
Odborová rada  se sídlem: Plzeňská 217/101 Praha 5  150 00 ,  IČO:  05868408   účet: 115-808020207 / 0100   
 

 
Zápis ze schůze  Vedení Odborové rady, dne 2.9.2020 
Program VOR 9/2020- kancelář OR : 
 

Účast: Zabloudil, Suchá, Zabloudilová, Hejný, Zewel, V zastoupení p.Válka 
Ing. Douša a v zastoupení Cibulkové Pakosta   Omluven: Válek, Cibulková 
(Ing. Douša se nedostavil, ani nedal zprávu že na nominaci nereflektuje) 

- Zkouška hlasovacího zařízení,  určení zapisovatele(-lky) 
- Hlasovací zařízení vyzkoušeno, zapisovatelka určena 

Zabloudilová Hana. 
- Rekapitulace úkolů z minulých VOR: 
- Blahopřání jubilantovi p.Fialovi - vyřešeno o návštěvní pátek. 

- zajištění nezávislého PC pro funkcionáře s přístupem na internet a s tiskárnou – hotovo 
- Zajištění školení- hotovo K chování účastníků byla rozprava a samostatný návrh Usnesení.  Byla 
přijata pomocnice funkcionářů (Veronika Kronbauerová) se zaměřením a úkoly náboru členů pro 
Slezsko (ŠT Ostrava). 
- Zjištěna a zaslána panu Francovi alternativa ke svazovému pojištění odpovědnosti za škodu 
zaměstnavateli – náborový prvek. Zatím neodpověděl, zda je to výhodnější, než pojistka OSD. 

Trvající úkoly: 

a) Zajistit novou FAB, vzhledem k nutnosti předat klíč všem funkcionářům 
přeloženo na FOR 10/20 (mají se ho účastnit). 

Další program:  
-  Rozprava a Návrh Usneseni-2190-schůze ROH a OO Metro – 
zkráceně viz.usnesení 2190-09-02-JZ- Vor rozhodl, že v souladu se 
Stanovami se uspořádá členská schůze obou organizací. Možnost 
nahlásit se bude pro řadové členy vyvěšen na webové stránce. 
Termín obou členských schůzí 12.9.2020 od 12.00 hod pro ROH a 
tamtéž od 13.00 hod pro Metro. Odsouhlaseno 6:0 

-  Rozprava a Návrh Usneseni-2191-stávkové výbory – VOR rozhodl, že 
v souladu se Stanovami Odborové rady pověřuje funkcionáře, 
v podnicích kde aktivně působí, vytvořením vlastních místních 
stávkových výborů, kterým budou předsedat. Místní stávkové výbory 
budou podřízené Vedení odborové rady. Odsouhlaseno 6:0 

-  Rozprava a Návrh Usneseni-2192-výhra k moři posun platnosti – 
Prodloužení platnosti hlavních výher z tomboly – zájezdů do konce 
září 2021 – Odsouhlaseno 6:0. 
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- Rozprava a Návrh Usneseni-2193-kancelář při Kovidu – VOR 
rozhodl, že vzhledem ke karanténním opatřením se omezuje 
návštěvní doba v kanceláři  - pátek 9-13 hod kancelář, 13-18 hod 
Home office. Odsouhlaseno 6:0 

- Rozprava a Návrh Usneseni-2194-nekomunikace Ing. Douši – VOR 
na návrh prezidenta OR se zabýval nekomunikací ing.Douši. VOR 
žádá p.Doušu, aby zlepšil svou práci a uděluje mu pokutu 100 Kč, 
které je povinen uhradit na účet odborové rady do 30 dnů. 
Odhlasováno 4:1 

- Rozprava a Návrh Usneseni-2195-Rychtář-náhradník – VOR 
vyslechla projednal v souladu se Stanovami OR žádost o 
sankcionování, vzhledem k výhradám k činnosti p.Rychtáře, 
vznesený prezidentem Odborové rady. Prezident OR navrhuje 
odebrat přidělené kompetence panu Rychtářovi. 3:1 Odhlasováno 
- Rozprava a Návrh Usneseni-2196 –  

- objem prostředků pro příspěvek za řádnou činnost funkcionáře  - 
návrh prezidenta Odborové rady na stanovení výše příspěvku za 
činnost v souladu se Stanovami Odborové rady a ve výši plánu 
rozpočtu.Odhlasováno 6:0 

- Přijetí nového člena (předložil p.Franc) p.Ponos__ ml.) Odhlasováno 6:0 
- Info o platbách za telefony – 1 tlf číslo včas nezaplatilo a 1 

neposlalo plnou výši. Vyřeší předseda v úřední den. 
- Info o možnosti pojištění na nemoc. Nová členská výhoda možnosti 

pojistit se při onemocnění s plněním od 15dne nemoc, bude 
zpracována a uveřejněna na www.odborovarada.cz a v časopisu. 

- Jiné……diskuze o rouškách v MHD……řidiči při styku s veřejností mají 
mít z bezpečnostního hlediska zásadně respirátor ochr.stupeň 2, nikoli 
roušku. 
Doplnění programu:   Vyúčtování cesťáků, účasti a jiných plateb  

Případné přijetí nových členů  – výplata  Pozn. JZ:   odměna  1.000,-Kč za 
člena  je  při srážce ze mzdy 1% (OR či ZO OSD Motol).    Získejte ji i vy! 


