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Všetaty 7.3.2018 

 

Věc:  Vyjádření nespokojenosti s vedením kolektivního vyjednávání a nutnost 

zapojit členskou základnu do kolektivního vyjednávání 
 

Vážení, 

 

na základě ohlasů od členské základny zaznamenává ZV ZO OSŽ Všetaty velikou nespokojenost 

s výsledkem kolektivního vyjednávání a  současnou platnou kolektivní smlouvou u SŽDC pro 2018 -

2019. Největší důvod nespokojenosti je malý vyjednaný tarifní nárůst proti roku 2017 vzhledem 

k ekonomické situaci v ČR.  

 

 Srovnáním u nejčetnějších tarifních  stupňů 9., 10., a 11. ( viz Příloha) po započtení osobního příplatku 

zvýšeného o 1 % proti minimální sazbě B a zohledněním zrušení profesního příplatku byl zjištěn nárůst 

mzdy pouze v rozmezí 5,04 % - 7,3 %.  

 

Vzhledem k tomu, že míra inflace v ČR nyní dosahuje 2,5 % a průměrná hrubá mzda v ČR je 29 050,- 

Kč při nezaměstnanosti 2,4 % ( zdroj Český statistický úřad,údaje za prosinec 2017 ) se reálný nárůst 

mzdy bude pohybovat pouze kolem 3,5 %  - 4 %.  

 

Jelikož nedošlo k naplnění nárůstu minimálně 10% tak se domníváme, že vzhledem k okolnostem mohly 

a měly být vyjednány lepší podmínky v nárůstu do mzdových tarifů a lze tedy konstatovat 

skutečnost nesplnění očekávání zaměstnanců. 

 

ZV ZO OSŽ Všetaty navrhuje, aby vždy po prvním návrhu kolektivní smlouvy zaměstnavatele byla 

svolána podniková konference, kde dojde ke stanovení pevných mantinelů pro tým kolektivních 

vyjednavačů na základě ohlasů členské základy od jednotlivých předsedů ZO.  

ZV ZO OSŽ Všetaty požaduje důsledné dodržování mantinelů stanovených na podnikové konferenci a 

v případě patové situace v kolektivním vyjednávání navrhujeme opětovné svolání podnikové 

konference, aby byla zvážena možnost nátlakové akce včetně stávkové pohotovosti či stávky a zjištění 

podpory členské základny v případě zvolené formy nátlakové akce.  

 

Tento dopis bude zveřejněn na webových stránkách ZO OSŽ Všetaty. 

 

 

S pozdravem  

 

Předseda ZO Všetaty  

 

Bc. Petr Toman, BA(Hons)  

 



 

 

Příloha 1 
 

 

 Srovnání vybraných mzdových tarifů u zaměstnanců s praxí od 15 do 20 let 

 

 

Tarifní stupeň 
2017 

sazba 
A 

profesní 
příplatek Celkem  

Tarifní stupeň 
2018 

s osobním 
příplatkem B + 1 % 

nárůst 
% 

9 23 850 500 24 350  24 980 25 979 6,69 

10 25 740 500 26 240  26 780 27 851 6,14 

11 27 210 500 27 710  28 590 29 734 7,30 

 

 

 

Srovnání vybraných mzdových tarifů u zaměstnanců s praxí od 25 do 30 let 

 

Tarifní stupeň 
2017 

sazba 
B 

profesní 
příplatek Celkem  

Tarifní stupeň 
2018 

s osobním 
příplatkem B + 1 % 

nárůst 
% 

9 24 470 500 24 970  24 980 26 229 5,04 

10 26 190 500 26 690  26 780 28 119 5,35 

11 27 820 500 28 320  28 590 30 020 6,00 

 

 

 


