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Úvod 

 
Váţené delegátky, váţení delegáti V. sjezdu OSŢ,  
 

 Ústředí OSŢ, jako nejvyšší orgán OSŢ mezi sjezdy, předkládá tuto „Zprávu Ústředí OSŢ 

o činnosti od IV. sjezdu OSŢ“, na jejímţ zpracování se podíleli členové Ústředí OSŢ, 

funkcionáři a zaměstnanci OSŢ-ústředí. Zpráva hodnotí a bilancuje celkovou činnost OSŢ od 

minulého sjezdu, zejména dokumenty „Program OSŢ na období do roku 2009“ a „usnesení IV. 

sjezdu OSŢ“.   

 

Přehled významných událostí v rámci OSŢ v období 2005-2009: 

 

11.05.2005 - připravovaná stávka na ţeleznici. 

 - Na základě mimořádného jednání Ústředí OSŢ dne 11.5.2005 bylo 

projednáváno rozhodnutí o tom, zda v nejbliţších dnech dojde k porušení 

sociálního smíru. 

 - K vyhrocené situaci vedlo: zaměstnanost, kolektivní smlouva a regionální 

doprava. OSŢ poţadovalo především zastavit razantní sniţování počtu 

zaměstnanců Českých drah, a.s. (ČD, a.s.) nad rámec doprovodného sociálního 

programu (DSP) a podnikatelského plánu, řešit osobní dopravu v regionech a 

vyvodit osobní odpovědnost ze špatného hospodaření manaţerů ČD, a.s., kteří 

se podíleli na nesplnění podnikatelského plánu za rok 2004. 
 

16.05.2005 - byla podepsána nová Podniková kolektivní smlouva ČD, a.s. na rok 2005. 

 - v odstoupení generálního ředitele ČD, a.s. Petra Kousala a náměstka pro obchod 

a provoz Jiřího Kloutvora z funkcí se situace poněkud uklidnila. K uklidnění 

situace prospělo i vyjádření nového předsedy představenstva a generálního 

ředitele ČD, a.s. Josefa Bazaly. 
 

27.10.2005     - poprvé zasedal Podnikový výbor OSŢ při ČD, a.s., do jeho čela byl zvolen 

vedoucí tajemník OSŢ Vladislav Vokoun. 
 

26.11.2005 - manifestační pochod za kvalitní zákoník práce, který dovede chránit práva 

zaměstnanců a odborových organizací. 
 

14.12.2005 - ukončení činnosti společnosti OSZ Ellas, akciová společnost a vypořádání 

s OSŢ.  
 

12 / 2005 - byl podán podnětu k Úřadu pro ochranu hospodářské soutěţe (ÚOHS), 

z důvodu prošetření, zda ministerstvo dopravy (MD) nezákonně nezvýhodňuje 

silniční dopravu proti ţelezniční dopravě. ÚOHS neshledal, ţe by došlo 

k porušení zákona.  
 

rok 2006 - „Březenská“ přeloţka ţelezniční trati Březno u Chomutova-Chomutov; 

v souladu s usnesením IV. sjezdu OSŢ; dokončení této stavby OSŢ 

monitorovalo; úkol sjezdu byl splněn. 
 

14.02.2006 - odstoupil z funkce člen DR ČD, a.s. volený zaměstnanci Kurt Muţík. 
 

02.-04.05. 

2006 

- doplňovací volby do DR ČD, a.s., 

byl zvolen do DR ČD, a.s. PhDr. Jan Bitter, předseda ZO OSŢ DKV Praha. 
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25.11.2006      - Ústředí OSŢ vyzývá členy OSŢ k účasti na akcích Českomoravské konfederace 

odborových svazů (ČMKOS) na podporu nového zákoníku práce (ZP).  
 

07.02.2007 - vstup OSŢ do CK ČD travel, s.r.o. vkladem akciového podílu ve výši 49 %. 

 - objekty RZ Ramzová, hotely Ostrý, Lesní chata a hotel Bohemika předány do 

nájmu firmě AVENIDA, a.s. 
 

16.05.2007 - jednání v  gesci náměstka ministra dopravy k restrukturalizaci ČD, a.s. 

Záměrem je vyčlenění ČD Carga, a.s., části infrastruktury, osobní dopravy a 

řízení provozu. Tím by u ČD, a.s. zůstala v podstatě jen administrativní část a 

dluţné finanční částky. 

 - reforma veřejných financí - projednávání návrhu vlády ČR - ze strany odborů 

byla navrţená reforma odmítnuta jako celek. 
 

 - jednání Ústředí OSŢ  

  - projednáváno upozornění, ţe i přes výhrady předseda OSŢ Ing. Jaromír 

Dušek prosadil pronájem objektů Pacifik, a.s. společnosti AVENIDA, a.s., 

kdy vznikají dluţné částky, stanovené platby nedocházejí ani dodavatelům, 

společnost je zřejmě insolventní, 

   - konstatována zhoršená komunikace mezi předsedou OSŢ a dalšími členy 

vedení OSŢ a mezi orgány sdruţení. Doporučeno důsledně dodrţovat vnitřní 

dokumenty OSŢ a ZP i ze strany předsedy OSŢ.  
 

20.06.2007 - jednání Ústředí OSŢ 

  - vyjasňování kompetencí orgánů OSŢ a předsedy OSŢ Ing. Jaromíra Duška, 

 

 

 - vznesen poţadavek na předloţení přehledu o podepsaných smlouvách, 

dohodách, případně směnek i závazků navrţených jménem OSŢ. Předseda 

OSŢ označil obsah těchto dokumentů „za tajný a důvěrný“. 
 

23.06.2007       - Praha, Václavské náměstí - demonstrace proti reformě veřejných financí 

(škrtreforma). 
 

05.09.2007 - mimořádné jednání Představenstva OSŢ rozhodlo z důvodu neodkladné a 

nezbytné ochrany majetku OSŢ o pozastavení výkonu funkce předsedy OSŢ 

Ing. Jaromíra Duška, na základě ţádosti nadpoloviční většiny členů Ústředí 

OSŢ, ve smyslu článku 18 odst. 4 organizačního řádu OSŢ, do jednání Ústředí 

OSŢ. 
  

12.09.2007     - na mimořádném zasedání Ústředí OSŢ byla vyslovena nedůvěra předsedovi 

OSŢ Ing. Jaromíru Duškovi a byl odvolán z funkce předsedy OSŢ; 

odsouhlaseno v poměru 27 pro, 5 proti, zdrţel se 0 (pozváno: 34, přítomno: 32 

členů). 
 

03.10.2007 - byly novelizovány základní dokumenty OSŢ - Stanovy OSŢ a Organizační řád 

OSŢ z důvodu zabránění moţnému zneuţití funkce předsedy OSŢ. 
 

10.10.2007 - jednání Podnikového výboru OSŢ při ČD, a.s. se zúčastnili: premiér vlády ČR 

Ing. Mirek Topolánek, ministr dopravy Ing. Aleš Řebíček, generální ředitel ČD, 

a.s. Ing. Josef Bazala a generální ředitel Správy ţelezniční dopravní, s.o. 

(SŢDC, s.o.) cesty Ing. Jan Komárek.  

