Zápis jednání VOR z data 6.1.2021
Vzhledem k současné situaci a dodržení vládních nařízení proběhlo jednání dnešní VOR
vzdáleně pomocí WhatsApp (chatovací datový program zdarma). K jednání od 16.00
hodin byli připojeni všichni členové Vedení Odborové rady, viz. přítomní : Cibulková Lucie,
Hejný Jiří, Suchá Věra, Válek Vlastimil, Zabloudil Jiří, Zabloudilová Hana, Zewel Zdeněk.
Schválena zapisovatelka Hana Zabloudilová - hlasování : 6:0:1 (ANO-NE-Zdržel-a)
Body jednání:
Prezident OR informoval o narození dvojčat u naší skupiny „Lanová dráha“. Zajistí
vypořádání finančního příspěvku i dárek.
Rozpočet OR 2021 - byly dokončeny veškeré platby, takže čísla jsou aktuálně konečná.
Oproti odhadům došlo k vyššímu příjmu (prosinec byl finančně lepší než zprůměrovaný
rok). Závěrečný součet zůstatků na všech účtech je tedy lepší, než předpoklad a naplnil
se původní záměr plánu na rok 2021 mít rozpočet v plusu a zvýšit stávkový fond. Zůstatek
na stávkovém fondu činí místo předpokladu 60.466 aktuálních 67.898,-Kč. Návrh pro 2. čtení navyšuje
příjem o 5%. Přestože narostou platy snížením daní a u DPP a ČAD i o inflaci, ne celé se
to projeví v příjmu, vzhledem k tomu, že výrazné části řidičů a některým dalším už dnes
vracíme vše nad 300 příspěvku. Další vracení jen zvýší vratku, ale nezvýší příjem režie.
5% je tedy střízlivý odhad. Oproti návrhu v 1. čtení návrh posílil položky – vánoční bonusy
(z logiky věci), tombola (atraktivita pro příchod na Konferenci), tisk (je ale otázka, zda
časopis ano, ne..), školení (i když i to bude výrazně nižší než loňský „chlastfest“), nábor
(kéž by..), sl. cesty (zdraží vlaky, MHD, Busy) a pět tisíc půjde na volby (začnou
v prosinci). Plán je sestaven jako vyrovnaný. V ideálním případě dojde k přebytku, o
kterém se poradíme …v září..?... Návrh ke hlasování. VOR souhlasí s předloženým
návrhem rozpočtu v 2.čtení a postupuje ho do závěrečného čtení a ke schválení.
Hlasování : 6:0:1 - schváleno.
Usnesení 2300 – Usnesení 2300 – vykalkulace vánoc- bonusy a dárky. V dnešní den
zbývá vydat ještě cca 40 jedinců. Nicméně položku je možné uzavřít, protože se už
nezmění. Maximálně peníze propadnou do rozpočtu a dárky se vyhodí. Celkově, oproti
plánu byla suma vyšší, i díky rizikovému příplatku, který je ale potřebný, nicméně ne
dramaticky vyšší. Původně bylo uvažováno včlenit do sumy i tisk vánočního časopisu,
ale nakonec byl nechán, tam, kde má být, tj. v položce tisk v rozpočtu. Návrh ke
hlasování. Vedení OR bere na vědomí a schvaluje návrh.
Hlasování : 7:0:0 – schváleno.
Usnesení 2301 – Stanovení výše pro výpočet nákladů na stravné a ujeté km. Vychází
z vyhlášky Vlády, která upravuje příslušný paragraf ZP. Pro nás je jednoduché se tím řídit.
Nemusíme zdůvodňovat, proč právě tolik a ne méně, nebo více… Návrh ke
hlasování. Vedení
OR
bere
na
vědomí
a
schvaluje
návrh.
Hlasování : 7:0:0 – schváleno.
Usnesení 2302 – Zřízení vlastního účtu Odborové rady v bance. Návrh reaguje na
problémy v ČSOB s podpisovými vzory. Neustálé prudění, zda je podpis stejný či ne, poté
opakované platby a hlavně zbytečně promrhaný čas… OR nemá nyní účet, takže to není
nic proti ničemu. Až bude mít účet- moderní účet – je možné z ČSOB vycouvat…ať si
prudí na někoho jiného. Ano, je možné, že to dělají i jenom nám a schválně, že asi nemají

