
Základní organizace Odborového svazu dopravy – Motol          
                           Zápis z Výboru základní organizace/OpK  -   srpen  2016 
 

                 Účast:   předseda(a sekce UF), zástupci sekcí (Škodovka, Žižkováci,  
                                  Metro, ŘED, Udržovačky/stabilizační)   

  Omluveni/neúčast: zástupci sekce DEPO, Muzeum Střešovice, BUS-ŘEPY, L.D.,   
                                                              Vrchní vedení, Autobusy a ČAD Blansko.   
 
 

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. VZO byla z provozních důvodů nahrazena 
Operativní konferencí dle Statutu ZO OSD Motol (dále OpK). 

 

2. Volby místopředsedů – doplňovací volby. V sekci Autobusy a ČAD Blansko byl 
rozeslán dopis všem členům s žádostí o nominaci kandidátů na pozici místopředseda za 
sekci. Po přihlášení kandidátů budou vypsány volby. Možnost dovolby, zvláště 
výkonných mandátů je i na Konferenci. Sekce ŘED má nyní dva volné výkonné mandáty 
funkcionářů a vypíše doplňovací volby pro Konferenci 2017 (17.2.2017). Zájemci již mohou 
podat kandidaturu. Volné výkonné mandáty(po jednom) má i sekce L.D., sekce Žižkováci, 
sekce UF a sekce Škodovka. V případě zájmu o obsazení mandátu proběhne taktéž dovolba 
na Konferenci- členské schůzi dne 17.února 2017.  

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

• Naši přítomní zástupci v komisích BOZP, JPA+JSVA, PEK a oděvní – podali 
informace z jednání.  Zástupce v komisi BOZP p. Válek upozorňuje řidiče, aby 
fyzicky sami nevyhazovali cestující na konečných, neboť dochází nejen k napadení, 
ale i k pokousání cestujícími. Předseda upozornil na skandální neúčast zástupců 
odborů na této pro zaměstnance velice důležité komisi, kdy 11tisíc zaměstnanců 
v srpnu zastupovalo ze 24 organizací jen sedm (včetně naší, která se samozřejmě 
účastní pravidelně všech jednání).    Upozornil též na chyby úřednice při pohovorech. 
V rámci informačního kolečka podali účastníci dále tyto podněty:  

• Předseda podal zprávu o jednání P.OSD ohledně stávky za zvýšení mezd řidičů autobusů. 
• OpK schválila rozsah a vydání M31, podle představené verze. Časopis bude hotov 

ještě v srpnu a to  i z důvodu šíření informací k vyhlášené stávce. Předseda žádá 
zástupce sekcí, aby nahlásili seznam členů, kteří se stávky zúčastní, kvůli poskytnutí 
příspěvku na stravu. 

• Předseda informoval, že v září bude uspořádána soutěž o nejhezčí nástěnku a vyzval 
funkcionáře k aktualizaci a vylepšení stávajících nástěnek naší organizace. 

• OpK schválila právní pomoc pro řidiče TRAM p.Lomoze, v souvislosti s dopravní 
nehodou. 

• OpK schválila další podnět pro kolektivní vyjednávání – náhradu el. nosič místo 
Opencard. 
 

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).  
AS rozhodla o klíči k personálnímu obsazení účastníků na Operativní konferenci. AS 
též rozhodla o vydání stravenky za účast na OpK pro její účastníky. 

 



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 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 
objem daru od podniku na činnost OO, rozdělený podle počtu členství v OO. Věrní členové (jen 
členové naší OO a ROH) si tím finančně polepší, ti s více členstvím(i u jiných OO) obdrží méně. 
Systém je spravedlivý a nadčasový. Bonusová částka sama každoročně automaticky poroste s 
růstem mezd- odvíjí se od cellkoivého objemu mezd i darů.  

 

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. V případě potřeby využíváme i sídlo 
ROH. POZOR- v pátek 2.9.2016 bude kancelář UZAVŘENA – školení funkcionářů 
pořádané OSD. 

 

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 – 
došly volná čísla.  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. 

Příležitostně- po obdržení vrácených čísel- poskytujeme nové smlouvy čekatelům na laciný tarif. 
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(stojí cca tisíc kč).  

 

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/OpK  p řijal dalších PĚT nových členů z DPP. Možnost být členem má 
každý je-li starší 15 let, bez ohledu na druh práce a místo výkonu práce či jeho pobytu. OO 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.Školení VZO 7.+8.7.,OSD 2.+ 3.9.. 

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 774746800 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 M31 bylo doknčeno a je zasláno k tisku. Bude k dispozici koncem 
srpna a začátkem září.             

             Příští VZO 7.9.2016                Poznámky Věra Suchá         zpracoval: JZ 