 - Důvodem účasti bylo jediné téma: vznik dceřiné společnosti ČD Cargo, a.s., 

která má vzniknout k 1.12.2007. 
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 - Premiér Ing. Mirek Topolánek, ministr dopravy Ing. Aleš Řebíček a ministr 

práce a sociálních věcí RNDr. Petr Nečas přislíbili prodlouţení DSP a 

zachování jízdních výhod v dceřiných společnostech. 
 

17.10.2007 - jednání Ústředí OSŢ přijalo usnesení o postupném finančním oddluţení OSŢ a 

jeho ekonomické konsolidaci. 

 - moţnost předčasného splacení úvěru u Raiffeisenbank, a.s. (IČ: 49240901) a 

Privat Bank AG (IČ: 27184765). 

 - odsouhlaseno v poměru 28 pro, 3 proti, zdrţel se 0 (pozváno: 34, přítomno: 31 

členů). 
 

18.03.2008    - vznik Podnikového výboru OSŢ ČD Cargo, a.s., předsedou byl zvolen Radek 

Nekola. 
 

03.06.2008      - vznik Podnikového výboru OSŢ SŢDC, s.o., předsedou Podnikového výboru 

OSŢ SŢDC, s.o. byl zvolen Adolf Hradílek. 
 

09.06.2008 - připravovaná všeobecná stávka dne 24.6.2008 vyhlášená ČMKOS - na jednání 

Ústředí OSŢ přizván ministr dopravy Ing. Aleš Řebíček. 
 

23.06.2008 - jednání zástupců odborových centrál (OC) působících na ţeleznici, svolání 

zástupců OC - jde o rozhodnutí o účasti ve stávce vyhlášené na den 24.6.2008 

ČMKOS. 

 - stanovisko OSŢ - stávku ČMKOS podpořit, ale vzhledem k vyjednávací pozici 

se této hodinové stávky nezúčastnit. 

 - 5 OC vyslovilo souhlas se stanoviskem OSŢ, Federace strojvůdců (FS ČR) 

stanovisko posoudí, ale zaujme vlastní stanovisko. 

 - Bc. Jaroslav Pejša - informace o průběhu a výsledcích dosavadních jednání 

s ministrem dopravy a ministrem práce a sociálních věcí - příslib moţnosti 

předčasného odchodu do důchodu zaměstnanců. 

 - Ústředí OSŢ vyslovilo podporu protestním akcím pořádaných ČMKOS a 

Asociace samostatných odborů ČR (ASO) dne 24.6.2008.  

 - 

 

Z důvodu dohodnutých poţadavků OSŢ (budoucí koncepce důchodové reformy 

v působnosti OSŢ) při jednání s ministrem dopravy, ministrem práce a 

 sociálních věcí, generálním ředitelem ČD a.s., generálním ředitelem SŢDC 

s.o., se OSŢ k výstraţné stávce naplánované na 24.6.2008 na ţeleznici 

nepřipojuje. 
 

24.06.2008 - hodinová výstraţná stávka vyhlášená ČMKOS proti nevratným reformním 

krokům v oblasti sociální, daňové a zdravotní, které chce vláda ČR co 

nejrychleji provést, proběhla od 13,00-14,00 hodin v celé ČR. 
 

10.09.2008 - nabídka dohody o spolupráci mezi OSŢ a Unie ţelezničních zaměstnanců 

(UŢZ) ze strany UŢZ. 
 

01.10.2008 - penzion Pacifik provozován majitelem OSŢ. 
 

24.10.2008 - volby do DR ČD Cargo, a.s. - zvoleni zástupci za zaměstnance - Radek Nekola 

a Jindřich Nohál. 
 

28.11.2008 - volby do DR ČD, a.s. - zvoleni zástupci za zaměstnance - Vladislav Vokoun a 

Antonín Leitgeb. 
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03.12.2008 - ukončení členství v OSŢ Ing. Jaromíru Duškovi a JUDr. Jiřímu Rokosovi. 
 

07.01.2009 - v ţst. Děčín opět existuje ZO OSŢ. 
 

15.01.2009 - hotel Skalka v Rajeckých Teplicích provozován majitelem OSŢ. 
 

28.01.2009 - členkami DR Dopravního zdravotnictví, a.s. byly zvoleny MUDr. Gabriela 

Ritterová a Hana Králiková. 
 

24.02.2009 - Ústředí OSŢ po vyslechnutí informací o nebezpečné situaci pro veškerou 

ţelezniční dopravu v České republice, ukládá Představenstvu OSŢ, aby učinilo 

nezbytné postupy k přípravě stávky z důvodu: 

  - ČD, a.s. - dofinancování osobní ţelezniční dopravy,  

  - ČD Cargo, a.s. - masivní propouštění zaměstnanců,  
  - SŢDC, s.o. - odčleňování údrţby a oprav infrastruktury (outsourcing). 

 

05.03.2009 - jednání zástupců OSŢ (1. místopředseda Bc. Jaroslav Pejša, vedoucí tajemník 

Vladislav Vokoun a územní tajemník Martin Vavrečka) s ministrem dopravy 

Ing. Petrem Bendlem, projednáváno 5 zásadních poţadavků OSŢ: 
  - financování regionální ţelezniční dopravy, 
  - zákon o veřejné dopravě, 
  - propouštění zaměstnanců v ČD Cargo, a.s., 
  - outsourcing údrţby infrastruktury, 
  - převod tzv. ţivé dopravní cesty pod SŢDC, s.o. 

 

09.03.2009 - ministr dopravy Ing. Petr Bendl nařídil ukončení výběrového řízení na zadání 

údrţby a oprav infrastruktury. Jednalo se o miliardovou soutěţ, kterou vypsal 

jeho předchůdce Ing. Aleš Řebíček a SŢDC, s.o. Hodnota zakázky na 8 let měla 

být rekordních 36 miliard korun, lhůta pro podání nabídek byla 16.3.2009. 
 

26.03.2009 - jednání Ústředí OSŢ za přítomnosti ministra dopravy Ing. Petra Bendla (v 

demisi) a jeho náměstka Bc. Zdeňka Ţáka. Projednáváno 5 zásadních 

poţadavků OSŢ přednesených na společném jednání zástupců OSŢ a ministra 

dopravy Ing. Petra Bendla dne 5.3.2009. 
 

01.04.2009 - prohlášení odborových organizací působících na ţeleznici, 

 - 8 odborových centrál působících na ţeleznici projednalo návrh klíčového 

zákona o veřejných sluţbách v přepravě cestujících a o změně dalších zákonů 

(zákon o veřejné dopravě), který byl postoupen ministerstvem dopravy ČR do 

druhého kola meziresortního připomínkového řízení a je nezbytný pro 

zabezpečení fungování a stabilitu ČD, a.s. 
 

16.05.2009 - demonstrace ČMKOS a EOK v Praze (Hradčanské náměstí, 13.00 hodin) pod 

heslem „zabraňme zneuţití krize“ a „za kvalitní zákoník práce“ (tzv. velká 

novela).  

 - OSŢ se jí aktivně zúčastnilo a jeho členové tvořili třetí největší skupinu 

demonstrujících. 
 

19.05.2009 - jednání Ústředí OSŢ konstatovalo, ţe nadále není dořešeno financování osobní 

ţelezniční dopravy a hrozí její výrazné omezení jiţ v roce 2009.  

