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 Základní organizace Odborového svazu dopravy – Motol   

                  Zápis z Výboru základní organizace – 2.ČERVEN 2014  
Účast: Zabloudil, Pakosta, Válek, Zewel, Červinka(zástup p.Schmida), Jantač, Kondrk, Jokš, Vávra, Ing.Douša CsC, Hanuš, 
PhDr.Hejný, Sarközi, Pokorná Lucie, Suchá, Válková, Richterová. Omluveni: Pokorná Dana, Neuman, Šika, Kudrna, Schmid. 

1. administrativní  oblast: PC evidence usnášení schopnosti, výdej hlasovacích lístků, přísp.na tlf výdaje s odečetem soukr. 
hovorů a SMS atp. Seznámení s aktualizací čl.bonusů členů a fin.ukazateli vč. akt. výpočtu mandátních míst k 1.7.2014. 
Příspěvky za činnost pro časopis M25 předala autorům článků sl.Lucie Pokorná (100,-Kč za list A4, max.500,-). 
 

2. personální otázky VZO:V sekci Škodovka dochází, vzhledem k přepočtu mandátů k 30.6.a dle Statutu ZO 
OSD Motol a Finanční směrnice, ke změně, a pan Neuman je od 1.7.2014 náhradník funkcionářky pí Richterové. 
Sekce HOFED a MimoDP (vč. Vnořených frakcí) se sloučila do jednotné sekce Unie Frakcí. Místopředsedkyní za 
sekci UF je pí Dana Pokorná. Pan Jiří Šika je od 1.7. náhradníkem za sekci DEPO. Panu Kondrkovi byla VZO 
schválena náplň práce pro jeho výkonný mandát za sekce DEPO. Předseda žádá lepší komunikaci mobilem. 
Hlasování 12-0-5 (ANO-NE-Zdržel). K 1.7.dochází k redukci VZO o dva funkcionáře.Více aktuál. kontakty na webu. 
3. Provozní a Profesní problémy a potřeby- Kolečko ze sekcí, řešení podnikových náležitostí. 
Funkcionáři za jednotlivé sekce podali zprávu o problémech a činnosti Profesních a zájmových daných sekcí. 
Úvodem byla podána informace pí Richterové, že ve Škodovce dohodu o nárůstu platů  nepodepsal pan 
Kavalír(jiná OO-pod svazem DOSIA). Je pravděpodobné, že podnik zavede místo KS Mzdový předpis. Jednáme 
dále o poskytnutí flexi-passů pro naše členy. Kolega Douša dle objednávky P.OSD tiskne informační skládaný 
leták pro jednotlivé ZO OSD (tedy i pro nás) v rozsahu 5.000ks. Na ÚD-TRAM je, podle p.Kondrka, špatná 
činnost kantýny. V současné době je na ÚD-TRAM dostatek práce. Kolega Jantač upozornil na mrhání 
mzdovými prostředky ve snaze zazáplatovat stále nefungující mycí stroj. Podle dotyčného je třeba generálka a 
výměna portálů. Kdo financuje nerentabilní opravy? P.Jantač upozornil na dosluhující, poruchové, vozy T6A5, 
které blokují dvůr a zdržují zatahování. Podle soukromého videa museli ovládat, pro couvání, soupravu 4lidé, 
aby se vůbec rozjela...Podle p.Červinky je v Metru vše OK. Podle kolegy Hanuše došlo k namátkové kontrole 
revizory na lanovce, přičemž odchytili celou skupinu (cca 40lidí) jedoucích z Nebozízku „na černo“. Potvrdili se 
tak informace, které jsme před časem sdělili managementu, že neplacením jízdného na lanovce utíkají podniku 
velké peníze. Kolega Zdeněk Zewel vyjádřil rozhodný nesouhlas s aktivitou naší organizace ve snaze docílit 
vyššího počtu kontrol na L.D. a  sděluje že: Odbory, jakožto organizace zaměstnanců, stojí již z podstaty věci ve 
všech sociálních konfliktech na straně sociálně slabších. Tedy nejen na straně zaměstnanců proti 
zaměstnavatelům, ale i na straně dalších skupin obyvatel, na které, podobně jako na nás, dopadají neblahé 
důsledky hospodářské krize a asociální politiky minulých vlád. Proto nemůžeme volat po ještě větším biči do 
rukou těch kdož tuto situaci způsobili, nebo těch kdo jim slouží. Znamenalo by to dožadovat se represe na chudé 
studenty, nezaměstnané a špatně placené zaměstnance. Místo posílání drábů na lidi bychom měli poukazovat na 
již tak drahé jízdné v MHD a požadovat větší dotace od magistrátu.  Kolega Zewel dále informoval, že Muzeum 
je v současné době bez problému. Kolega Válek podal informaci z jednání komise o odškodnění. Všechny úrazy 
100%. Prac.úraz utrpěla i doktorka z DPP- přejetá noha, sestrou, kolečkovým křeslem… Nástěnky na Palmovce, 
Žižkově i ve Strašnicích byly aktualizovány, přibude nová nástěnka na Hradčanské a asi na I.P.Pavlova. 
Kolegyně Suchá podnět nemá. Jubilanti v měsíci květnu byli vyřízeni a věcné a finanční dárky předány. Kolega 
Hejný informoval o stavu na školním odd.a vysvětlil podrobnosti se zatahováním do vozovny Vokovice na 
žádost p.Vávry. Kolega Vávra upozornil na „pletení si“ návěstí řidiči. Kolega Pakosta sdělil informace z jednání 
PEK a v JPT. Informoval též o výluce na Bílou horu. Pan Pakosta se dne 13.5. účastnil projednávání novelizace 
D1/2.  Předseda se zúčastní jednání na JPT o pracovní době řidičů TRAM, které („z vlastní iniciativy“) vyvolal 
pan Tošil a které může, podle informací od vedoucích i podle našeho monitoringu u řidičů, výrazně zhoršit 
stávající výměny mezi řidiči i evidenci přesčasů. v  Zástupci za autobusy p.Jokš a p.Sarközi sdělili, že nemají 
žádné podněty od členů ve vztahu k problémům v provozu. Je zde vše OK. Sekce Vrchní vedení nebyla účastna, 
ani neposlala k projednání požadavky a potíže. Předseda informoval o jednání u Primátora Hl.m.Prahy (snaha 
Ropidu o rozložení DPP formou vysoutěžení linek za nejnižší cenu = podbízení se cenou a provozování dopravy 
starými šunty…, udržování tratí firmami bez kvalifikace, atp., žádáme odvolání zastupujícího ředitele Ropidu 
