
Základní organizace Odborového svazu dopravy – Motol        
     Zápis z Výboru základní organizace  -   červen 2016 

Účast VZO: Zabloudil, Hanuš, Pakosta, Suchá, Ing.Douša, Válek, Bergmann, Cibulková, Zewel,  
Richterová, Schmid, Sarközi     Omluveni/neúčast:   Jantač, Kudrna, Kašpárek, PhDr.Hejný.  

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. K 30.6.bude další přepočet mandátů dle počtu členů v sekcích. 

2. Volby místopředsedů – doplňovací volby. Sekce ŘED, sekce Autobusy, sekce L.D., sekce 
Škodovka, sekce Žižkováci a sekce Unie Frakcí má neobsazený 1 mandát. Dovolba možná na 
Konferenci. 

    3. Provozní a Profesní problémy a potřeby- Kolečko ze sekcí, řešení podnikových náležitostí.  
• VZO rozhodl o úhradě příspěvku na stravu pro ty členy, kteří se aktivně zapojí do 

STÁVKY VYHLÁŠENÉ ODBOROVÝM SVAZEM DOPRAVY . Organizace tak vypomůže 
našim členům, kterým stávkou vznikne výpadek v příjmu a kteří by jinak z důvodu hypoték atp. 
nemohli stávkovat.     Usnesení k vyhlášení STÁVKY:  
ZO OSD Motol se připojuje ke STÁVCE VYHLÁŠENÉ ODBOROVÝM SVAZEM DOPRAVY dne 1.6.2016. 
Termín STÁVKY VYHLÁSÍ PŘEDSEDNICTVO OSD tři dny před konáním stávky a sdělí jej prostřednictvím 
medií. OSD nyní dává dva měsíce prostor na jednání s vládou a s kraji. Výbor základní organizace 
Odborového svazu dopravy – Motol vyzývá své členy a sympatizanty, aby se STÁVKY AKTIVNĚ 
ZÚČASTNILI. ZO OSD Motol chápe své zapojení do stávky jako solidární krok s kolegy a kolegyněmi v 
ČR. Stávka není primárně zaměřena proti našemu zaměstnavateli. CÍLEM STÁVKY je dosáhnout zvýšení 
velmi nízkých mezd, hlavně(nejen) u řidičů v regionech (i např. jen 60Kč/hod, atp.) na rozumnou úroveň, 
zajišťující důstojný a slušný život. Snaha o slušný plat má podporu premiéra i ministra dopravy, přesto 
vláda, ani kraje, nečiní kroky k nápravě. Stávka je legitimní, v souladu se zákonem a Ústavou ČR. 
Stávkujícím NESMÍ HROZIT ŽÁDNÝ POSTIH! (kontakt na právníky Odborového svazu dopravy: 731622980 
, 731622978, 731622974) Mizivé mzdy v regionech jsou často dávány za příklad městským aglomeracím 
a brání tak v navýšení platů i například v Praze ( viz například názor minulého gen. ředitele DPP: „..proč 
bychom vám měli dávali tolik, když oni tam dělají jen za tolik…“) ZO OSD Motol děkuje všem, kteří 
podpoří vyhlášenou stávku.                                  V Praze dne 1.6.2016 

• Předseda informoval, o situaci po odvolání generálního ředitele DPP. Naše organizace byla 
pozvána na Magistrát, kde jak primátorka, tak radní pro dopravu, vyložili své důvody, které 
vedli k odvolání gř a kde ujišťovali o tom, že další změny nejsou třeba a podnik zůstane 
v celistvosti. Naše organizace k odvolání generálního ředitele vydala toto prohlášení: 

ZO OSD Motol respektuje právo vlastníka na změnu ve vedení společnosti a ohrazuje se proti snaze zavléci nás 
do politické hry různých členů Dozorčí rady. ZO OSD Motol žádá, aby byl zachován trend růstu mezd a 

stabilizace pracovních míst, započatý generálním ředitelem Ing. Jaroslavem Ďurišem. V opačném případě je 
organizace schopna přikročit k zákonným nátlakovým akcím.                      V Praze dne 19.5.2016 

    V současné době je zastupujícím gen. ředitelem pověřen Ing. Urbánek – dopravní ředitel DPP. 
• V rámci informačního kolečka podali účastníci dále tyto podněty:  
Naši zástupci v komisích BOZP, JPA+JSVA, PEK a oděvní – podali informace z jednání. 