 - současně nebyl naplněn slib ministra dopravy Ing. Petra Bendla svolat tzv. 

malou dopravní tripartitu k dané problematice.  
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 - z těchto důvodů Ústředí OSŢ ukládá Představenstvu OSŢ: pokud nedojde 

v nejbliţších dnech ke zlepšení situace, zorganizovat v červnu 2009 důraznou 

protestní akci (výsledek hlasování: pro 20, proti 0, zdrţelo se 8). 

 

26.05.2009 - Kralupy nad Vltavou - podniková konference OSŢ - nedráţní sekce - Miroslav 

Novotný zvolen předsedou Nedráţního republikového výboru (NeRV) a 

navrţen na místopředsedu OSŢ za nedráţní sekci. 

 

27.05.2009 - Kolín - podniková konference OSŢ při ČD, a.s. - Vladislav Vokoun zvolen 

předsedou Podnikového výboru OSŢ při ČD a.s., Antonín Leitgeb a Martin 

Vavrečka zvoleni tajemníky PV OSŢ při ČD, a.s. 
  

28.05.2009 - Kolín - podniková konference OSŢ ČD Cargo, a.s. - Radek Nekola zvolen 

předsedou PV OSŢ ČD Cargo, a.s., Marta Urbancová zvolena tajemnicí PV 

OSŢ ČD Cargo, a.s. 

 

01.06.2009 - vláda ČR na svém jednání schvaluje mimořádný finanční příspěvek krajům a 

ČD, a.s. na ztrátové regionální spoje ve výši 3,2 miliardy Kč. Tímto aktem 

pominula hrozba stávky ze dne 24.2.2009. 

 

03.06.2009 - Kolín - konference důchodců OSŢ - Kurt Muţík zvolen předsedou Republikové 

rady seniorů. 

 

04.06.2009 - Praha - podniková konference OSŢ SŢDC, s.o. - Adolf Hradílek zvolen 

předsedou PV OSŢ SŢDC, s.o., Petr Štěpánek zvolen tajemníkem PV OSŢ 

SŢDC, s.o. 

 - tímto bylo dokončeno vytvoření orgánů OSŢ u největších zaměstnavatelských 

subjektů v působnosti OSŢ a byla konstituována struktura OSŢ, která je 

zakomponována ve volebním řádu V. sjezdu OSŢ. 

 

08.06.2009 - Valná hromada Asociace samostatných odborů (ASO) zvolila pro další funkční 

období Bc. Jaroslava Pejšu - místopředsedou ASO, Vladislava Vokouna - 

členem předsednictva ASO a Martina Vavrečku - tajemníkem ASO.  
 

03.07.2009 - ministr dopravy Ing. Gustáv Slamečka, MBA prezentuje liberalizaci české 

ţeleznice, návrh na 75 % uvolnění dálkové ţelezniční dopravy a dále nastiňuje 

problém s financováním osobní ţelezniční dopravy pro roky 2010 a následující 

období. 

 

08.07.2009 - zasedání mimořádného Představenstva OSŢ, které reaguje na prohlášení 

ministra dopravy zásadními poţadavky OSŢ, mimo jiné: 

  - účast zástupců OSŢ na jednání pracovní skupiny pro přípravu zákona o 

veřejných sluţbách při přepravě cestujících, 

  - trvá na tom, aby postup liberalizace dráţní dopravy řešila aţ vláda ČR 

vzešlá z říjnových voleb a její ministr dopravy na základě široké dohody se 

sociálními partnery, 

  -  ţádá, aby v době činnosti nynější vlády ČR nebylo vyhlášeno ani zadáno 

ţádné výběrové řízení na dálkovou osobní dopravu z důvodu chybějící 

legislativy. 
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10.07.2009 - jednání zástupců OSŢ s ministrem dopravy Ing. Gustávem Slamečkou, MBA o 

jeho (s OC neprojednaném) návrhu liberalizace osobní dálkové ţelezniční 

dopravy, financování osobní ţelezniční dopravy a řešení tzv. ţivé dopravní 

cesty. 
 

14.07.2009 - jednání zástupců OSŢ s předsedou vlády ČR Ing. Janem Fischerem, CSc. 

 - na obou jednáních bylo zástupci vlády ČR přislíbeno, ţe tato vláda nevypíše ani 

nezadá ţádné výběrové či poptávkové řízení na dálkovou osobní ţelezniční 

dopravu. 
 

27.07.2009 - vláda ČR na svém zasedání zahajuje projednávání návrhu financování osobní 

ţelezniční dopravy v letech 2010 a následujících, jednání k této problematice 

bylo však přerušeno, coţ byl poţadavek OSŢ z důvodu, ţe předpokládaný 

návrh neřešil  

dopady případného poklesu objemu osobní ţelezniční dopravy. 
 

31.08.2009 

 

- vláda ČR schválila na svém zasedání finanční účast státu na zajištění dopravní 

obsluţnosti veřejnou ţelezniční osobní dopravou, 

 - vláda ČR schválila koncepci, která představuje zajištění financování vlakové 

dopravy na dalších 10 let, 

 - stát pomůţe krajům financovat regionální ţelezniční dopravu ve výši 2,650 

miliardy, na místo původně navrhovaných pouhých 2 miliard, 

 - dosaţená výše státní spoluúčasti  zachrání na ČD, a.s. několik tisíc pracovních 

míst a je výsledkem dlouhodobého tlaku OSŢ na vládu ČR (viz jednání s 

ministrem dopravy Ing. G. Slámečkou, MBA dne 10.7.2009, jednání 

s předsedou vlády ČR Ing. J. Fischerem, CSc. dne 14.7.2009, i dopis I. 

místopředsedy OSŢ J. Pejši předsedovi vlády ČR k jednání vlády dne 17.8.2009 

a jednání s ministrem dopravy téhoţ dne). 
 

 

Přehled legislativní činnosti: 
 

Zákony: 

01.01.2007 - zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 

ZP), který byl mj. novelizován: 
 

 01.01.2008 - zákon č. 261/2007 Sb., zákon o stabilizaci veřejných rozpočtů; 

 01.01.2008 - zákon č. 362/2007 Sb., kterým se mění zákon č. 262/2006 Sb., 

zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a další související  

zákony - tzv. technická novela ZP; 
 

 14.04.2008 - nález Ústavního soudu č. 116/2008 Sb., nález ÚS ze dne 

12.3.2008 ve věci návrhu na zrušení některých ustanovení ZP.    
 

 

Nařízení vlády: 

01.01.2007 - nařízení vlády č. 589/2006 Sb., kterým se stanoví odchylná úprava pracovní 

doby a doby odpočinku zaměstnanců v dopravě. 
 

01.01.2007 - nařízení vlády č. 590/2006 Sb., kterým se stanoví okruh a rozsah jiných 

důleţitých osobních překáţek v práci. 
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Doprovodné sociální programy: 

01.01.2003 - nařízení vlády č. 322/2002 Sb., kterým se stanoví podmínky, výše a způsob 

poskytnutí příspěvku k řešení sociálních důsledků transformace státní 

organizace České dráhy. 
 

01.01.2008 - nařízení vlády č. 370/2007 Sb., o podmínkách, výši a způsobu poskytnutí 

příspěvku k řešení důsledků restrukturalizace akciové společnosti České dráhy 

a státní organizace Správa ţelezniční dopravní cesty. 
 