p.Procházky z vedení ROPIDu). A na ČMKOS a na P.OSD. V DPP jedná o udržení našich vrátných v Muzeu a o 
odchodu agentury z Motola. Do podniku se vrátí zpět předprodej jízdného. Snažíme se též o rozšíření počtu 
sociál.míst. Aktuální info a foto z činností  najdete na našich webových stránkách.. Členové VZO obdrželi 
zápisy z jednání u Autobusů z JPT, bezpečnosti a zápisy v el.podobě z managementu a z org.změn v DPP.. 
Taktéž proběhlo připomínkování řady norem. Na webu ČMKOS je aktualizován program ČMKOS-Odbory plus. 
4. Další schůzová činnost: Předseda informoval o své zamítavé odpovědi managementu, ve snaze některých 
cizích funkcionářů změnit pravidla pro volbu volitelů do DR DPP v průběhu voleb. Předseda je toho názoru, že 
pravidla voleb se v průběhu voleb měnit nemají a až po volbách je možné přejít na změnu modelu – například na 
přímou volbu členů Dozorčí rady zaměstnanci bez zprostředkování voliteli. Předseda rovněž informoval o své 
schůzce na OSD s místopředsedkyní JUDr.Klementovou a právničkou Mgr.Šeptákovou, svolané předsedou po 
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informaci našeho člena z Vokovic, že se právnička nechtěla zabývat podnětem našeho člena. Byla vyslechnuta 
právnička OSD a překontrolován výpis hovorů na mobil i pevnou linku a bylo zjištěno, že dotyčný buď volal někam 
jinam a je zmaten a neví ani komu volá, nebo si věc prostě (proč?) vymyslel. Předseda se slečně právničce omlouvá 
za zbytečné a hloupé nařknutí-osočení naším členem. Na této schůzce předseda dohodl upřesnění postupu, kdy do 
budoucna jakýkoli podnět našich členů, tedy i nepracovní, je operativně řešen, nebo je člen odkázán na specialistu 
(zde je třeba upozornit, že například rodinné právo a příprava rozvodu může být zpoplatněna).Volby funkcionářů do 
VZO proběhnou koncem roku v termínu 19.12.2014 až 4.2.2015. Každý náš člen, bude mít samozřejmě právo 
kandidovat na funkcionáře (není-li souběžně členem jiné org.v podnicích, kde ZO OSD Motol aktivně působí). 
5. Předpoklady pro práci: Žádné problémy.Dovolená předsedy:23.-29.6.+1.-16.9.2014.Zástup  p.Pakosta. 
6. Členské bonusy 1.200,-Kč ročně: členské bonusy – v březnu získali – až na 4 členy, kteří příjem nedoložili- všichni 
nárok na čl.bonus (měsíčně 100,-Kč = 1.200,-Kč ročně). 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 obrží, dle 
rozhodnutí VZO 4/14, na bonus 25% z příspěvku. 
7. Nároky členů: výdej vánoc – info. Stále zbývá vydat cca 6ks. Blokované výdeje: Kučo(důvod nezaplacený dluh za tlf), 
taktéž členské bonusy budou kráceny při neplacení zlevněných telefonů poskytovaných v rámci naší sítě. Evidujeme několik 
nezaplacených příspěvků (při nemoci členů). Při neuhrazení bude automaticky sraženo z čl.bonusu pro rok 2014. 
8. Daně, kontroly a jiné: Paní Válková dohodla cenu prodeje obrazu z majetku ZO OSD Motol, se sběratelem, na 1.500,-
Kč (obraz není autorsky chráněn ani není autor známý, hezký je rám..). VZO rozhodne o následném využití této neplánované 
částky. Návrh předsedy – investice na vzdělání funkcionářů.   
9. kancelář, její obsazení a návštěvní doba pro veřejnost: návštěvní dny – stále platí lichý týden v pátek 8-12 
hodin a sudý týden v pátek 11-18hodin. Na webu www.zoosdmotol.cz probíhá anketa, v které době má být otevřena naše 
kancelář pro veřejnost (členy a příznivce). Podle výsledků( zatím vede každý pátek 9-15) dojde ke změně od PA 4.7.2014. 
10. Výhodný tlf.tarif .  – naše síť SMS+volání ZDARMA, cizí sítě 50minut za 125,-Kč.: K dispozici 
v současné chvíli 2ks, další možné objednat. Smlouvu lze uzavřít o návštěvní den v naší kanceláři v Motole. 
11. Internet se slevou 50%   tj.   200,-Kč = 2Gb , 268,-Kč = 4Gb a 505,-Kč = 10Gb:  Internet přes ZO OSD 
Motol zásadně srážkou ze mzdy. Účtárny již srážky po novele OZ akceptují. Informace členům o poskytování laciného internetu 
prostřednictvím naší organizace naleznete na našem webu  www.zoosdmotol.cz . Smlouvu lze uzavřít o návštěvní den v naší 
kanceláři v Motole (PÁ 9-15). Předseda rychlost připojení předvede zájemci na svém tabletu. 
12.životní výročí, narození dětí atp. – nároky členů:  jubilanti – 2014 – podle nových finančních pravidel jsou 
sociální dary vypláceny z darů na činnost organizace. V červnu byli oceněni jubilanti, p.Majerík a p.Vlček- 
blahopřejeme. Panu Hanušovi byla předána výhra –prasátko plné pětikorun- za výhru v soutěži o přístup na web 
www.zoosdmotol.cz s číslem počítadla přístupů: 123456. Další prasátko čeká na kulatém čísle: 125000. Neváhejte… 
13. Přihlášky nových členů: VZO přijal nového člena(ze ŠT). Tajné hlasování 17-0-0. Možnost být 
členem OSD má každý občan starší 15ti 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, zřejmě 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 poskytované našim členům.  
14. Odborná a jiná školení funkcionářů: Školení pro oblast finančních zákonů se zúčastní p.Pakosta a 
Zabloudil a to dne 12.6. v Kroměříži. VZO odsouhlasil, počtem 13-2-2, příspěvek na dopravu tam a zpět autem 
předsedy dle ujetých km a průměr.spotřeby. Jednodenní školení všech funkcionářů z aktuelních norem proběhne dne 
3.7.2014 na Praze-západ. Funkcionáři obdrželi pozvánku.Na „velké“ školení VZO 22.-24.9. se shání laciné ubytování. 
15. Akce pro členy a jejich blízké ( s možností čerpání čl.bonusu):  

