
Základní organizace Odborového svazu dopravy – Motol    V Praze 2.12.2015 

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

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. Pozice místopředsedů sekcí Unie Frakcí, ŘED a Autobusy budou v prosinci znovu 
navoleny. Volby proběhnou 14.12. až 5.2.2016, následně výsledky budou spočítány na VZO 1/2016. 
3. Provozní a Profesní problémy a potřeby- Kolečko ze sekcí, řešení podnikových náležitostí.  
Ve Škodovce i v DPP skončilo jednání o základní části KS. V DPP o přidání peněz nad rámec současné 
KS bylo již rozhodnuto, poté probíhalo kolektivní vyjednávání o nové KS na roky 2016 a 17. Jednání byla 
složitá a vyjednavači svolili se zhoršením podmínek pro práci odborových organizací výměnou za nárůst 
mezd zaměstnancům. NAKOLIK JE TATO VÝMĚNA DOBROU ČI NE, UKÁŽE PŘÍŠTÍ ROK A MÍRA 
PODPORY ČLENŮ VŮČI ODBOROVÝM ORGANIZACÍM. Získáme-li další členy, bude tento krok 
pozitivní. Bylo by i nadále třeba, aby zaměstnanci, kteří nejsou dosud našimi členy podpořili svým 
členstvím ZO OSD Motol či alespoň korunové ROH, aby tak zvýšily reprezentativnost odborů a pomohli 
tak vyvinout účinný tlak na zaměstnavatele. Odbory ROH (se členstvím za korunu) na vyjednávání 
zastupují Ing.Douša a PhDr. Hejný. ROH úzce spolupracuje se ZO OSD Motol a navzájem si vycházíme 
vstříc (k nelibosti některých OO i vedení). ZO OSD Motol poskytuje ROH bezplatný organizační servis. 
• V rámci informačního kolečka podali účastníci dále tyto podněty:  

Pan Válek upozornil na množící se úrazy řidičů Autobusů, při zavírání víka motoru, dále na 9 pracovních 
úrazů revizorů a jednoho řidiče TRAM daných napadením cestujících. Výbor žádal vedení podniku, 
prostřednictvím žádosti předsedy na bezpečnostního ředitele, o zintenzivnění účasti Městské policie 
na konečných stanicích. Vedení podniku ale nesouhlasí s vybavením řidičů ochranným sprejem.   
Pan Hrušovský pozval Inspektora bezpečnosti práce na kontrolu vozové harfy na Žižkově, kde podle 
jeho názoru hrozilo vykolejení TRAM propadem a vystoupnutím kostek. Předseda na žádost člena 
sekce DEPO zažádal o kontrolu hygienických podmínek na WC v Depu Motol. Dále zaslal podnět 
k řešení bossingu a verbálního napadení u řidiče z garáže Klíčov. V obou případech poté nastalo 
zlepšení stavu. Pan Bergmann upozornil, že přestala fungovat možnost vjezdu soukromých vozů na 
dílnu a možnost opravy aut po pracovní době. Pan Sarközi v souvislosti s otevřením komplexu Blanka 
informoval o velkém zpoždění autobusů na konečné Na knížecí. Jako problém uvedl i blokování 
vyhrazených pruhů osobními auty a neumožnění výjezdu autobusu z vedlejší do kolony aut, například 
Vypich. Pan Jantač informoval, že díky příznivému počasí se dokončuje dlažba za depem po opravě 
kanalizace. Zlepší se tím podmínky pro parkování aut, které jsou nyní zoufalé. Vyjádřil ale obavu 
z pokládání dlažby do mokrého písku, což může přinést následný problém nerovností. Pan Zewel 
informoval o rekonstrukci tratě před Muzeem Střešovice. Jsou rušeny manipulační koleje a přibude 
tam nová rychlostní výhybka. Pan Hanuš informoval o prodloužení termínu dokončení oprav na stanici 
Nebozízek na Lanové dráze na Petřín. Pan Douša informoval o podepsání KS ve Škodovce. Tomuto 
tématu se bude věnovat vánoční číslo časopisu Motoláček. V Plzni dojde k masivnějšímu propouštění. 
Pan Douša dále informoval o školení na OSD, kam byl poslán a ozřejmil nové změny v legislativě.  
Paní Suchá informovala, že do konce roku přijímá žádosti o příspěvek na dětské tábory a školu 
v přírodě. Naše organizace na to přispívá principem jeden člen, jedno dítě, jeden příspěvek (do 500,-) 
s výplatou v lednu. Pan Vávra informoval, že byl na odškodňovací komisi, kde řešil dva případy našich 
členů z TRAM i BUS. Jeden případ vrátil k přepracování pro špatně zpracovaný posudek. Pan Hejný 
oznámil, že minimálně do konce roku si může řidič vybrat, zda chce dělat přezkoušení na PC či 
v písemné formě. Forma v PC je řidiči kladně hodnocena. Pan Pakosta se omluvil, že sekce nezajistila 
účast na komisi PEK. Příští jednání již samozřejmě zajistí. Informoval dále o podnětu na absenci požární 
směrnice na stanici Hradčanská a na prodloužení intervalu čoček na výjezdech z konečné. Jako zástup 
předsedy na posledním vyjednávání(souběh s páteční službou v kanclu) oznámil, že OO souhlasí, aby 
termín volnočasové poukázky nahradil dosavadní výraz flexipass, za předpokladu spolurozhodování o 
výběru poskytovatele. Předseda informoval o vyhlášení stávkové pohotovosti na OSD z důvodu 
tzv.Jablonecké výzvy, týkající se zakotvení minimálních částek na mzdy ve smlouvách mezi firmami a 