 

Předpis Ministerstva dopravy ČR (včetně prováděcích předpisů): 

01.10.2008 - novelizace - TARIF jízdného a přepravného pro přepravu zaměstnanců akciové 

společnosti České dráhy, zaměstnanců státní organizace Správa ţelezniční 

dopravní cesty, zaměstnanců Ministerstva dopravy a Dráţního úřadu, 

podílejících se na zabezpečování a provozování dráţní dopravy: 

  - pouţití 1. třídy vozové vzniká pouze plně uvolněným funkcionářům 

ústředních odborových orgánů ţeleznic, 

  - vydávání průkazky - zaměstnanec má právo po vzniku pracovního poměru, 

rodinný příslušník zaměstnance nejdříve po uplynutí 6 měsíců nepřetrţitého 

trvání jeho pracovního poměru, 

  - zaměstnancům uvolněným od 1.12.2007 do 31.12.2010 v důsledku 

restrukturalizace ČD, a.s. a SŢDC, s.o., kterým vznikl nárok na příspěvek a 

kteří splňují určené podmínky se ponechávají jízdní a přepravní výhody ČD 

v rozsahu nárokovosti poţivatelů důchodů, včetně jejich rodinných 

příslušníků, 

  - zaměstnancům, uvolněným od 1.12.2007 do 31.12.2010 v důsledku 

restrukturalizace ČD, a.s. a SŢDC, s.o., kterým nevznikl nárok na příspěvek 

a kteří splňují určené podmínky, se jízdní a přepravní výhody ČD vrátí aţ po 

přiznání starobního nebo plného invalidního důchodu, 

  - součástí je i tzv. zmocňovací ustanovení - „aby, ČD, a.s. vydaly se 

souhlasem DR ČD, a.s. v návaznosti na rozhodování o transformaci a 

restrukturalizaci společnosti podobné podmínky pro zachování jízdních 

výhod zaměstnancům ČD, a.s. dotčených transformací a restrukturalizací 

ČD, a.s.“ 
 

13.10.2008 - novelizace předpisu ČD Ok 10 - jednání zaměstnavatele a OC, kde byla 

dohodnuta změna bodu 8 kapitoly III takto: „Zaměstnancům (vč. jejich 

rodinných příslušníků) dceřiných společností bude aplikace ŢP zachována i 

v případě ztráty majority na základním kapitálu těchto společností ze strany 

ČD, za předpokladu, ţe v okamţiku ztráty majority (ve smyslu obchodního 

zákoníku) trval pracovní poměr zaměstnance u ČD nebo jejich dceřiných 

společností nepřetrţitě nejméně 15 let.“ 

 - výše uvedené ustanovení bylo dále zakomponováno do předpisu ČD Ok 10, 

pod čj. 59986/2008 - 09, bylo schváleno rozhodnutím Představenstva ČD, a.s 

dne 9.12.2008 (s účinností od 1.7.2009) a DR ČD, a.s. 

 -  uvedené ustanovení předpisu ČD Ok 10 však doposud nebylo v praxi 

aplikováno z důvodu odlišného stanoviska MD ČR. 

 - OSŢ zastává právní názor, ţe veškerá legislativní pravidla a procedurální 

postupy, v souvislosti s uvedeným, byly splněny a není důvod jakéhokoliv 

zpochybňování platnosti, účinnosti nebo věcného obsahu tohoto ustanovení. 
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Memoranda: 

25.10.2007 - MD ČR, ČD, a.s. a SŢDC, s.o. s odborovými centrálami podepsaly 

Memorandum o udrţení sociálního smíru na ţeleznici a o poskytnutí záruk pro 

podporu restrukturalizace ČD, a.s. 
 

25.10.2007 - ČD, a.s. s odborovými centrálami podepsalo Memorandum o udrţení 

sociálního smíru a poskytnutí záruk pro podporu restrukturalizace ČD, a.s. 

05.12.2008 - MD, SŢDC, s.o. s odborovými centrálami podepsaly Memorandum o 

zachování sociálního smíru a poskytnutí záruk při realizaci projektu zadávání 

údrţby a oprav ţelezniční infrastruktury. 

 

 

Koncepce částečného řešení problematiky spojené se změnou zákona o důchodovém pojištění: 

17.06.2008 - jednání zástupců 8 odborových svazů v dopravě s místopředsedou vlády RNDr. 

Nečasem, ministrem dopravy Ing. Řebíčkem, generálním ředitelem ČD, a.s., 

Ing. Ţaludou, který zastupoval i dceřiné společnosti ČD, a.s. a Ing. Komárkem, 

generálním ředitelem SŢDC, s.o. o tzv. koncepci. 
 

21.07.2008 - zpracování konečného návrhu tzv. koncepce. 
 

09.09.2008 - podepsání tzv. koncepce zástupci 8 odborových svazů, MD ČR, ČD, a.s., ČD 

Cargo, a.s. a SŢDC, s.o. 

 

 

Interní předpisy OSŢ: 

03.10.2007 - novelizace dokumentů OSŢ: 

  - doplnění Stanov OSŢ:  

   - rozhodovací pravomoc ve finanční a majetkové oblasti, 

  - doplnění Organizačního řádu OSŢ: 

   - jednání jménem OSŢ, zastupování a podepisování za sdruţení, 

   - Ústředí OSŢ - pojem, pravomoc a působnost, 

   - Představenstvo OSŢ - pojem, pravomoc a působnost, 

   - funkcionáři - vyslovení nedůvěry, odvolání z funkce, 

   - předseda OSŢ - odpovědnost za hospodaření, pracovně právní vztahy, 

   - I. místopředseda - přenášení pravomocí v době nepřítomnosti. 

     

01.06.2008 - novelizace - Řád právní pomoci OSŢ (schválený Ústředím OSŢ dne 30.8.1990, 

ve znění změn a doplňků schválených Ústředím OSŢ ze dne 13.1.1993, 

7.9.1994, 11.12.1997, 24.3.1999, 27.6.2001 a 21.5.2008 s účinností od 

1.6.2008): 

  - soulad se ZP, provádějícími a souvisejícími předpisy, 

  - externí spolupráce, projekt posilování sociálního dialogu, 

  - odnětí povolení právního zastoupení v řízení před soudem, 

  - ukončení poskytování právní pomoci. 
 

23.06.2009 - novelizace - Směrnice o hospodaření OSŢ, s účinností od 1.7.2009. 
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Přehled významných událostí v rámci ČD, a.s., ČD Cargo, a.s. a SŢDC, s.o.: 

01.01.2005 - zahájila činnost dceřiná společnost Traťová strojní společnost, a.s. (TSS, a.s.). 

 

31.03.2005 - zrušení TELEMATIKA, o.z., z důvodu kapitálového vkladu TELEMATIKA, 

o.z., do ČD Telekomunikace, a.s. 

 

 - zrušení technické ústředny dopravní cesty (TÚDC) a její transformace na 

technickou ústřednu Českých drah (TÚ ČD) od 1.4.2005. 

 

11.05.2005 - vznik dceřiné společnosti ČD - TELEMATIKA, a.s. (ČD T, a.s.). 

 

30.06.2005 - zrušení odštěpného závodu Výzkumný ústav ţelezniční (VÚŢ) a jeho 

transformace od 1.7.2005 do dceřiné společnosti Výzkumný Ústav Ţelezniční, 

a.s. (VUŢ, a.s.). 