⇒ Maďarsko lázně–25.-28.10. přihlášky ukončeny–18 účastníků–druhá splátka nutná zaplatit do 30.6.! , 
⇒ Bowling – 19.4. – odehráno, zpráva na www.zoosdmotol.cz , další turnaj v srpnu,  
⇒ Májový parník 10.5.2014 od 13ti hodin. zpráva na www.zoosdmotol.cz a facebooku zoosdmotol. 
⇒ Za medvědy do Berouna 17.5.– vlakem – přihlášky p. Schmid – schmid@zoosdmotol.cz –ukončeno. 
⇒ MDD  7.6. - návštěva v království železnic. Děti našich členů od nás obdrží vstupenku do tohoto „Ráje mašinek“ zdarma. 

A dárkový balíček. Své děti na akci mohli členové nahlásit (do konce května) u pí Richterové  
⇒ Letní Víkendová rekreace – 13+14.září Program: Výlet na hrad Houska či hrad Bezděz, Myslivecký jarmark. 

Ubytování s polopenzí (večeře, snídaně)- hotel Borný u Máchova jezera (Doprava vlastní)  Zájemci se přihlásí u pí 
Pokorné – 774 746 813. Účastníci hradí plnou kalkulaci ubytování, polopenze i se vstupným na hrad tj. 550,-Kč/os. 
Možnost odpisu z čl.bonusu. Ve flexi 600,-Kč. Uzávěrka červen. 

⇒ O prázdninách fotoakce na Ruzyňském letišti, turnaj ve čtyrhře v tenisu, přihlášky na zájezd do Ruska- více 
na naší webové stránce 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 našim členům je zdarma. 

16. Časopis Motoláček číslo 25 byl předán sekcím a nyní je k dispozici v kanceláři v Motole posledních pár ks.. Sestavil jej a 
graficky upravil pan Jiří Schmid. Motoláček číslo 26 připraví rovněž pan Schmidt ve stejném formátu. Vaše příspěvky do čísla 26 
zasílejte na standardní e-mailovou adresu: casopis@zoosdmotol.cz . Předpoklad tisku nového čísla – začátek září. 
 

 Příští VZO je 2.7.2014 – tradičně výjezdní- zahrada u předsedy v Jenči              Poznámky zapsal: Sarközi Josef     zpracoval: JZ 