rádi odbory… Návrh ke hlasování. Vedení OR bere na vědomí a schvaluje návrh.
Hlasování : 7:0:0 – schváleno.
Usnesení 2303 - Nárok na příspěvek za účast na VOR při jednáních na dálku. Návrh
reaguje na současnou situaci a potřebu našich jednání a rozhodování, byť ne pospolu.
I taková činnost je prací a práci je třeba ocenit. Víc dodat netřeba. Návrh ke
hlasování. Vedení
OR
bere
na
vědomí
a
schvaluje
návrh.
Hlasování : 7:0:0 – schváleno.
Usnesení 2304 - zavedení alternace ke stravence. Návrh umožňuje zvolit si hotovost
místo stravenky. Vzhledem k tomu, že hotovost šetří peníze, je částka o 10,-Kč navýšena.
A záleží na každém, co bude chtít. Usnesení týkající se nároku na stravenku se tak
nemění, nárok se jen rozšiřuje o alternaci. Návrh ke hlasování. Vedení OR bere na
vědomí a schvaluje návrh.
………………………………………………………………
Hlasování : 7:0:0 – schváleno.
Usnesení 2305- Prodloužení doby kompetencí a určení termínů zasedání a jejich
způsobu. Návrh reaguje na současnou situaci a včleňuje vládní omezení do možnosti
scházení se k zasedání. Po nezbytně nutnou dobu také prodlužuje mandáty i pověření.
Rozumný člověk pochopí nutnost tohoto kroku. Pro prudiče - Stanovy dle bodu 8.5 určují
povinnost konání Konference 1x ročně. Únor je tak spíše zvykové právo.
Návrh ke hlasování. Vedení OR bere na vědomí a schvaluje návrh.
Hlasování : 7:0:0 – schváleno.
Usnesení 2306- Určení termínů a možností školení funkcionářů a členů OR – Návrh
reaguje jednak na současnou korona situaci a možnost se scházet ke školení, jednak
chce zamezit negativnímu jednání jedinců, kteří si pletou vzdělávání s vlastní zábavnou
akcí – chlastfestem. Školení po malých skupinách za přísně vymezených podmínek
v souladu s omezeními danými vládou, zajistí účast pouze těm, kteří stojí o
sebevzdělávaní. Zároveň nechceme nechat propadnout volné a placené dny (celá řada
funkcionářů to loni nevyužila) a tak otevřeme vzdělávání i pro případné členyzaměstnance DPP v rámci limitů daných v DPP. Oprava vět dle návrhu Hany a
Zdeňka: Při stupni 4 a 3 je možné uspořádat školení jen pro malé skupiny, jimž bude
uhrazena zasedačka a případně uhrazen příspěvek na ubytování do 200/člen/noc.
Garanci
zajištění
bezpečnosti
a
lektora
zajistí
prezident
OR.
Návrh ke hlasování. Vedení OR bere na vědomí opravený návrh a schvaluje jej.
Hlasování : 7:0:0 – schváleno.
Usnesení 2307 - Rozdělení hodin na činnost hrazených podnikem – návrh vychází
z loňské i předloňské praxe. V případě ROH nezpochybňuje právo předsedy ROH
rozhodnout
o
benefitu
určenému
této
organizaci.
Návrh ke hlasování. Vedení OR bere na vědomí návrh a schvaluje jej.
Hlasování : 7:0:0 – schváleno.
Dále proběhla diskuze na volné téma.
Zápis zpracovala Zabloudilová Hana

Dne 6.1.2021

Usnesení i návrh rozpočtu byl zaslán všem funkcionářům OR na odborové e-maily. Naše členy
můžeme na přání s dokumenty seznámit při pravidelném návštěvním dnu v kanceláři v Motole –
každý pátek mimo svátek. Pozor- během karanténních opatření je doba zkrácena na 9-13hod a
poté je home-office do 18 hod. Přednost mají objednaní členové na dohodnutý čas.

