
 

 

Zápis jednání VOR z data 7.4.2021 

Vzhledem k současné situaci a dodržení vládních nařízení proběhlo jednání dnešní VOR 
vzdáleně pomocí WhatsApp. K jednání od 16.00 hodin připojeni, viz. níže. 

Přítomní : Cibulková Lucie, Suchá Věra, Válek Vlastimil, Zabloudil Jiří, Zabloudilová Hana, 
Zewel Zdeněk, Hejný Jiří omluven / zastupuje Petr Holler. 

Schválena zapisovatelka Hana Zabloudilová - hlasování : 7:0:0.  

Úvodem info: 

Info 1 - Noví členové : z minulého jednání doplněna chybějící data. Nyní Tři nové žádosti.   
Hlasování : 7:0:0 – schváleno, členové přijati. 

Info 2 – informace o telefonech. Všechny platby v plné výši dorazily včas na náš účet. 8. 
dubna naskočí tarif u dalšího zájemce, i on bude mít tarif, neomezená data a free. Pro 
případné zájemce máme ještě 4 volné pozice. Na podzim nám poté nabídnou další smlouvu. 
Dále. Máme kontakt na šikovného člověka, pojišťovacího agenta, kdo by měl zájem, 
pošleme kontakt. Věra Suchá nemůže v pátek 30.4.2021 na BOZP do Hostivaře. Zastoupí 
ji Petr Holler. 

Body jednání : 

Usnesení 2315  - současný, dlouhodobý stav, práce z domova, ukázal na naše nedostatky 
ve vybavení OR. Je nezbytné se elektronicky dovybavit tak, aby se zabránilo ztrátě cenných 
dat a aby mohla být činnost v režimu Home Office dobře vykonávána. Vedení Odborové 
rady proto schvaluje částku 10 tisíc na nákup potřebného vybavení. Objedná dle potřeb a 
hospodářce vyúčtuje prezident OR. 
Hlasování : 7:0:0 - schváleno 
 

Usnesení 2316 - Vzhledem k situaci v ČAD Blansko a.s. a k dohodě místních funkcionářů 
s vedením společnosti, Vedení Odborové rady pověřuje pozicí hlavní vyjednavač pana 
Zdeňka France. O závěrech vyjednávání místní KS bude Vedení OR vždy po jednání s 
managementem informovat. 
Hlasování : 7:0:0 - schváleno 
 

Usnesení 2317 - Ve střediscích na území vozovny Žižkov a Muzea Střešovice se dle 
dorazivších informací připravují organizační změny, které jsou, dle našeho názoru, škodlivé 
pro další chod a rozvoj DPP.  
Vedení OR proto vydává prohlášení a zprávu pro vedení DPP, že nesouhlasí s těmito 
záměry a požádáme o zodpovězení interpelace příslušné ředitele. 
Hlasování : 6:0:1 - schváleno 
 

Usnesení 2318 - Za rok 2020 se k našim funkcionářům dostali tyto žádosti o příspěvek na 
dětský tábor. Jde celkem o počet 5 dětí. Vedení OR schvaluje vyplatit žadatelům částku 500 
Kč na jedno dítě a jednu žádost. Celkem 2.500,-.  
Jde o:  Sofie a David Žampachovi - žadatel p. Žampach David 
Natálie Brabcová a Daniel Brabec - žadatel Brabec Tomáš 
Kristýna Brabcová.- žadatel Brabec Daniel 
Hlasování : 7:0:0 - schváleno 

 
Usnesení 2319 - Chybou mzdové účtárny přišel o 17.500,- Kč za vyplacený invalidní 
důchod pan Lomoz. Případ posoudila právnička i daňový poradce, ale krom nešikovnosti 



účtárny DPP nezjistili zákonné pochybení. Žádosti o soc. výpomoc podnik (DPP) nevyhověl 
a žádost zamítl. Vedení Odborové rady situaci zvážilo a schvaluje vyplatit dotyčnému částku 
5.000 sociální výpomoci, vzhledem k tomu, že p. Lomoz je náš dlouholetý člen, člověk 
nemajetný a vratka je pro něj velmi problematická.  
Hlasování : 7:0:0 - schváleno 

 
Usnesení 2320  - Při jednání o mzdách v DPP dochází mezi OO (zvláště postojem FPO) k 
nesouladu. Vedení Odborové rady proto stanovuje priority, které bude Odborová rada při 
vyjednávání v DPP preferovat, a to: 
a) růst tarifních mezd nad inflaci  
b) převod většiny prémií do tarifu   
c) nárůst letového příplatku za praxi.  
Vše ostatní podřídí tomuto cíli. 
Hlasování : 7:0:0 - schváleno 

 

Diskuse/ kole čko : 

Suchá Věra: na komisi BOZP krácen jeden úraz, není to náš člen a dostal za nepřiměřenou 
obranu 3 roky s odkladem na 3 roky. Jedná se o řidiče z Vokovic. Jinak žádné mimořádnosti. 

Cibulková Lucie: nemám nic a děkuji za schválení, ulehčí mi to práci. 

Zabloudilová Hana: u mě stále Home Office. Kdo nemůže pracovat z domu testuje se 2 x 
týdně. Zaměstnavatel nás zásobil respirátory a testy, pokud musím do práce, musím se 
doma den dopředu otestovat, poté zaslat foto s negativním testem vedoucímu a požádat o 
schválení docházky do práce. Z Blanska žádné nové zprávy. Jirka. Poctivější než v DPP. 
Tam chtějí jen podepsat papír, test vidět nechtějí, lze tak podvádět. 

Vlastimil Válek: Nic nového, akorát co vím, se týká testů - našli jich spoustu vyhozených 
nepoužitých v garážích Řepy, takže se s testy podvádí. Jirka: škoda peněz, ale generálního 
ředitele to nezajímá, chtějí jen alibi, tj. vyplněný papír. 

Zdeněk Zewel: Ve Střešovicích se chystá změna na pozici mistra v Depu, což je 
problematický manévr, vzhledem k tomu, že pro stávajícího mistra bude nově vytvořena 
pozice technika. Aby nedošlo k navýšení pracovních míst zruší kvůli tomu místo jednomu 
elektromechanikovi. Na místo mistra se má posadit Šúrovského člověk, bývalý dispečer, 
který se neosvědčil na pozici vedoucího střediska 260020 a je potřeba vyřešit otázku „ kam 
s ním“. Tzn. člověk bez jakékoliv odborné kvalifikace a praxe v Depu. Jedinou jeho 
kvalifikací je, že je to šotouš. Navrhuji se za naší OO dotázat personálního, jak je možné, 
že se v DPP vytváří takové trafiky, notabene na úkor dělnických profesí. Mimochodem, ten 
elektrikář, co má být hozen přes palubu, je náš člen.  

Jirka: dotaz jsem poslal personálnímu a požádal o odpověď. Zároveň jsem dotaz 
okomentoval, že propustit D a přijmout TH nemá logiku. Dám zprávu. 

Petr Holler: U nás změna roušek, malé, požádal jsem o to ředitele Herbsta a vyhověl mi. 
Testujeme se a vše OK. 

Jiří Zabloudil: Děkuji za účast. 

 

Zápis zpracovala Zabloudilová Hana   Dne 7.4.2021 