 

01.08.2005 - vznik dceřiné společnosti cestovní kanceláře ČD travel, s.r.o. 
 

31.08.2005     - zrušení správy rekreačního a domovního majetku (SRDM) a převedení činnosti 

ke správám dopravní cesty (SDC).  

 

21.09.2005 - vznik dceřiné společnosti Dopravní vzdělávací institut, a.s. (DVI, a.s.). 

 

30.09.2005 - zrušení Ústavu podnikového vzdělávání (ÚPV). 

 

11.12.2005 - rychlovlak SC Pendolino vyjel na trať mezi Prahou a Ostravou. 

 

31.12.2005 - zrušení odštěpného závodu Cestovní kancelář, o.z. 

 

 - zrušení Ústřední zúčtovány vozů (ÚZV), převedení činnosti k Odúčtovně 

přepravních trţeb (OPT) a odboru nákladní dopravy a přepravy (O21) GŘ ČD. 

 

rok 2006       - došlo k realizaci Pilotního projektu dálkového řízení a organizování dráţní 

dopravy na části II. národního ţelezničního koridoru mezi ţelezničními 

stanicemi Přerov a Břeclav. Celý uvedený úsek je obsluhován z jediného 

centrálního dispečerského pracoviště (CDP) v Přerově. 

 

01.01.2006 - vstupuje v účinnost nový Katalog prací (ČD, a.s.), nové znění se dotkne cca     

66 % zaměstnanců. 

 

10.12.2006 - ČD, a.s. vypravují první pravidelné vlaky SC Pendolino z Prahy do Bratislavy a 

Vídně. 

 

14.12.2006 - zahájeny stavební práce na rekonstrukci hlavního nádraţí v Praze, rekonstrukce 

potrvá 5 let a celkové náklady představují 1 miliardu Kč.  

 

31.12.2006 - ukončena činnost výkonných jednotek DPOV Nymburk a DPOV Přerov. 
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01.01.2007 - vznik dceřiné společnosti ČD, a.s., s názvem DPOV, a.s. se sídlem v Přerově. 
 

01.01.2007 - vytvořená organizační jednotka „Vlakový doprovod osobní dopravy“ (VDOD), 

která po vyčlenění vlakových čet osobní dopravy z uzlových ţelezničních 

stanic zajišťuje doprovod vlaků osobní dopravy. 

 

15.05.2007 - Představenstvo ČD, a.s. na svém zasedání rozhodlo o ustavení Rady ředitelů 

Skupiny ČD jako poradního orgánu Představenstva mateřské společnosti pro 

koordinaci řízení těchto společností. Členy tohoto poradního orgánu jsou 

členové Představenstva ČD, a.s., a generální ředitelé/ředitelé společností: ČD 

Telematika, a.s., Traťová strojní společnost, a.s., Výzkumný ústav ţelezniční, 

a.s., Dopravní vzdělávací institut, a.s., DPOV, a.s., a ČD travel, s.r.o. a od 1. 

prosince 2007 ČD Cargo, a.s. 

 

01.10.2007 - zrušení organizační jednotky Zásobovací centrum (ZC) Praha. 

 

30.10.2007 - usnesením č. 884 Představenstvo ČD, a.s. schválilo zaloţení společnosti ČD 

Cargo, a.s. 

 

01.12.2007 - vznik společnosti ČD Cargo, a.s. 

 

04.12.2007 - usnesením č. 934 Představenstvo ČD, a.s. schválilo návrh smlouvy o nájmu 

částí podniku uzavírané mezi společnostmi ČD, a.s. (jako pronajímatelem), a 

společností Dopravní zdravotnictví, a.s. (DZ, a.s.), a zmocnilo předsedu 

Představenstva a generálního ředitele ČD, a.s. k popisu předmětné nájemní 

smlouvy po projednání a schválení všemi statutárními orgány společnosti ČD. 

Smlouva o nájmu odštěpného závodu Ţelezniční zdravotnictví byla podepsána 

dne 18.12.2007 s účinností od 1.1.2008. 

 

 - vláda ČR usnesením č. 1352 souhlasila s převodem: 

  1.   funkce provozovatele celostátní ţelezniční dráhy a regionálních drah ve 

vlastnictví státu ze společnosti ČD, a.s. na SŢDC, s.o., a to ke dni 1. dubna 

2008, 

  2. výkonu některých činností, které jsou obsahem provozování dráhy, včetně 

odpovídajících materiálních, technologických a personálních kapacit ze 

společnosti ČD, a.s. na SŢDC, s.o. 

 

01.01.2008 - vznik organizační jednotky Krajská centra osobní dopravy a přepravy (KCOD). 

 

01.03.2008 - zahrozila i na ţeleznici větrná smršť Emma a na mnohých traťových úsecích 

přerušila provoz. 

 

01.07.2008 - převod některých činností z ČD, a.s., k SŢDC, s.o. Jedná se především o 

zaměstnance v infrastruktuře (SDC, SŢE, SŢG, SEE) a HZS. 

 

01.09.2008 - vznikají regionální centra provozu (RCP). 
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Přehled významných událostí u zaměstnavatelských subjektů v období 2005-2009 (pers.): 

 

Ministerstvo dopravy ČR:  

 

15.07.2002 - ministr dopravy ČR Ing. Milan Šimonovský 

04.09.2006 - ministr dopravy ČR Ing. Aleš Řebíček 

23.01.2009 - ministr dopravy ČR Ing. Petr Bendl 

08.05.2009 - ministr dopravy ČR Ing. Gustáv Slamečka, MBA 

 

České dráhy, a.s.: 

 

10.05.2005 - předseda Představenstva a generální ředitel ČD, a.s. Ing. Josef Bazala 

01.02.2008 - předseda Představenstva a generální ředitel ČD, a.s. Ing. Petr Ţaluda 

 

ČD Cargo, a.s.: 

 

01.12.2007 - předseda Představenstva a generální ředitel ČD Cargo, a.s. Ing. Josef Bazala 

 

SŢDC, s.o.: 

 

01.01.2003 - generální ředitel SŢDC, s.o. Ing. Jan Komárek 
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Zaměstnanost 

 
 Období mezi IV. a V. sjezdem OSŢ se v oblasti zaměstnanosti vyznačuje značným 

sniţováním zaměstnanosti u ČD, a.s. a pokračování optimalizace, reorganizace a 

restrukturalizace hlavního zaměstnavatelského subjektu, kde působí OSŢ. Během celého 

období byl vyvíjen tlak ze strany zaměstnavatele na racionalizaci práce a sniţování nákladů, a 

to především personálních, které se projevovaly v řadě vnitřních i vnějších organizačních změn. 

 Vlivy s přímým dopadem do zaměstnanosti souvisí s přetrvávající nerovností 

ekonomických podmínek podnikání v dopravě, velký problém posledních let je v oblasti úhrady 

prokazatelné ztráty v osobní dopravě ze strany jednotlivých krajských úřadů. Zde je navíc 

záměrem krajských úřadů i tendence omezování dopravní obsluţnosti.           

