
Základní organizace Odborového svazu dopravy – Motol     
                                                                                                                                                                        V Praze 1.4.2015 
                                                             

Zápis z Výboru základní organizace - DUBEN 2015 
Účast: Zabloudil, Pakosta, Vávra, Suchá, Zewel, Jantač, Válek, Pokorná Lucie, Richterová, Bergmann, Sarközi, později 
dorazil i PhDr.Hejný. Omluveni/neúčast: Pokorná Dana, Kudrna, Kašpárek, Ing.Douša, Schmid, Hanuš,  Hrušovský.  
 
 

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 a s aktualizací výpočtu mandátních míst jednotlivých sekcí. 
 

2. personální otázky VZO:  slib funkcionáře již podepsali všichni po volbách a Konferenci zvolení 
funkcionáři. Všichni funkcionáři jsou rovněž vybaveni pro svou práci veškerými náležitostmi.  
Pozice místopředsedů sekcí Mimo DP, ŘED a Autobusy budou v prosinci znovu navoleny. Příjem kandidatur 
od měsíce září. Předseda se souhlasem VZO pověřil vyhotovováním poznámek k zápisům z VZO hospodářku a 
to až do odvolání. Na webu www.zoosdmotol.cz byla spuštěna stránka se seznamem všech materiálů k jednání 
a k připomínkování norem. Tato stránka je dočasně veřejná a brzy půjde pod heslo, známe jen našim členům. 
3. Provozní a Profesní problémy a potřeby-  
Kolečko ze sekcí, řešení podnikových náležitostí.  
Úvodem předseda podal instruktáž, jak obsluhovat nový profesionální samomlecí automatický stroj na kávu a 
obdobné nápoje. Tento stroj jsme obdrželi darem a bude k dispozici v kanceláři v Motole pro všechny naše 
návštěvníky a pro funkcionáře organizace při schůzích a poradách. Přijďte k nám i Vy na dobrou kávu… 
Funkcionáři za jednotlivé sekce podali zprávu o problémech a činnosti Profesních a zájmových daných sekcí. 
Předseda informoval, že i nadále je možné uzavírat výhodnou smlouvu na pojištění proti výpadku příjmů po 
dobu nemoci či úrazu. V současné chvíli vyjednáváme alternativu pro možnost ukončení hromadného OSD 
pojištění pro málo zájemců. Aktuální informace naleznete na webové stránce www.zoosdmotol.cz . 
Předseda podal informaci z kolektivního vyjednávání o nárůstu mezd nad rámec KS v DPP a o vyjednávání 
nové KS v ČAD Blansko, kde se vyjednávání chýlí ke konci. Díky aktivitě naší organizace došlo k dohodě na 
vylepšení stávající smlouvy a i posledním bodu – nárůst mzdy- se již rýsuje možnost dohody. V DPP se jedná o 
dodatku KS, který řeší alternaci ke kartě Opencard a jednáme o nárůstu mezd nad rámec inflační doložky. 
Požadavek odborové strany je garantovaný nárůst o 2,1% + 1,4% v součtu let 2015 a2016. Další kolo proběhne 
až 1.června. Předseda informoval, že vedení DP podniku podalo jednostrannou výpověď naší organizaci na 
smlouvu o limitu hodin na uvolnění k činnosti funkcionářů, podle naší strany v rozporu se zákonem. Předseda 
se obrátil na právní oddělení OSD se žádostí o právní zajištění případného soudního sporu o plnění smlouvy. 
Podmínky pro činnost naší organizace jsou v současné době horší, jak za kritizovaného gen. ředitele Dvořáka, 
což je smutné… Na CD v ulici Na Bojišti, byla instalována naše další nástěnka. Naleznete ji v chodbě ke 
kantýně. Výměnou materiálů byl pověřen p.Pakosta. Na Klíčově jsme otevřeli další společnou kancelář PV 
OSD Praha. Návštěvní den zde ale nebude. Obsazení kanceláře jen po vzájemné dohodě se členy z garáže 
Klíčov. Pokud by vznikla sekce Klíčov, bude zde sídlit. V rámci informačního kolečka podali účastníci dále 
tyto podněty:  pan Válek se dotazoval, jaký je plánovaný výhled životnosti vozů T3 a zda jsou již známi kupci 
pro 14T. Na tyto dotazy nemá vedení DPP odpověď. Rovněž se zajímal o financování vozů 15T. To je jak 
známo problematické, řešené úvěrem s odkladem splátek a s garancí Magistrátu pro případ nesolventnosti DPP. 
Na komisi BOZP byl podle kolegy Válka řešen problém pozdního projednávání úrazu, kvůli neznalosti 
postupu. Při napadení je nanejvýš nutné zmačknout tísňové tlačítko- i kvůli evidenci. V březnu bylo 18úrazů a 
z toho 7 napadení. Pan Jantač oznámil svou účast na kontrolách BOZP v Motole. Po urgencích se zlepšil úklid 
TRAM vozů. Pan Jantač informoval o zbytečně najetých voz.km při výměně vozů v zastávce hotel Golf do 
centra. Výrazná úspora by byla umožněním couvání vozů ze zastávky až do DEPA. Pan Zewel se ohradil proti 
nákupu nového přípravku na znečištěné ruce, náhradou za tradiční Solvinu. Je otázkou, zda nákupčí chtěl ušetřit 
či zda produkt Solvina již není vyráběn. Pí Richterová informovala, že navýšení platů v průměru o 1,2% již 
bylo všem zaměstnancům Škodovky realizováno, s rozdělením ale není řada z nich spokojena. Společnost 
spustila zkušebně novou PC síť. Paní Suchá požadovala zásah do složení šejdru tak aby jeho složení dávalo 
povinnost plnění stravenkou. Pan Vávra sdělil, že pozvánky na škodovou komisi chodí pozdě a že je problém 
s proplácením směny pozvaným účastníkům (např. v Motole museli jít ze svého volna). Pan Pakosta 
informoval, že proběhlo jednání komise PEK. Pan Válek podal podnět komisi - vyčištění výhybek na 
Biskupcové. Se svými podněty se můžete obracet na funkcionáře a můžete využít i veřejnou schůzi řidičů 
TRAM, která se koná čtvrtletně v kanceláři v Motole a které kolega Pakosta předsedá.  
 

