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Zápis ze schůze Vedení Odborové rady, dne 7.10.2020 
Program FOR 10/2020-   různé info 
Předložena nabídka telefonů za ceny pro firmy – možnost pro naše 
členy – bude zasláno e-mailem funkcionářům a vyvěšeno na webu. 
Motoláček č.43 – zajištění obsahu… - diskuze o rozsahu, skladbě aj. 
Výměna klíče ke kanceláři – instalována nová FAB, funkcionáři si 
vymění klíče oproti podpisu. Kdo nedorazil na Forum, některý pátek. 
Stav bonusů a návrh na garanci termínu s možností průměru- 
předložen návrh, jak garantovat výplatu bonusu i když účtárny 
nezvládnou poslat data včas (Home-Office prodlužuje termíny…). 
Různé info z pléna – návrh na Usnesení ohledně přeplněnosti TRAM 
a šíření tím COVIDu, vzhledem k omezení MHD. 
Další návrhy pro VOR… 
                 Příští veřejná schůze (FOR) bude 2.prosince 
 
Program pro následný VOR 10/2020- kancelář : 
 

Účast: Zabloudil, Suchá, Zabloudilová, Válek, Zewel, V zastoupení 
p.Hejného Pliska Petr a v zastoupení Cibulkové Franc Zdeněk    
Omluven: Hejný, Cibulková 
 

- Zkouška hlasovacího zařízení,  určení zapisovatele(-lky)- 
zapisovatelka Zabloudilová Hana- hlasování 7:0, zkouška 
hlasovacího zařízení proběhla v pořádku 

- Rekapitulace úkolů z minulých VOR: 
a) Zajistit novou FAB, vzhledem k nutnosti předat klíč všem funkcionářům 

přeloženo na FOR 10/20 (mají se ho účastnit) – hotovo- předat klíče…. 
Klíče zúčastněným předány. 

Další program:  
-  Rozprava a Návrh Usneseni-2200- sled protestních akcí v DPP 
Usnesení 2200 – sled protestních akcí v DPP – VOR projednal aktuální 
situaci v DPP ohledně vyjednávání KS – VOR nesouhlasí s přístupem 
zaměstnavatele viz. Odkaz na Usnesení 2200 a doporučuje svým 
členům 
- a)odešle dopis vedení DPP,… 
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- b) při ignoraci bodu a) svolá Vedení odborové rady .. demonstraci 
před budovu ředitelství DP.. 

- c) při ignoraci bodu b) vyhlásí stávkovou pohotovost … 
- d) při ignoraci bodu c) svolá hodinovou stávku … 
- e) při ignoraci bodu d) vyhlásí stávku na celý den 
- f) při ignoraci bodu e) vyhlásí stávku časově neomezenou  
 7:0 odsouhlaseno 
- Rozprava a Návrh Usneseni-2201- další postup v ČAD –  
VOR rozhodl, že zahájí vyjednávání v ČAD Blansko v původním 
návrhu, či přistoupí na rozumný dodatek ke stávající KS a nové KS 
povede až s novým majitelem. 7:0 odsouhlaseno 

-  Rozprava a Návrh Usneseni-2202- návrh dodatku KS ve ŠT 
Usnesení 2202 – návrh dodatku ke KS ve ŠT – VOR rozhodl, že 
neprodleně vypracuje a podá návrh na Dodatek ke stávající KS - 
požadujeme zvýšení mezd o 5 procent nárůst nad inflaci roku 2020 – 
6:0-1 zdržel -  odsouhlaseno 
- Rozprava a Návrh Usneseni-2203-  vyjádření k situaci v MHD – 

VOR žádá magistrát… aby restrikci v počtu spojů přehodnotili, 
nacpané TRAM pomáhají šířit infekci Covid-19.   7:0 odsouhlaseno 

 
- Přijetí nových členů (p.Franc-ČAD 4 x a p.Kudrna DPP 1x) – 

prověřeny nové přihlášky –  členové přijati - odsouhlaseno 7:0 
- Info o platbách za telefony - všichni měli včas zaplaceno. 
- Usnesení o výpočtu čl.bonusů z průměru při neposlání dat 

účtárnou, bude z časových důvodů projednáno až v listopadu. 

- Jiné - diskuse… 
info o zájezdu,předání dárků a financí jubilantům, svatebčanům, 
diskuze o situaci v ČAD a o převodu na jiného majitele, o restrikcích …. 
Pozn.: Obě zasedání proběhly za dodržení přísných hyg.podmínek s dodržením rozestupů i 
povolené účasti. Pro jednání v kanceláři pak obdrželi funkcionáři nový sterilní respirátor. 
- Doplnění programu:      Vyúčtování cesťáků, účasti a jiných plateb  Případné přijetí nových 

členů  – výplata  Pozn. JZ:   odměna za 1.000,- /člen  je  při srážce ze mzdy 1%  