 Pod tlakem regionálních samospráv, ale i stále narůstající konkurence a měnících se 

ekonomických podmínek, vedení ČD, a.s. pokračovalo v přesvědčení, ţe je třeba provést 

odčleňování dalších činností s cílem vytvořit společnost holdingového typu. V rámci této 

činnosti byly zakládány dceřiné společnosti s vedlejší činností - v roce 2005 vzniká TSS, a.s., 

VÚŢ, a.s., CK ČD travel, s.r.o., DVI, a.s., v roce 2007 - Dílny pro opravu vozidel, a.s. (dále jen 

DPOV, a.s).   

 V hlavních činnostech, tj. nákladní dopravě a infrastruktuře - dne 1. prosince 2007 vzniká 

dceřiná společnost ČD Cargo, a.s. Dnem 1. července 2008 došlo k převedení činností 

infrastruktury a Hasičské záchranné sluţby (dále jen HZS) k Správě ţelezniční dopravní 

cesty, s.o. (dále jen SŢDC, s.o). 

 V průběhu roku 2008 bylo uskutečněno převedení provozování dopravní cesty na SŢDC, 

s.o., ale v současné době tuto činnost pro SŢDC, s.o. zabezpečují ČD, a.s. 

 Orgány OSŢ při projednávání všech materiálů předkládaných zaměstnavatelem 

upozorňovaly především na špatnou obchodní politiku zaměstnavatele, jehoţ snaha o omezení 

nákladovosti je maximální a opatření vedoucí ke zvýšení příjmů a rozšiřování sluţeb naopak 

minimální. Dále bylo poukazováno na nedostatečné ekonomické zdůvodnění organizačních 

změn. OSŢ po celé období vyjadřovalo zásadní nesouhlas s atomizací ČD, a.s. s vyčleňováním 

subjektů v oblasti hlavní činnosti do dalších obchodních společností. 

 

Hlavní zaměstnavatelé (z pohledu statistiky): 

České dráhy, a.s.     

 V uplynulých letech se pokračovalo v realizaci přijatých opatření ke zlepšení ekonomické 

situace a zejména zvýšení produktivity práce. Během nich tak pokračovala optimalizace počtu 

zaměstnanců.  

           

Od roku 2005 do roku 2008 (včetně) se v ČD, a.s. sníţil: 

 - průměrný přepočtený stav zaměstnanců o 30 547, 

 - fyzický stav zaměstnanců o 33 145. 

 

 V I. pololetí 2009 poklesl průměrný evidenční stav zaměstnanců ČD, a.s. v porovnání s 

 I. pololetím roku 2008 o 1.412 zaměstnanců. 

 Pro názornost uvádíme porovnání roku 2008 proti roku 2007, kdy se průměrný evidenční 

počet zaměstnanců ČD, a.s. přepočtený na plně zaměstnané sníţil o 18 864 osob (z 53 549  na  

34 685). Fyzický počet zaměstnanců k 31. prosinci 2008 činil 29 293 osob a oproti roku 2007 

(41 680) se sníţil o 12 387. Za tímto výrazným poklesem bylo vyčlenění infrastruktury 

k SŢDC, s.o. k 1.7.2008. I po tomto vyčlenění zůstávají České dráhy, a.s. jedním z největších 

zaměstnavatelů v České republice. 
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Vývoj průměrného evidenčního počtu zaměstnanců přepočtený na plně zaměstnané 

v letech 1993 aţ 2008 (do roku 2002 ČD, s. o.): 

1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 

116 142 107 396 103 997 101 411 97 394 91870 89 522 86 379 

 

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 

84 359 81 771 78 575 73 825 65 232 58 823 53 549 34 685 

 

            Pro zmírnění neţádoucích sociálních a společenských dopadů při sniţování 

zaměstnanosti v důsledku transformace je u ČD, a.s. uplatňován DSP, schválený vládou 

České republiky - nařízení vlády č. 322/2002 Sb.
1
 a následně nařízením vlády č. 370/2007 

Sb.
2
 

 

 Mimo výše uvedené DSP nad rámec ustanovení právních předpisů se zaměstnancům ČD, 

a.s., odcházejícím na DSP upravují: 

           - nájemní vztahy k bytu a bytovým objektům,  

           - jízdné a přepravné zaměstnanců, 

           - rekvalifikace zaměstnanců. 

           

 U celého uvedeného počtu průměrného, přepočteného stavu zaměstnanců se však ve 

většině případů nejednalo o skončení pracovního poměru (přímý dopad do 

zaměstnanosti), nýbrţ v rámci zaloţení dceřiných společností došlo k přechodu 

pracovněprávních vztahů od ČD a.s. k ČD Cargo, a.s. v počtu 11 689 a k SŢDC, s.o. 

v počtu 9 897 zaměstnanců (ve smyslu ustanovení § 338 ZP). 

 

ČD Cargo, a.s. 

 Průměrný evidenční počet zaměstnanců ČD Cargo, a.s. přepočtený na plně zaměstnané 

činil v roce 2007 (vznik) 11 689 osob. Fyzický počet zaměstnanců k 31.12.2008 činil 11 368 

osob.              

           

 U dalších zaměstnavatelských subjektů, kde působí odborové organizace OSŢ, došlo 

pouze k dílčím organizačním změnám a výkyvům ve vazbě na pracovní výkony. V roce 2005 

Ústředí OSŢ evidovalo 34 zaměstnavatelských subjektů s  81 916 zaměstnanci. V roce 2008 

bylo evidováno 35 zaměstnavatelských subjektů se 73 607 zaměstnanci.  

 

 Podrobné meziroční údaje o stavu zaměstnanosti v ČD, a.s. a zaměstnanosti 

v zaměstnavatelských subjektech s členskou základnou OSŢ jsou uvedeny v následujících 

tabulkách.              

 

 

 

 

 

 

                                                   
1nařízení vlády č. 322/2002 Sb., kterým se stanoví podmínky, výše a způsob poskytnutí příspěvku k řešení 

sociálních důsledků transformace státní organizace České dráhy  
2nařízení vlády č. 370/2007 Sb., o podmínkách, výši a způsobu poskytnutí příspěvku k řešení důsledků 

restrukturalizace akciové společnosti České dráhy a státní organizace Správa ţelezniční a dopravní cesty  
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Vývoj počtu zaměstnanců ČD, a.s od roku 2004 a ČD Cargo, a.s. od roku 2007 

(průměrné přepočtené počty na plně zaměstnané): 

 

 
 2004 2005 2006 2007 2008 

ČD, a.s. 73 825 65 232 58 823 53 549 34 685 

ČD Cargo, a.s. 0 0 0 11 689 11 721 
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Vývoj počtu zaměstnanců ČD, a.s. od roku 2004 a ČD Cargo, a.s. od roku 2007 

(průměrný fyzický stav): 

 

 
 2004 2005 2006 2007 2008 

ČD, a.s. 71 995 62 438 57 246 41 680 29 293 

ČD Cargo, a.s. 0 0 0 11 805 11 368 
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Přehled zaměstnanosti v zaměstnavatelských subjektech s členskou základnou OSŢ: 

 

 

Zaměstnanecký 

subjekt 

Průměrný evidenční počet zaměstnanců 

přepočtený na plně zaměstnané 
Stop stav zaměstnanců  

fyzický k 31.12 
2005 2006 2007 2008 2005 2006 2007 2008 

Akciové společnosti 
České dráhy 65 232 58 823 53 549 34 685 62 438 57 246 41 680 29 293 

