENŮ.  
Na Konferenci může přijít kterýkoliv náš člen (na rozdíl od jiných organizací, kde jen vyvolení hlasují za 
členy organizace). Tradičně též na Konferenci zajišťujeme přítomným pohoštění ve formě chlebíčků, zákusku, 
kávy, čaje i minerálky. Každý člen obdrží soubor jednacích materiálů i drobný dárek.                             – JZ- 


