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INFORMACE ZV OSŽ Všetaty č. 1 / 2020 
 

✓ Jednání ZV: 
o úpravy pracovní doby a technologie práce na pracovišti Carga ve Všetatech s námi nebyly 

projednány a ZV s nimi nesouhlasí 

o u výletu do Tater došlo k navýšení ceny, přihlášení budou informováni 

o škodní události našich členů, kde se blíží promlčecí doba řešíme s p. Hubiscákem 

o oslovíme ČD jak je to s režijkami při jízdě z jiných krajů do kraje jihomoravského 

o problémy s Arrivou (často se stává, že prodlouží pobyt kvůli nefunkčnímu WC a cestující 

jdou potom na WC ve stanici) 

o pokud v období 11/2019 – 02/2020 nebudete pobírat výplatu (např. pro nemoc) a tím pádem 

byste nedostali „kaprovné“ (SŽDC*), tak kontaktujte individuálně předsedu p. Tomana 

o úprava otevírací doby pokladny ve Všetatech s námi nebyla projednána a ZV s ní 

nesouhlasí 

o plánované termíny: 

▪ 14. – 16. března – výjezdní zasedání ZV (není placeno z příspěvků) 

▪ 5. června – SlinaCup a odpoledne Den s OSŽ Všetaty 

▪ 13. listopadu – Konference a společenský večer 

▪ 5. ledna 2021 – 1. schůze ZV v novém roce 

o volby do ZV se budou konat na jaře 2021, prosím zájemce o práci v ZV, aby se mailem 

přihlásili u p. Pavlíčka   jiri_prag@seznam.cz 
 

✓ Pojištění: 
o po případné MU kontaktujte někoho ze ZV, nebo krizovou linku, nechte se vystřídat a zápis 

se zaměstnancem odmítněte do doby než Vám bude lépe… V šoku jsme každý a dodržením 

těchto 3 zásad předejdete problémům 

o pokud dojde ke škodě, řešte vše se ZV, škodu nepodepisujte, jen uveďte (písemně) tuto větu: 

„Vzhledem k tomu, že nejsem schopen posoudit výši škody a oprávněnost Vašeho nároku, jsem 

pojištěn u pojišťovny Kooperativa a. s., tento nárok budu řešit jejím prostřednictvím, dle zákona o 

pojistné smlouvě do 3 měsíců. Kooperativa po doložení všech potřebných dokladů posoudí oprávněnost 

nároku zaměstnavatele, stejně i skutečnou výši vzniklé újmy.“ 

o na webu najdete manuál, kde jsou všechny důležité informace k pojištění a kontakty 

o platí příspěvek 450,- na člena a rok, který hradí ZO OSŽ Všetaty, o tento příspěvek je nutné 

pojištění snížit 

o pokud jste pojistné poslali v plné výši tak se přeplatky nevrací a budou zaslány do 

Podpůrného fondu OSŽ!!! 

o důchodci, kteří si platí udržovací příspěvky ve výši 10 Kč/měsíc (120 Kč ročně) a zároveň 

pracují a proto mají zájem o pojistku „na blbost“ si musí přes své komandující 

(personalisty) zajistit strhávání 1% z výdělku 
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✓ Jednání se zaměstnavateli: 
o zaměstnavatelé byli v pozvánce na jednání ZV upozorněni na nutnost se jednání účastnit 

o PO Nymburk: 
▪ dozorčí M. Procházková přešla na OŘ 

▪ nová komandující pí. Raisová se zaučuje 

▪ zvýšená nemocnost => přesčasová práce 

▪ připravuje se rozpočet FKSP 

o PO Kralupy n. Vlt.: 

▪ problémy s Arrivou řešte s provozním dispečerem, nebo dozorčím 

 

 
Více na www.oszvsetaty.cz a www.osz.org 
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