Zápis z jednání Vedení odborové rady, 2.5.2019.

Účast členů vedení OR 100%:

Zabloudil Jiří dr.h.c., Válek Vlastimil, Ing. Douša Jaroslav CSc., Holler Petr, PhDr. Hejný Jiří, pí Rejhová
Dana a v zastoupení nemocné členky VOR pan Rychtář Václav. Místo: kancelář Odborové rady.

1. kolektivní vyjednávání v DPP- info, rozprava, závěry, Usnesení. Vedení
Odborové rady projednalo vývoj vyjednávání v DPP. Ostatní OO podpořily náš návrh
na vyšší růst letového příplatku. Přijalo Usnesení o potřebě důrazu našich
vyjednavačů na nárůst nepohyblivé složky mzdy. (Vyjednavači o dodatku v DPP mají pro
jednání volný mandát, primárně ale musí zohlednit nárůst takových složek mzdy, které jsou nárokové (např.
letový příplatek. Toto Usnesení platí až do odvolání jiným Usnesením VOR.)

2. nekomunikativnost funkcionářů – Usnesení Vedení Odborové rady projednalo
kritiku některých funkcionářů na nekomunikativnost a obtížné spojení (tlf, SMS).
Vedení OR apeluje na jedince, aby zlepšili svou činnost, neboť komunikace a
informace z jednání, jsou základem dobré a transparentní práce funkcionáře
Odborové rady. (Členové Vedení Odborové rady jsou vrcholnými zastupiteli všech funkcionářů. Je proto
nezbytné, aby důsledně reagovali na jakékoli podněty -zvláště prostřednictvím SMS- v horizontu hodin, je-li
to technicky možné. Alespoň týdně pak kontrolují odborový e-mail. Členové VOR jsou povinni vykonávat
funkce, které jim byly přiděleny, případně požádat prezidenta OR o jejich zproštění k činnostem, pokud toho
nejsou schopni. V případě nemoci či dovolené, informuje člen Vedení OR o své nedosažitelnosti prezidenta OR
a případně zajistí přesměrování telefonu, nemůže-li jej delší čas obsluhovat. Ostatní funkcionáři, v rámci
svých přidělených úkolů a povinností jsou povinni vykonávat své úkoly ve smyslu slibu funkcionáře a pověření
VOR. Jsou též povinni reagovat na dotazy (zvláště prostřednictvím SMS). Alespoň týdně pak kontrolují
odborový e-mail. )

3. pí Rejhová –hlasování o změně pověřené osoby pro víkendovou rekreaci.
Vedení Odborové rady projednalo změnu v pověření odpovědné osoby pro
víkendovou rekreaci z důvodu nemoci pí Rejhové. Pověřeni jsou: (a- Zabloudil Jiří dr.h.c.
– pověřen vedením pátečního dne 17.5.2019, včetně cesty, ubytování i případné soutěže v pétanque.
Pověření se týká osob jedoucích z místa srazu i osob připojujících se cestou. Dále je pověřen odpovědností za
cestu vlakem zpět v neděli 19.5.2019. b) Franc Zdeněk –pověřen vedením celé akce počínaje sobotou ráno
18. května a konče ukončením akce v neděli 19. května 2019, k večeru v Blansku.
c) V případě (fyzické a zdravotní indispozice) nemožnosti vést akci panem Zdeňkem Francem v termínu 18. 5.
a 19. 5., přebírá pověření pan Jiří Zabloudil dr.h.c., V případě závažných a nečekaných problémů, při
nemožnosti dále odpovídat za této průběh akce, při hrubé nekázni zúčastněných, je –po hlasování per-rollam
se souhlasem členů VOR- zastupující pořadatel oprávněn tuto akci ukončit a rozpustit, s důsledky případné
finanční
kompenzace
náhradou,
dle
následného
rozhodnutí
VOR.)