4. Další schůzová činnost:  Kolektivní vyjednávání v DPP a ČAD Blansko pokračuje. Dne 26.3.2015 proběhl 
Sněm předsedů odborových organizací, sdružených v OSD. Informace o Sněmu jsou na www.zoosdmotol.cz . 
 



5. Předpoklady pro práci:  Náhradníkovi panu Kondrkovi byl odebrán hrazený paušál organizací  u 
odborového telefonu, vzhledem k opakovanému porušování režimu potřeby zpětné reakce. Pan Zewel 
obdržel pokutu 117,-Kč za měsíční nefunkčnost  mobilu, s paušálem hrazeným organizací (hlasování 7-3-1). 
 

6. Členské bonusy 1.200,-Kč ročně: členské bonusy – koncem března se nevyzvednuté bonusy vrátily na účet 
a jejich výše se členům připsala na jejich konto. 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, nikoli 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 v závislosti na ŘÁDNÉ PLATBĚ čl. příspěvků. 
VZO schválil právní pomoc ( 1x pracovně-právní ). 
 
 

8. Daně, kontroly a jiné: vše bez problémů. Výši bonusů členů sekce obdrží místopředsedové na VZO 5/15. 
 

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 v měsíci 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 -1-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: Platba 
Internetu přes ZO OSD Motol je realizována srážkou ze mzdy či trvalým příkazem. 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:  Blahopřejeme všem jubilantům v měsíci dubnu. Výdej 
dárku v kanceláři či po domluvě. Každý rok počet jubilantů stoupá. V roce 2015 bude celkově již 19 jubilantů …! 
 
 

13. Přihlášky nových členů: VZO přijal dalších 1 nového člena (tajné hlasování ANO 11-NE 0- Zdržel se 0) 
a 1 žádost odmítl (5-6-0). 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. 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 právní pomoc zdarma). 
 

14. Odborná a jiná školení funkcionářů:  Školení funkcionářů. Pravidelné školení pořádané OSD bude 
v 18.+19.června 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):  velký bowlingový turnaj 
jednotlivců a týmů 18.4.2015 v 11hodin v Řepích, pozvané budou i další odborové organizace. Nákupní zájezd 
do Polska – 18.11. cena 300,- , Májový parník –23.5.2014 –součástí je i lístek pro dítě zdarma, 6.6. SE KOINÁ 
ZÁJEZD DO MORAVSKÝCH JESKYNÍ. Přihlášky každý pátek se zálohou 300,-os. (podle přání i 
s ubytováním a stravou). 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  - pan Schmid nebyl přítomen. VZO neobdržel zprávu. Úkol trvá. 
 

 

Příští VZO  6.5.2015      Poznámky Lucie Pokorná                                               zpracoval: JZ 