EŽ Praha 714 710 684 726 678 694 668 691 

ČSKD-INTRANS Praha 48 52 66 83 48 53 74 86 

SKANSKA DS Praha 702 544 2 862 2827 685 546 2 835 2837 

OHL ŢS Brno 1 963 1 868 1 794 1 787 1 938 1 852  1 769 1 892 

OHL ŢPSV  U. Ostroh 599 633 660 766 621 651 727 785 

MTH Praha 223 218 218 217 223 218 218 218 

JLV Praha 509 527 521 451 520 535 517 386 

CZ LOKO Č. Třebová 291 370 437 501 277 383 478 542 

ŢOS České Velenice CZ 300 291 273 235 291 297 259 246 

RYKO Děčín 167 160 179 178 167 160 179 187 

LOSTR Louny 621 702 729 802 627 706 755 778 

Pars nova Šumperk 756 773 829 800 954 834 845 761 

MUS kolej.doprava Most 4 553 4 110 4 001 3671 4553 4 110 4 001 3671 

Dopravní zdravotnictví - - - 605 - - - 593 

Společnosti s ručením omezením 
FEREX-ŢOS Liberec 320 304 405 393 320 304 420 396 

MOVO Plzeň 362 332 348 357 352 360 363 363 

ATECO-ŢOS Praha 40 34 32 28 40 34 31 26 

AŢD Praha 1 650 1 653 1 750 1 842 1 656 1 665 1 765 1 854 

Signal Mont, Hr. Králové 103 92 92 97 97 93 97 99 

ŢOS Nymburk 293 305 296 277 292 310 289 264 

Organizační sloţka státu 
Dráţní úřad Praha 131 129 128 125 134 128 129 125 

Státní organizace 

SŢDC, s.o. 569 622 638 10 535 598 647 656 10 545 

Příspěvkové organizace 
SŠ Olomouc 72 76 79 79 79 85 88 84 

SOŠ a SOU Šumperk 69 82 79 79 86 82 80 80 

SOŠ a SOU Č. Třebová 89 87 85 85 92 90 84 84 

Dceřiné společnosti 

ČD Cargo, a.s. - - 11 689 11 721 - - 11 805 11 368 

ČD Telematika, a.s. 1 232 1 149 1 118 1 098 1 231 1 173 1 139 1 083 

TSS, a.s. (H. Králové) 516 503 529 565 489 510 529 565 

DPOV, a.s. (Přerov) - - 408 441 - - 426 447 

ČD travel, s.r.o. 15 15 15 15 15  15 15 15 

 

 

Kolektivní vyjednávání a uzavírání kolektivních smluv 
 

 Podnikové kolektivní smlouvy (dále jen PKS) jsou základním právním dokumentem, 

který garantuje zaměstnancům výhodnější pracovní a mzdové podmínky nad rámec ZP, 

zaměstnanecké benefity a upravuje vztahy mezi zaměstnavateli a odborovou organizací 

(odborovými organizacemi). Kolektivní vyjednávání je hlavním prostředkem k dosaţení, 

respektive udrţení sociálního smíru u zaměstnavatele a kolektivní smlouva je právní formou 

pro jeho zabezpečení. 
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 OSŢ zastupuje zaměstnance i u nedráţních organizací prostřednictvím odborového 

orgánu (jedná se o akciové společnosti, společnosti s ručením omezeným, příspěvkové 

organizace, státní organizaci a dceřiné společnosti ČD). U zaměstnavatelů s členskou základnou 

v rámci OSŢ byly uzavírány PKS, např. v 2008 se vztahovaly na 99 % všech zaměstnanců. 

Kolektivní smlouvy vyššího stupně uzavírány nebyly. 

 

 

Přehled o počtu uzavíraných PKS: 

 

Rok Počet zaměstnavatelských 

subjektů 

Počet zaměstnanců Počet uzavřených 

PKS 

2005 34 81 916 33 

2006 32 79 500 30 

2007 34 83 625 34 

2008 35 73 607 33 

2009 31 69 936 30 

 

 

 V rámci pokračující restrukturalizace ČD, a.s. a SŢDC, s.o. došlo k novému nastavení 

vztahů mezi ČD, a.s. a SŢDC, s.o. a to skutečným oddělením provozovatele drah ve vlastnictví 

státu od provozovatele dráţní dopravy na těchto drahách. Dne 1.12.2007 vznikla dceřiná 

společnost pro nákladní dopravu ČD Cargo, a.s. novelou zákona č. 77/2002 Sb., zákon o 

akciové společnosti České dráhy, státní organizaci Správa ţelezniční dopravní cesty a o změně 

zákona   č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 77/1997 Sb., o 

státním podniku, ve znění pozdějších předpisů (zákon č. 179/2008 Sb.
3
) došlo k 1.7.2008 k 

převedení funkce provozovatele celostátní ţelezniční dráhy a regionálních drah ve vlastnictví 

státu ze společnosti ČD, a.s. na SŢDC, s.o. SŢDC, s.o. rovněţ přiděluje kapacitu pro všechny 

dopravce, sestavuje a vydává Ţelezniční jízdní řád, modernizuje ţelezniční infrastrukturu, 

zajišťuje údrţbu, opravy, rozvoj a modernizaci ţelezniční dopravní cesty. K uvedenému datu 

došlo k převodu zaměstnanců z ČD, a.s. na SŢDC, s.o. - dotčení zaměstnanci jsou chráněni 

Memorandem o zachování sociálního smíru a poskytnutí záruk při moţné realizaci projektu 

zadávání údrţby a oprav ţelezniční infrastruktury, uzavřeným mezi MD ČR, SŢDC, s.o. a 

odborovými organizacemi dne 5.12.2008. 

 

 Samotné kolektivní vyjednávání u ČD, a.s. a ČD Cargo, a.s. bylo určitým způsobem 

komplikováno vznikem 2 nových odborových organizací - Cech strojvůdců ČR (dále jen CS 

ČR, v roce 2007) a Svaz odborářů sluţeb a dopravy (dále jen SOSaD, v roce 2008). Kolektivní 

vyjednavači OSŢ se proto potýkají při uzavírání kolektivní smlouvy s tzv. pluralitou 

odborových organizací a v současné době neexistuje opora v ustanovení § 24 ZP - při nedohodě 

mezi odborovými organizacemi (blíţe viz část - Legislativní činnost), kdy je kolektivní 

vyjednávání neadekvátně prodluţováno a případně blokováno na úkor všech zaměstnanců a 

vyjednávacích subjektů prosadit nereálné poţadavky. Např. uzavření PKS ČD, a.s. na rok 2005 

bylo poprvé v historii kolektivního vyjednávání pro neústupnost FS ČR skutečně zablokováno 

(podmínka uplatnění nového mzdového příplatku pouze pro povolání strojvedoucí). PKS byla 

                                                   
3 zákon č. 179/2008 Sb., kterým se mění zákon č. 77/2002 Sb., o akciové společnosti České dráhy, státní 

organizaci Správa ţelezniční dopravní cesty a o změně zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších 

předpisů, a zákona č. 77/1997 Sb., o státním podniku, ve znění pozdějších předpisů, ve znění nálezu ÚS 

vyhlášeného pod         č. 83/2003 Sb., zákona č. 179/2003 Sb. a zákona č. 293/2004 Sb. 
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podepsána aţ 16.5.2005, coţ přineslo celou řadu problémů všem zaměstnancům, kteří 

přicházeli o značné mnoţství mzdových i nemzdových plnění, která byla od roku 1990 obvyklá. 

