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INFORMACE ZV OSŽ Všetaty č. 2 / 2021 
 

 Exekuce a Insolvence: proběhla kontrola členské základny, při které byli zjištěni 

někteří členové naší ZO, kteří jsou buď v exekuci nebo insolvenci (osobní bankrot) a tudíž jim 

nejsou strhávány členské příspěvky. Pokud se do takové situace dostanete (není to žádná hanba), 

tak prosím kontaktujte své úsekové zástupce a domluvte s nimi placení příspěvků OSŽ. Pokud 

byste vše nechali být, tak Vám zanikne členství a pozor zánikem členství v OSŽ Vám zaniká 

„pojistka na blbost“. 
 

 Volby: probíhají do 12. 3. 2021 per rollam na webu. 
 

 ŽST Liběchov: rekonstrukce zab. zař. by měla být zahájena až v září (posun termínu ze 

strany zhotovitele). 
 

 ŽST Mělník: ještě pod vedením PO Děčín vyjednána zvýšená výkonová odměna pro 

výpravčí a signalisty. 
 

 Stravenkový paušál: na SŽ bude zaveden od 1. 4. 2021, kdo by chtěl dále stravenku (ať 

papírovou nebo elektronickou) bude si muset požádat (podrobnosti budou ještě zveřejněny, 

předpokládáme v EKN). Na ČD zůstávají stravenky nezměněny. 
 

 Testování zaměstnanců: 
o Testování je zavedeno vládním opatřením, nenařizuje ho zaměstnavatel 

o Testování „není možné odmítnout“, bez testu nebudete vpuštěni na pracoviště se všemi 

z toho plynoucími pracovně-právními důsledky (mluví se o pokutě ze strany státní správy a 

výpovědi ze strany zaměstnavatele) 

o Velmi prosíme, abyste v zájmu svém i svých spoluzaměstnanců testování podstoupili a 

nebránili mu 

o V případě pracovně-právních sporů bude situace pro zaměstnance extrémně složitá (toto 

neberte jako výhružku, ale jako upozornění) 
 

 Uniformy: pokud Vám není uniforma a pečlivě jste se změřili, můžete poslat připomínky J. 

Pavlíčkovi na mail. jiri_prag@seznam.cz. Je třeba uvést podrobnosti (např. velikost udává délku 

rukávu 100 cm, ale u mě dodané košile je jen 80 cm) a nemá cenu zasílat obecné stížnosti, že Vám 

nesedí. Vaše poznatky budou předány na ústředí. 
 

 

 

V době koronaviru se nejvíc dozvíte na našem webu www.oszvsetaty.cz 
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