Heslovitě: Pí Suchá - řešeny vstupní čipové karty s alternací klíče pro vstup na záchody. Pan 
Hanuš- úvodní jednání s předsedou představenstva DPP p. Gillarem – chce si projít všechny 
provozy, na L.D. bylo instalováno nové osvětlení, které lanovkáře oslňuje. Pan Válek se 
podivuje nad tím, že DEPO opravuje velké poškození vozů za ÚD, který prý nemá kapacitu. 
Pan Bergmann sdělil, že narazil na problém s umístěním nástěnky ve Vršovicích. Předseda 
zajistí nápravu. Paní Richterová sdělila, že problém s pitným režimem a s řádným 
nevyplacením odměn v OZM byl zdárně vyřešen. Dále, probrána  instalace bezpečnostních 
kamer na problematických místech, změny linkového vedení, výluky TRAM o prázdninách, 
nové samolepky na dveře u MHD.  Pí Suchá připomíná, že stále přijímá kopie zaplacených 
dětských táborů –do konce roku. V lednu vždy vyplácíme příspěvek dle systému částka = 
žádanka za 1člen/1dítě/1x za rok). Předseda apeluje na kvalitní a aktuální nástěnky. Nebudou-li 



řádně ošetřeny, budou převedeny na statické s všeobecnými a trvale platnými informacemi. 
Dále informoval, že úspěšně intervenoval za zachování oddych. místnosti na myčáku v Motole. 
     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: VZO v tajném hlasování (11-0-1) rozhodl o stanovení výše 
občerstvení v limitu max.výše limitu loňského roku, pro výjezdní zasedání VZO, spojené se školením, 
7+8. července v obci Jeneč. 
VZO v tajném hlasování (12-0-0) rozhodl o proplácení tlf. paušálu hospodářky z režie organizace, po 
dobu její mateřské dovolené. U některých funkcionářů došlo ke změně telefonních čísel, tak jak si je sami 
určili. Případná aktualizace vždy v každém čísle časopisu Motoláček a na webu www.zoosdmotol.cz . Aktuální 

změna –Ing. Douša: 603 480 215.  VZO dále v tajném hlasování (11-0-1) rozhodl o pololetním 
proplácení příspěvku na činnost sekcí a vedení ZO (členové AS) v celkovém objemu do dvacet tisíc. 
Podle výše počtu členů v sekci bude v souladu s finanční směrnicí částka poměrně rozdělena a členové 
AS převezmou částky, které použijí pro práci se členy a na zajištění administrativy sekce. 
Místopředseda může rozhodnout i o rozdělení částky mezi členy sekce. Předseda připraví letáky ve 
vztahu k zahájení kolektivního vyjednávání o nárůstu mezd. Funkcionáři následně roznesou. 
    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, svátků a školení, změny hlášeny v infoSMS.  Vše závisí na míře podpory a 
množství členů od které se odvíjí vzorec výpočtu uvolnění.  Další naše kancelář (spolu s ODPP) v OZM–po 
dohodě s pí Richterovou či Ing.Doušou. POZOR dne 8.7. bude naše kancelář uzavřena – školení funkcionářů. 
   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 stále POZASTAVEN. OBJEM ČÍSEL BYL VYČERPÁN.  
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 v pátek. 
   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, nebo ostatními funkcionáři příslušných sekcí.  
   13. Přihlášky členů: VZO přijal 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:  . Možnost školit se umožní předseda všem našim 
funkcionářům. Funkcionář má právo na 5 dní v roce. Školení VZO bude 7+8.7.,na OSD 2.+ 3.9.2016. 
   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 je též zasílat info na váš e-mail. Zájemci si napíšou na info@zoosdmotol.cz  
   16. Časopis Motoláček - Číslo M30 – bylo rozebráno a též z dotisku dalších 300ks už moc nezbývá…. 
Další číslo M31 vyjde začátkem září. Vaše příspěvky zasílejte na casopis@zoosdmotol.cz , orig. příspěvek 
velikosti A4 je honorován částkou 100,-Kč. Můžete zde i umístit vaši reklamu, vtipy, či vtipnou kresbu. 
  

 Příští VZO 7.7.2016                     Poznámky Lucie Cibulková            zpracoval: JZ 