krajem (firmy se nyní podbízejí hejtmanům a primátorům na úkor mezd řidičů autobusů). Předseda na 
náš web www.zoosdmotol.cz dal stanovisko organizace o míře podpory naší organizace. Nízké mzdy 
v krajích vidí předseda jako problém i pro jednání o mzdách v Praze, kde je pak poukazováno na velký 
rozdíl při obdobné práci a není ochota managementu chápat oprávněnost nárůstu našich mezd. 
 

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 dochází ke změně telefonních  
čísel, tak jak si sami určí. Nový model vzájemné telefonní komunikace projednal VZO 11/2015. 
Změna čísel se týká funkcionářů: Jantač –nově 604 817 661 , Hrušovský- nově 724303685 , Suchá-
nově 775270250 , Hejný – nově 777804333, Kudrna-nově 736483603, Bergmann-nově 732327667 , 
Zewel – 731479991. Ostatní pokračují ve svých číslech. Aktualizováno na webu i v časopisu M29. 
Sekci DEPO vznikl přepočetm mántátů k 1.1.2016 další mandát. Náhradník za DEPO pan Kondrk ale 
dosud neprojevil zájem. Výkonné mandáty nahrhuje VZO předseda na základě propočtu nároků. 
 

6. Členské bonusy 1.200,-Kč ročně: Každý zaměstnanec má možnost letos 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. 
VZO tuto změnu schválil na VZO 11/2015 a na 12/2015 ji technicky doladil o určení skupin podniků. 
7. Nároky členů: všichni členové mají výhody v závislosti na ŘÁDNÉ PLATBĚ čl. příspěvků.  
 

8. Daně, kontroly a jiné: bez problémů. Členové mají možnost aktuální stav dotazovat každý pátek. 
V prosinci proběhne Revize hospodaření za účasti členů RK a statutárního zástupce ZO OSD Motol. 
 

9. kancelář, její obsazení a návštěvní doba pro veřejnost: letos standardně vždy v pátek 9-15hod,.  
Příští rok ale 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 (hlasování 14-0-0). 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 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 prosinci. 
Výdej dárku v kanceláři či po domluvě. Každý rok počet jubilantů stoupá.V roce 2015 jich bylo 19.  

13. Přihlášky členů: VZO přijal další 3 nové členy (tajné hlasování ANO 14-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 právní pomoc zdarma). 
 

14. Odborná a jiná školení funkcionářů: Školení funkcionářů. Pravidelné školení pořádané OSD bylo v 
18.+19.června na Slapech, další v říjnu, v listopadu a prosinci. Možnost školit se na novely zákonů 
umožní předseda všem našim funkcionářům. Funkcionář má právo na 5 dní v roce.  

15. Akce pro členy a jejich blízké v roce 2015 (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 – je rozebráno. Číslo M29 – vyjde spolu s vánoci a je jen pro členy. 
 

Příští VZO 6.2.2015       Poznámky Lucie Cibulková zpracoval: JZ 


