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Informace ZV ZO OSŽ Všetaty 4/2022 
Dne 12.10.2022 se uskutečnila schůze ZV ZO OSŽ Všetaty v kancel{ři ZV s možností připojení 

přes teems s tímto programem : 

1. Akce Vysoké Tatry proběhla bez z{vad a příští rok bychom chtěli poř{dat opět  

2. Akce Vinný sklípek se uskuteční 20.-21.10. a je celkem přihl{šeno 19 účasníků  

3. Akce Term{ly Velký Medér – možno přihlašovat do 16.10 a členové obdrželi sms 

4. ZO OSŽ Všetaty v{s zve 4.12.2021 do divadla Na Fidlovačce na představení Betlém hled{ 

Superstar 

5. ZO OSŽ Všetaty v{s zve 10.11.2022 do divadla Na Fidlovačce na představení Absolvent 

6. Mikul{šské a v{noční balíčky se budeme snažit  rozd{vat společně a včas 😊 

7. Společnost T-mobile pl{nuje navýšit ceny cca o 10% v r{mci PPS. Podrobnosti doplníme, 

až bude rozhodnuto. 

8. Rozhodnutím sjezdu OSŽ budou nově členové platit v exekuci zvýhodněné příspěvky 

ve výši 10Kč měsíčně stejně jak je tomu u insolvencí ( je nutné pož{dat písemně ZV). 

9.  Faktury za dětské t{bory můžou naši členové zasílat do konce měsíce října a n{sledně 

jim budou proplaceny 

10. Příští jedn{ní ZV bude formou videokonference dne 1.11. 2022 

 

Ze zaměstnavatelů se přihl{sil pan Zdeněk Miškovský, přednosta Provozního obvodu 

 Provozní obvod Děčín : 

V{žené kolegyně, v{žení kolegové, 

 

v souvislosti s nelehkou situací ohledně cen, ale i nedostatku energií a některých paliv, se na 

V{s, co by zaměstnance PO Děčín, obracím za účelem nutné potřeby jejich hospod{rného 

využív{ní. V této věci budou (příp. již jsou) vyd{ny „pokyny“ k zajištění dosažení úspor. 

Také V{s chci ubezpečit, že naší snahou je, aby pracovní podmínky odpovídaly jednak platné 

legislativě, ale také aby byly v r{mci možností co nejpřijatelnější. K tomu je však třeba i Vaše 

součinnost a pochopení, za které V{m předem děkuji. 

Z{roveň V{m při této příležitosti děkuji za odv{děnou pr{ci ve prospěch Spr{vy železnic, s.o. 

 

Výtah ze z{pisu KOZO Kralupy : 

Covid – n{růst nemocných. Příkaz GŘ k zajištění činností na z{kladě aktu{lní  

epidemiologické situace  

Upozorňuji všechny zaměstnance na důsledné dodržov{ní služebních předpisů ve vztahu  

k obsluze SZZ a opatření při výluk{ch – zvýšen{ kontrolní činnost 

Malé KOP – pojištěnci ZP 211 – odkaz v STKR 

I nad{le platí informovat nehodovou pohotovost nejen o mimoř{dných ud{lostech, ale i o  

významném narušení provozu!!!!!!!! Neinformov{ní bude mít za n{sledek snížení  
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výkonových odměn.  

Směrnice 100 – informov{ní cestujících  

Metodick{ pomůcka pro tvorbu písemných rozkazů  

Nový předpis D1, D2 – gestorské výklady 

K 31. 12. 2022 budou zrušeno pracoviště hl{skařů na hl{sce Strojírna.  

Racionalizační opatření v roce 2023 – zaměstnanci budou včas informov{ni 

 

Informace od odbor{řů : 

 PKS Cargo 2.změna podeps{na...od 1.10.2022 n{růst do TS o 2% a v prosinci odměna 2500 Kč. 

Nov{ PKS 2023 platnost od 1.1.2023 do 31.12.2023 n{růst TS + 6%. 

 

Dne 7. 10. 2022 pokračovalo kolektivní vyjedn{v{ní o podobě podnikové kolektivní smlouvy 

na rok 2023, a to v Masarykově salónku v ŽST Praha – Dejvice. 

 

Gener{lní ředitel Bc. Jiří Svoboda, MBA, předložil v 10:30 hod. konečný n{vrh zaměstnavatele 

pro toto kolektivní vyjedn{v{ní, a to po zhodnocení maxim{lních ekonomických možností 

organizace tak, aby sjednaný n{růst neohrozil zaměstnanost ve Spr{vě železnic, st{tní 

organizaci. 

 

Z{kladní parametry tohoto n{vrhu: 

 

• n{růst tarifních mezd a objemu smluvních mezd o 5,2 %; 

 

• zvýšení motivační zvl{štní odměny pro tarifní zaměstnance o 200 Kč; 

 

• navýšení zvl{štní odměny pro držitele licence strojvedoucího, zaměstnance s odbornou 

zkouškou ND-06 a D-04 o 300 Kč; 

 

• navýšení hodnoty stravenek na 140 Kč (směna 12 hod. a více), 120 Kč ostatní a druh{ 

stravenka pro zaměstnance HZS v hodnotě 70 Kč. Příslušně bude navýšen i peněžitý příspěvek 

na stravov{ní (tzv. stravenkový pauš{l); 

 

• zachov{ní kondičních pobytů (zrušení možnosti tzv. dom{cí KOP) a nově zařazení profese 

Diagnostik ŽDC); 

 

• zachov{ní ostatních benefitů. 
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Po diskuzi o předloženém n{vrhu vyslovili souhlas z{stupci OSŽ, SOSaD, FVČ, UŽZ, DUO, 

FV, FŽ ČR a FSČR a společně se zaměstnavatelem podepsali PKS pro rok 2023. Odborov{ 

organizace ADP s tímto n{vrhem zaměstnavatele nesouhlasila a svůj podpis k PKS nepřipojila. 

Takže PKS není st{le podepsan{ !!!! 

 

 

 

 

 

 


