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I N F O R M A C E 1/2011
PRO ČLENY ZO OSŽ VŠETATY
 POJISTKY NA BLBOST:
 KONČÍ V ÚNORU-Hlaváček Václav, Novotný Vlastimil, Kindl Petr, Hoskovec Tomáš,
Meinerová Věra, Kvášová Helena, Brzobohatá Irena, Urbánková Ladislava, Šofrová Renata, Šofr
Jiří, Lešikar Zbyněk, Král Vladimír, Jakubová Jaroslava, Vondráčková Marcela, Černý Zdeněk,
Blažek Libor

 KONČÍ V BŘEZNU- Hejsková Jana, Husáková Věra, Habich Martin, Šťastná Michaela
•

•
•

Kdo se nenašel na seznamu pojištěných, který byl zaslán na pracoviště, ten nebyl loni pojištěn.
Pojištění je jen a jen Vaše věc, ZV v tomto nepřebírá žádnou zodpovědnost.
Na pracoviště bude rozeslán ještě jeden leták tykající se praktických záležitostí kolem pojištění na
„blbost“.
V lednu skončila platnost pojištění a ještě se dosud nepojistil pan Lejdar!
VŠE POTŘEBNÉ NAJDETE NA www.oszvsetaty.cz V SEKCI POJIŠTĚNÍ, TYTO STRÁNKY JSOU
PŘÍSTUPNÉ I Z INTRANETU!!!

 SOCIÁLNÍ FOND 2011:
•

•
•

ČD Cargo PJ Nymburk, bylo požádáno o vysvětlení nízkého přídělu ze SF – cca 300 Kč/na člena ZO
OSŽ Všetay, oproti cca 800 Kč/na člena u jiných zaměstnavatelů.
Příděl ze SF v ČD Cargo PJ Nymburk, je nižší z důvodu poskytování příspěvků na dovolenou, který
u jiných zaměstnavatelů není poskytován.
Doporučujeme našim členům, zaměstnancům ČD Cargo PJ Nymburk, tento příspěvek na dovolenou
čerpat!

 STÍŽNOST NA P. VAŇKA
•

Na výboru RCP byla urgována odpověď na stížnost naší ZO na p. Vaňka – zaměstnance KCOD,
který neustále rozesílá stížnosti na práci výpravčích na trati Ml. Boleslav – Praha.

 JEDNÁNÍ SE ZAMĚSTNAVATELI:
•

ČD Cargo PJ Nymburk: s p. Pulzem bylo projednáno odškodnění p. Debnára (bude urgováno); dále
jsme byli informováni o problémech s přípraváři ve Všetatech, kteří by měli složit odbornou
zkoušku bez toho, aby byli posláni do kurzu (zatím nebudou k odborné zkoušce přihlašováni)
• Dále bylo projednáno poskytování osobních ochranných prostředků (OOP) a vyhodnocen stav
BOZP.
 PKS 2011 v ČD Cargo – svátkové právo zrušeno. V případě hrubého porušení pracovní kázně bude
odebráno 100% osobního ohodnocení (tj. nejen prémie, ale včetně letového příplatku a všech dalších
součástí tohoto ohodnocení)
• PO Mladá Boleslav: p. Kukla nás informoval o jediné personální změně – odchod do starobního
důchodu ve Zdětíně (není naše členka) a o tom, že se v dohledné době v PO Ml. Boleslav žádné
změny nechystají (co se týká např. střežení pracovišť), dále bylo projednáno poskytování OOP a
vyhodnocen stav BOZP.
• PO Kralupy nad Vltavou: ing. Maňas nás informoval, že odměna k životnímu výročí za leden bude
poskytnuta zpětně (jeden výpravčí v Kralupech – není náš člen) a projednal s námi poskytování
OOP a stav BOZP.
• PO Nymburk: ing. Litera nás informoval o personálním stavu a plnění PKS 2010 (byla splněna)

Podniková kolektivní smlouva Českých drah a. s. je platná od 1. ledna 2011!
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