
Základní organizace Odborového svazu dopravy – Motol          
V Praze 2.3.2016  

                           Zápis z Výboru základní organizace  -   březen 2016 
Účast VZO: Zabloudil, Pakosta, Suchá, Ing.Douša, Válek, Bergmann, Cibulková,    

         Zewel,  Hanuš, Richterová, Jantač.   Omluveni/neúčast:  Kudrna, Kašpárek, Schmid, Sarközi, 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 – doplňovací volby.   
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. Žádáme zájemce o kandidaturu, aby neotáleli, uzávěrka 31.3.+ doba doručení pošty. 
 

3. Provozní a Profesní problémy a potřeby- Kolečko ze sekcí, řešení podnikových náležitostí.  
VZO schválil zřízení podpisového vzoru a kompetenci pro manipulaci s účtem organizace i 
pro nového I.místopředsedu naší organizace, pana Jiřího Hanuše (11x ANO).  
VZO vyjádřil politování nad neúčastí pozvaného hosta –personálního ředitele DPP p.Špičky 
na Konferenci naší organizace (omluvil se pro zaneprázdněnost). 
Naši zástupci v komisích BOZP, JPA+JSVA, PEK a oděvní – podali informace z jednání. 
Předseda informoval o pozastavení nabídky na free tarif. Čekáme na povolení dalších čísel. 
V rámci informačního kolečka podali účastníci dále tyto podněty:  
Pan Válek informoval o stížnostech řidičů na křižovatku Ohrada. Má jít o špatně seřízené 
čočky. Opět kritizoval nedostatek náhradních dílů a neochotu DPP navýšit skladové zásoby. 
Zvláště na staré tramvaje náhradní díly nejsou. Pan Válek o tom píše i v novém čísle našeho 
časopisu Motoláček, který je k dispozici v kanceláři naší organizace. Pan Bergmann dal 
podnět k právní analýze ohledně zasněžených autobusů, zvláště střechy, a hrozícího postihu 
pro řidiče ze strany policie. Zadali jsme to právnímu oddělení svazu. Zajímá nás i to, zda při 
vybodování řidiče za sníh půjde o překážku na straně zaměstnavatele. Pan Jantač se připojuje 
ke stížnosti s nedostatkem náhradních dílů. Vžitá praxe je výměna a půjčování mezi 
vozovnami, což nám připadá neekonomické a časově náročné. Zaměstnanci DEPA Motol si 
stěžují na starý automat na kafe a požadují větší stroj i větší kelímky. Pan Hanuš informoval o 
posunutí termínu zprovoznění lanovky na Petřín z důvodu špatného počasí. Taktéž o tom, píše 
rozsáhlý článek v Motoláčku číslo 30. Pan Hanuš také podal zprávu z jednání 
s managementem DPP: na jednání byla představena nové odborová organizace z Klíčova 
(pozvali jsme ji na naše jednání VZO 4/2016). Tram EVO 1 není majetkem DPP a nepočítá se 
s jejím provozem v Praze (viz článek v M30). Řeší se obnovení prodeje jízdenek dozorčími 
metra v návaznosti na důslednou elektronickou evidenci prodeje ( bude to něco stát), tak aby 
nebyly možné podvody s lístky. Bylo otevřeno nové školící středisko pro dělníky z údržby 
autobusů. V rámci diskuzí s oděvní komisí byla kritika na absenci bílé dámské košile.  
Ing. Douša požádal o pozvání technického ředitele na výbor organizace. Další členové se však 
obávají, že by se tím pouze zabral čas jednání a více informací lze získat písemnou 
korespondencí (e-mailem). Ing. Douša sepíše seznam problémů a dotazů (například ohledně 
náhradních dílů)  a předseda je zašle, následně vyhodnotíme, zda je tento postup efektivnější, 
než osobní účast hostů. Dále se výbor zabýval technickou stránkou přípravy tisku M30. Paní 
Richterová upozornila na přípravu výletu Posázavským vlakem. Paní Suchá informovala o 
jednání oděvní komise.  Připravuje se výprodej skladu. Zboží se nechá ocenit a následně bude 
nabídnuto k individuálnímu odprodeji. Paní Suchá dále kritizovala  práci úklidové firmy, 
která zbytečně převrací seřízená zpětná zrcátka (údajně proto, aby bylo vidět, že je někdo 



čistil). Také čelní okna jsou se šmouhami a práce není kvalitně odvedená. Upozornila, že na 
konečné v Řepích je porouchaný čip ke vstupu na WC (klíč funguje). Pan Pakosta potvrdil 
problém se záchody. Informoval o výlukách. Předseda upozornil na blížící se uzávěrku výletu 
lodí z Děčína do Německa. A připomněl zájezd na Moravu i s exkurzí v zázemí brněnské 
MHD (páteční exkurze, sobotní jeskyně, zámek a ohňostroj, možnost indiv. volby,  od 100,- 
Kč jen exkurze, po komplet s dopravou, ubytováním, stravou a vstupenkami za 1.200Kč).  
Předseda informoval o pojištění AXA (právní ochrana 24 hod platná i pro soukromé vozy) a 
vyzval funkcionáře k samostatné evidenci uchazečů o pojištění dle rozdaných formulářů. 
VZO dále projednal návrh turnusu výpravčích „0“ a vyjádřil s ním souhlas, za podmínky 
překryvu při předání směny. VZO též zhodnotil průběh Konference 2016. 
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 .  

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.  
9. kancelář, její obsazení a návštěvní doba pro veřejnost: vždy v pátek 9-15hod vyjma 
přechozího upozornění v případě dovolených a svátků, změny hlášeny v infoSMS.  Vše závisí 
na míře podpory a množství členů od které se odvíjí vzorec výpočtu uvolnění.  Další naše 
kancelář (společná s ODPP) v hostivařské OZM– výhradně – po dohodě s pí Richterovou. 
 

10. Nová smlouva s Vodafone 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. FREE TARIF PRO NEOMEZENÉ 
VOLÁNÍ A SMS I S INTERNETEM 1,5Gb ZA 359,-Kč je momentálně POZASTAVEN.  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 . Případné 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 2 nové členy z DPP a ČAD(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. Školení VZO bude 7+8.července 2016. 
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 – bude ještě nyní v březnu.    

Příští VZO 6.4.2016                      Poznámky Lucie Cibulková    zpracoval: JZ 

 


