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Informace ZV ZO OSŽ Všetaty 3/2022
Dne 6.9.2022 se uskutečnilo formou videokonference jednání ZV ZO OSŽ Všetaty s tímto
programem:
1. Akce Vysoké Tatry se uskuteční ve dnech 24.-27.9. a je příhlašeno 41 účastníků
2. Akce Slinacup se neuskuteční z technických důvodů a budeme hledat jiný termín příští
rok
3. Akce Vinný sklípek se uskuteční ve dnech 20.-21.10.2022 v Zaječí a hlásit se můžete do
14.9.
4. V případě zájmu se uskuteční termály , které připraví Jirka Pavlíček a plán je Velký Meder
5. Marcelka Poláková připraví představení v divadle Na Fidlovačce
6. Pro děti budou připraveny mikulášské balíčky
7. Pro členy připravíme vánoční balíčky a navíc s jedním překvapením
8. Změna termínu příštího jednání ZV ZO OSŽ Všetaty na den 11.10.2022
Ze zaměstnavatelů se nikdo nepřipojil !!!!! Někteří se neomluvili, takže snad příště !!!

Informace od odborářů :
Kolektivní vyjednávání ve společnosti ČD Cargo bylo zahájeno
V pátek (2.9) ve večerních hodinách byla odborovým centrálám zaslána 2.změna
Podnikové kolektivní smlouvy ČD Cargo.
Tímto aktem bylo zahájeno kolektivní vyjednávání. Návrh ze strany zaměstnavatele vychází
z platné PKS. Obsahuje drobné změny v oblasti odměňování, flexibility a platnosti PKS.
Pracovní doba a výměra dovolené zůstávají zachované. Dále nám byl předložena změna
IN Ztráta zdravotní způsobilosti.
Tuto středu (7.9) bude o zaslaných dokumentech jednat Podnikový výbor OSŽ ČD Cargo a
12.9 se sejdou zástupci všech odborových centrál ke zpracování společného protinávrhu.
Další informace budeme zveřejňovat po výše uvedených jednáních na našem twitterovém
účtu a na webo OSŽ.
Jednání OC 31.8.2022 – Návrh PKS 2023
Dlouho očekávané jednání odborových centrál působících u Správy železnic bylo ve
znamení předložení návrhu PKS na rok 2023 zaměstnavatelem. Generální ředitel SŽ Bc.
Jiří Svoboda, MBA pronesl úvodní řeč, kde shrnul současné problémy, s kterými se potýká
nejen Správa železnic, ale i celá naše společnost.
Podrobnější informace k návrhu PKS na rok 2023 i dalším bodům jednání ve společné
informaci z jednání.
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Společná informace zaměstnavatele a odborových organizacích k zahájení kolektivního
vyjednávání dne 31. 8. 2022
Dne 31. 8. 2022 předložil generální ředitel Správy železnic, státní organizace, Bc. Jiří
Svoboda, MBA, odborovým centrálám návrh kolektivní smlouvy na rok 2023, návrh
rámcových zásad FKSP a zásad C-FKSP na rok 2023. Tímto aktem bylo zahájeno
kolektivní vyjednávání.
Předložený návrh zachovává základní principy a rozsah benefitů dle současné PKS a
počítá s nárůstem tarifních mezd včetně stejného nárůstu do objemu smluvních mezd.
Současně byla zahájena diskuze o snížení negativních dopadů inflace na zaměstnance SŽ
v roce 2022. Odborové centrály předloží své společné stanovisko do 9. 9. 2022.
Dále byla na jednání sjednána 3. změna PKS SŽ 2022, která reaguje na vyhlášku MPSV č.
237/2022 Sb., kterou se mění s účinností od 20. 8. 2022 výše stravného při tuzemských
pracovních cestách.
V předloženém návrhu rámcových zásad a zásad C-FKSP je nově zakomponován princip
čerpání příspěvku FKSP prostřednictvím digitální zaměstnanecké karty.
Dále došlo k dohodě o navýšení disponibilní částky pro individuální rekreace z C-FKSP –
od 1. 9. 2022 bude opět umožněno prostřednictvím personálního portálu STKR žádat o
příspěvek. K navýšení této částky došlo na základě úspor odborových organizací OSŽ,
ADP, FVČ, FV a FSČR. Ostatní odborové organizace se vyjádří na dalším jednání.
Další jednání bude v sídle organizace dne 14. 9. 2022
Uzavřená Podniková kolektivní smlouva Českých drah, a. s. na rok 2023
Od 1.1.2023 navýšení do všech tarifních stupňů o 5,2 %, včetně smluvních mezd do 60
000,- Kč. Všechna ostatní ustanovení, která byla nasmlouvána v PKS ČD, a.s. pro rok 2022
platí rovněž pro rok 2023, včetně ponechání inflační doložky ve stejném znění. Při změně
vyhlášky MPSV č. 511/2021 Sb. „stravné a stravovací náhrady“ bude zaměstnavatel
reflektovat navýšení v horních sazbách platného znění „vyhlášky“ pro rok 2022 i pro rok
2023.
V průběhu kolektivního vyjednávání jsme zaznamenali mnoho podnětů od našich členů, za
které velice děkujeme. Věřte, že rozhodování nebylo vůbec snadné! Bohužel se stalo to, co
nikdo nepředpokládal (epidemie covidu, válka na Ukrajině, turbulentní neustálé zdražování
základních potravin, ceny energií a pohonných hmot). Všichni se budeme muset s touto
nelehkou situací vyrovnat. Dosažená dohoda není optimální, ale možnost otevření
Podnikové kolektivní smlouvy je z obou stran kdykoliv možné.
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