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INFORMACE ZV OSŽ Všetaty č. 3 / 2017
✓ ZV projednal:
o
o
o
o
o

o
o
o

Poskytnutí právní pomoci p. Glanzovi (MU Č. Brod), naše ZO se bude podílet ve výši 2000,Poskytnutí finanční výpomoci p. Malinovi (dlouhodobá nemoc) z prostředků FKSP bude vyplacena s výplatou za červen.
Informaci o výluce 24. a 26. staniční koleje ve Všetatech od 1. 7. 2017.
Změnu pracovní doby vozmistrů v Kladně-Dubí (prodloužení směny v neděli) a směnáře PP Beroun na vyrovnávací období.
Situaci vozmistrů na Mělníku, kteří jezdí pracovat mimo obvod PJ Praha (Litoměřice dol. n.) a nemají většinou ani jeden
volný víkend v měsíci. Co se týká práce v ŽST Litoměřice dol. n. ale i jinde mimo sjednané pracoviště, tak se jedná o
pracovní cestu, zaměstnanci náleží cestovní náhrady (nesmí si ovšem potom vzít stravenku) a i příp. pracovní úraz se bude
řešit standardně jako pracovní úraz na pracovní cestě. Pokud jde o volné víkendy, tak záleží na tom zda je zaměstnanec
v turnusu nebo letmo. (více PKS ČD Cargo body 2.22, 12.2 a 12.3)
Stav stavědla 1 na Mělníku, budeme urgovat opravu u p. přednosty Krejčího.
Probíhající rekonstrukci výpravní budovy v Neratovicích a omezení prodeje jízdenek výpravčími, což je cestujícími vnímáno
negativně.
Připravovanou směrnici Sm75, kde zaměstnavatel chce zavést opakované psychologické vyšetření, ZV s navrhovanou
úpravou nesouhlasí.

✓ Plán akcí:
o
o
o
o

o

Září
Říjen
Listopad

14. – 16. Železničářské hry
29. – 1. Turistický výlet Hřensko
24. Konference Přívory

29. – 1. Turistický výlet Hřensko
Asi 17. – 19. Sklípek

ZV bude v průběhu roku 2018 vyhodnocovat účast důchodců na akcích a jejich finanční náročnost (na důchodce
nedostáváme žádný příspěvek z FKSP (SF) a předloží podzimní konferenci v roce 2019 návrh na řešení. Pro roky 2017 a 2018
se pro důchodce nic nemění.
Plán akcí je jako vždy předběžný!!! Akce je vyhlášena až zveřejněním letáku!

✓ T-Mobile:
o

o
o

Od 15. 6. se ruší roaming v rámci EU, Norska, Lichtenštejnska a Islandu, tzn. že při volání, posílání SMS a používání
internetu v těchto zemích platí stejné ceny jako při volání po ČR do jiných sítí. Prakticky je potom jedno jestli volám z Francie
do ČR nebo v ČR např. do sítě O2.
POZOR: ve Švýcarsku, Ukrajině, Bělorusku, Moldávii, Rusku, Srbsku, Makedonii, Kosovu, Albánii, Bosně a Hercegovině a
dalších státech mimo Evropu roaming stále funguje a budete jej platit.
Roaming EU (+Norsko, Island a Lichtenštejnsko):
v EU volání za 0,90 Kč bez DPH/min (i na čísla v PPS), SMS 50 zdarma (dohromady i v ČR) a pak
Tarif Profi na míru 1
dle ceníku
Tarif Profi na míru 4
volání i SMS v rámci EU zdarma + 12 GB dat
Tarif Profi na míru 5
volání i SMS v rámci EU zdarma
Datové balíčky 400MB, 1,5GB, 3GB a 10 GB platí i v rámci EU
Pokud chcete využívat data v EU a máte nějaký balíček popř. nějaký chcete, musíte zaslat mail na petr.toman@oszvsetaty.cz
nebo Dajech@seznam.cz se žádostí o povolení datového roamingu.

Předseda:
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✓ Jednání se zaměstnavateli:
o

o

o

SŽDC PO Kralupy:
▪
V případě jízdy vlaků v době pohotovosti na pracovišti výpravčích Měšice u Prahy se postupuje
standardně, tzn. zrušení pohotovosti se mailem ohlásí na komando + v kopii náměstkovi p. Mynaříkovi.
Není-li ohlášení provedeno, tak není tato část směny zaplacena jako práce, ale jako pohotovost.
SŽDC PO Nymburk:
▪
Svátky za květen byly proplaceny.
▪
Od 1. 7. začíná výluka 24. a 26. staniční koleje ve Všetatech.
ČD Cargo:
▪
Pracoviště Kladno-Dubí – v souvislosti s vyšší přepravou prodloužena směna v neděli.

ZV a RK Vám přeje

krásnou a klidnou dovolenou!

Více na www.oszvsetaty.cz a nové stránky OSŽ www.osz.org
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