Jízdenky již byly zakoupeny, ubytování zajištěno. Přípravy k zájezdu finišují.
4. vylosování výherce soutěže o dětské foto na webu OO
Metro, sdružení serverů. Vedení Odborové rady projednalo
přechod OO Metro a OO ROH pod server odborová rada.cz , tímto
krokem odborové sdružení ušetří finanční prostředky. Proběhlo
vylosování soutěže na webu www.odborovarada.cz/oometro.
Výhercem se stává fotka JZ2 (viz foto), bude součástí obálky
časopisu Motoláček 40 a vyhrává fin. cenu tisíc Kč na nákup

dětských věcí. Nyní zde probíhá další soutěž – dotazníková anketa o vaší práci o
nákupní poukázky do Tesco. Soutěže budou pravidelně pokračovat. Zúčastněte se.

5. info o akci bowling – jaro 2019 Vedení Odborové rady projednalo finanční
uzávěrku této sport. akce. Akci sponzorovalo OO ROH z darů na činnost. Výše dotace
je 9.568,- akce se zúčastnilo 20 zájemců, z toho 8 z Moravy, pro které byla připravena
i exkurze v DPP. Hodnotil se nejlepší jednotlivec, muž, žena, týmy i odborář ROH.
Zpráva a foto uvedeny na: http://www.odborovarada.cz/zapisZbowlingu2019.pdf

6. dotisk Motoláčku číslo 39 (nulové zásoby) ? Vedení Odborové rady rozhodlo,
že dotisk nebude, ale nové číslo (40) bude již v červenci (místo září). Archiv časopisů
Motoláček (v .pdf) naleznete na: http://www.odborovarada.cz/CASOPISY.htm
Vedení Odborové rady také projednalo plán obsahu dalšího čísla 40 (bude opět pestré).

7. návrhy na téma školení pro červencové setkání v sídle ROH (Jeneč). Vedení
Odborové rady rozhodlo o obsahu plánovaného školení všech funkcionářů v červenci.

8. návrhy na změnu know-how ohledně náboru. Vedení Odborové rady se
zabývalo možnou změnou v náborových pobídkách pro vstup nových členů, do všech
subjektů sdružených v Odborové radě. Padl návrh na losování hlavní výhry ze
seznamu členů –zájezd (k moři či na hory) dvakrát ročně a to v únoru a v červenci.
Návrhy budou dopracovány a předloženy na červnovém FOR/VOR – veřejná schůze.

9. Vedení Odborové rady projednalo současný stav jednání ohledně normy
Pracovní řád a přijalo Usnesení: (…. Vedení Odborové rady vítá, že došlo k posunu v oblasti
zapracování češtiny, coby na primárním komunikačním jazyku společnosti. Vedení odborové rady v druhém
gardu toleruje slovenštinu, obává se však, že budoucí pokolení již nebudou s to, tento jazyk akceptovat jako
bezproblémový a proto požaduje, aby slovenština nebyla dána na stejnou úroveň jako čeština, ale jen jako
možnost, do doby potřeby změny ve společnosti s příchodem nové generace do pracovních pozic. …. VOR
dále NESOUHLASÍ, aby konečná varianta pracovního řádu obsahovala další a nové podněty, než ty, které byly
v průběhu velmi dlouhého jednání postupně odstraněny. Vkládání nových podnětů považujeme se vrácení se
k začátku procesu….)

10. Vedení Odborové rady projednalo aktuální problémy v podnicích, kde
působíme. Zabývalo se mimo jiné problémem parkování ve DPP a ŠT, rekonstrukcí
vozoven, technickými problémy u vozů 15T, nedostatkem odborných zaměstnanců a
nemožností využít pracovní zdravotní volno i o plánech vedení DPP na přechod na
třístupňovým model odměňování –prémie-osobní ohodnocení-tarif. (OR nesouhlasí).

11. závěrem byly vyúčtovány služební cesty, příspěvek na činnost funkcionářů,
doplaceny zájezdy a byla i podána informace o stavu nemocné členky VOR paní Hany
Zabloudilové a o její pravděpodobně delší zdravotní indispozici.
Příští jednání je veřejné (FOR/VOR) a to 5.6. od 16hod- zasedačka voz. Motol. Zúčastnit se
mohou všichni naši členové, pokud se včas (min den předem) zaregistrují na 774746800.

