
Základní organizace Odborového svazu dopravy – Motol         V Praze 6.4.2016  

               Zápis z Výboru základní organizace  -   duben 2016 
Účast na VZO: Zabloudil, Pakosta, Suchá, Ing.Douša, Válek, Bergmann, Cibulková,   Zewel,                  
Richterová, Jantač, Schmid  Omluveni/neúčast:  Hanuš, Kudrna, Kašpárek, 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.   
V průběhu měsíce dubna proběhnou volby v sekci ŘED, kandidovat mohl každý náš člen 
evidovaný v sekci ŘED (sekci si členové mohou vybrat) není-li současně členem jiné OO. Přihlásili se 
tito kandidáti: p.Pakosta, pí Suchá, p.Hejný a p.Vobořil. Volit je možno jednoho až 
čtyři členy. Volba proběhne korespondenční volbou. Uzávěrka kandidatur 31.3.+ doba doručení pošty.  

3. Provozní a Profesní problémy a potřeby- Kolečko ze sekcí, řešení podnikových náležitostí.  

• 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 a nelze předem určit dobu, kdy povolení přijde. Datový Tarif (Internet) je možné 
objednávat i nadále a beze změny. Předseda konstatoval, že je smutné, že když je vyhlášena 
možnost přihlásit se k laciným tarifům, členové toho nevyužijí a teprve několik měsíců po 
uzavření smlouvy projevují o výhodný tarif zájem. Smlouvy takového rázu jsou dvouleté a 
operátoři neradi povolují dodatky. Členové pprostě musí operativně reagovat a výhody se 
naučit využít v okamžiku nabídky. Doba a strategii firem je dnes prostě taková. 
•  V rámci informačního kolečka podali účastníci dále tyto podněty:  
Pan Válek informoval, že jeho jménem se šíří ve vozovně Žižkov lži, že cosi jménem 
odborů rozhodl v oblasti bezpečnosti práce. Upozorňujeme, že rozhodnutí ZO OSD Motol 
musí obsahovat podpis a razítko naší organizace. Těžko lze zamezit zlým úmyslům 
některých duševně nevyrovnaných jedinců jak ve vozovně Žižkov, tak například v Motole, 
kde k pomluvám též od některých našich bývalých členů občas dochází. Dále pan Válek 
informoval o přípravě opravy vozovny Žižkov na podzim tohoto roku a o případu 
vzájemného napadení řidičů autobusu DP a ČSAD, řešeného na BOZP. Pan Jantač 
opakoval stížnost na nedostatek náhradních dílů. Vžitá praxe je výměna a půjčování mezi 
vozovnami, což nám připadá neekonomické a časově náročné, dochází též k rozebírání 
odstavených nepojízdných vozů, což pak koliduje s evidencí provozuschopných vozidel. Ve 
vozovně Motol je hlavní problém nedostatek dílů pro typ 15T. Depo Vozovny Žižkov a 
vozovny Motol žádají pořízení nového automatu na kávu. Personální odd.DPP jej prý 
odmítá pořídit. Předseda zjistí důvod. Pan Schmid informpoval, že v Metru odchází větší 
počet lidí do důchodu a je mezi lidmi obava z příchodu nových lidí a následné reorganizace 
práce. K tomuto sdělení se připojil i pan Zewel z Muzea Střešovice, kde též očekávají 
personální obměnu. Ing. Douša informoval o distribuci časopisu Motoláček číslo 30. Paní 
Richterová informovala o přípravě jednání o hromadném propouštění ve Škodovce. Naše 
členy budeme zastupovat a v případě potřeby poskytneme právní pomoc prostřednictvím 
Odborového svazu dopravy. Výběr zaměstnanců pro propouštětí přísluší dle ZP 
zaměstnavateli, odbory mohou požadovat zdůvodnění i navrhovat alternaci k záměru. Paní 
Suchá informovala o jednání oděvní komise. Konečně došlo k dohodě o možnosti fasovat 
bílé košile i pro řidičky. Nováčci mají napříště fasovat jen nejnutnější součástky z důvodu 
velké migrace nových zaměstnanců a plýtvání oděvními součástmi. V roce 2018 má být 
představena nová kolekce oděvních součástek. Vedení si stěžuje na malý zájem 
zaměstnanců o vybavení oděvními součástmi v lednu a v únoru. Vyplňování podkladů 



k fasování musí dělat jiní zaměstnanci než výpravčí z důvodu jejich vytíženosti. Jako 
novinka je možnost nechat si bezplatně vyměnit zip na bundě. Na výdejkách bude uveden 
rok výroby oděvu, aby nevznikaly spory o reklamace. Pan Pakosta kritizoval nedodání 
zápisu z komise PEK a z tohoto důvodu podá informaci až příští měsíc. Pan Bergmann 
informoval, že opravy soukromých aut na garážích byly zakázány na podnět jedné z malých 
organizací, kdy její představitel argumentoval, že na tramvajích to nejde a tudíž jde o 
diskriminaci (lidé si vše zkazí sami - obdobně  například přišli odbory o část hrazeného 
uvolnění pro práci díky závisti soudruha taky odboráře, s tím že on má méně…). Předseda 
v závěru dohodl tisk volebních lístků pro sekci ŘED s Ing.Doušou, s tím, že volby v sekci 
začnou neprodleně po dodání těchto volebních lístků.  VZO rozhodl, že pozice zástupce 
organizace ve škodové komisi bude rozdělena na dva zástupce a to: pro řidiče TRAM,D a 
TH na paní Věru Suchou a pro řidiče BUS na p.Bergmanna. 

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 + 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 výše jako celý dar od DP 
na činnost OO za jednoho člena. Věrní členové si tím finančně polepší, ti s více členstvím obdrží méně. 
Systém je spravedlivý, nadčasový a bonusová částka sama automaticky každoročně 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. 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.  

  12. životní výročí, narození dětí atp. – nároky členů: Blahopřejeme všem jubilantům. Výdej dárku 
       v kanceláři či po domluvě s pí Suchou v daný měsíc či po měsíci jubilea. Jubileum je: 50,60,70,80. 
13. Přihlášky členů: VZO přijal dalších 5 nových členů, 2 z DPP, 1 ze ŠT a 2 indiv.členy (tajné hlasování 

ANO 10-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. Úvodní 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 28,29– je rozebráno. Číslo M30 –bylo distribuováno, zbytek je v kanceláři. 
     Příští VZO 4.5.2016                      Poznámky Lucie Cibulková                          zpracoval: JZ 