 

 Hodnotíme-li obsah jednotlivých PKS ČD, a.s. od roku 2005 po současnou PKS na rok 

2009 je třeba konstatovat (při vědomí si, ţe hodnocení náleţí členům OSŢ a zaměstnancům 

ČD, a.s.), ţe s ohledem na ekonomické moţnosti bylo dosaţeno maxima moţného. V tomto 

trendu je třeba pokračovat i v následujících letech. 

  

 Od 1.1.2008 bylo pronajato Ţelezniční zdravotnictví, odštěpný závod Českých drah, a.s. a 

tímto postupem vzniklo Dopravní zdravotnictví, a.s. V roce 2008 se na zaměstnance 

vztahovala PKS ČD, a.s. a ČD Cargo, a.s., ovšem některá ustanovení PKS nebyla dodrţována 

ze strany společnosti - zejména nárůst mezd. Po nelehkém prvním kolektivním vyjednávání 

v roce 2008 v Dopravním zdravotnictví, a.s., kdy se v mnoha oblastech hledal kompromis, se 

podařilo uzavřít PKS na roky 2009-2010 (zaměstnavatel v některých případech přistoupil na 

poţadavky OSŢ - např. délku pracovní doby 37,5 hodin, jiné poţadavky však zamítnul - např. 6 

týdnů dovolené). Komplikované bývá zpravidla kolektivní vyjednávání ve společnosti Jídelní a 

lůţkové vozy, a.s. (JLV, a.s.). Např. v roce 2008 byla podepsána PKS aţ po jednání u 

zprostředkovatele. 

 

 V oblasti kolektivního vyjednávání nedráţních organizací, kde jsou zaměstnáni 

členové OSŢ, byly v uplynulých letech rovněţ uzavírány kolektivní smlouvy. Situace v kaţdé 

společnosti je odlišná, proto i kolektivní vyjednávání byla sloţitější a komplikovanější. ZO 

OSŢ řešící rozsáhlé, různorodé problémy, musí sledovat vývoj situace v průběhu celého roku. 

Kaţdá společnost má totiţ jiné podmínky a specifika, zejména ekonomická a tedy i jiné 

moţnosti mzdového nárůstu, případně benefitů. Předsedové ZO OSŢ v jednotlivých 

společnostech jsou na dobré odborné úrovni a kolektivní vyjednávání je zpravidla v jejich 

kompetenci. Místopředseda nedráţní sekce a OSŢ-ústředí jsou jim nápomocni zejména 

metodickou pomocí a také v případě nejasností jsou návrhy zpracovány právníky a zaměstnanci 

ekonomicko-sociálního oddělení. Pro předsedy ZO OSŢ pořádá OSŢ-ústředí také pravidelná 

školení, která jsou zaměřena na problematiku kolektivní vyjednávání (blíţe viz část - 

Vzdělávání a školení funkcionářů ZO OSŢ). V průběhu sledovaného období byly uzavírány 

PKS i ve společnostech, kde se ZO rozhodly ukončit svou činnost (např. Jindřichohradecké 

místní dráhy, a.s., Dyko, s.r.o.) a ve společnosti SUBTERRA, a.s. členové ZO přešli pod 

odborový svaz Stavba. 

 Téměř veškerá zodpovědnost za kolektivní vyjednávání u nedráţních organizací spočívá 

na předsedech ZO OSŢ a členech vyjednávacích týmů. Kvalita kolektivní smlouvy je poté 

jasnou vizitkou jejich odborných znalostí z problematiky pracovního práva, sociálního dialogu 

a platné legislativy.     

 

 PKS jsou uzavírány na různě dlouhá období, případně na dobu neurčitou. Nejvíce PKS je 

uzavřených na 1 rok např. ČD, a.s.; ČD Cargo, a.s.; EŢ Praha, a.s.; Skanska ŢS, a.s.; ČD 

Telematika, a.s., na 2 roky např. Dopravní zdravotnictví, a.s.; JLV, a.s., na 3 roky např. RYKO, 

a.s.; OHL ŢS, a.s., na 5 let má uzavřenou PKS např. SŢDC, s.o.; LOSTR, a.s. a na dobu 

neurčitou ve smyslu ustanovení § 265 odst. 1 ZP mají uzavřenou PKS např. TSS, a.s. a OHL 

ŢPSV, a.s. Tyto organizace zaměřují kolektivní vyjednávání v příslušném roce především na 

oblast odměňování.  

 

 OSŢ-ústředí, prostřednictvím ekonomicko-sociálního oddělení, pravidelně kaţdý rok 

zabezpečuje na základě spolupráce s firmou TREXIMA, s.r.o. a MPSV ČR vyhodnocení 

obsahu PKS pro účely celostátního výstupu Informačního systému o pracovních podmínkách. 
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Jedná se o pravidelné výběrové statistické šetření, které slouţí k získání celostátního přehledu 

o mzdových a pracovních podmínkách sjednaných v kolektivních smlouvách. Podrobné údaje 

za zaměstnavatele, u nichţ působí odborové organizace OSŢ, jsou vyhodnocovány a slouţí jako 

informační základna pro týmy kolektivních vyjednavačů v odborových organizacích. Mohou 

být dobrou metodickou pomůckou pro kolektivní vyjednávání jak co do obsahu, tak z hlediska 

formy jednotlivých dohodnutých normativních ustanovení. Mimo jiné je zřejmé, co je 

v podmínkách ČR sledováno a na co je kladen důraz (např. pracovní podmínky, mzdy, 

spolupráce smluvních stran apod.). 

 

 

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 
 

 Program IV. sjezdu OSŢ, který byl schválený IV. sjezdem dne 15. října 2005 stanovil 

jako úkol v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) vykonávat v souladu 

s platnou legislativou kontroly nad stavem BOZP u zaměstnavatelů, kde působí organizace 

OSŢ. Pro případ zjištění nedostatků a závad uloţil důsledné vyuţívání pravomocí k jejich 

odstranění. Dále uloţil povinnost aktivně se podílet na zpracování kolektivních smluv, 

sociálních programů, návrhů zákonů, vyhlášek, předpisů, směrnic apod., které se svým 

obsahem týkají oblasti BOZP a v rámci jejich projednávání vycházet z připomínek a námětů 

členů OSŢ.  

 Program stanovil i úkol prostřednictvím odborových inspektorů BOZP zabezpečovat 

metodickou pomoc členům a orgánům OSŢ, ZO OSŢ. To vše s cílem zabezpečit ochranu jejich 

oprávněných zájmů. Důleţitý úkol se týkal i soustavného působení na rozvoj a zvyšování 

úrovně vědomostí funkcionářů ZO OSŢ v oblasti BOZP a na vytváření předpokladů kvalitního 

zastupování členů OSŢ v této oblasti. V neposlední řadě obsahoval i úkol ve spolupráci s 

hospodářským vedením zaměstnavatelských organizací přispívat k posilování protiúrazové 

prevence a stálému zlepšování pracovních, hygienických a sociálních podmínek na 

pracovištích.  

 

 V kontextu zajišťování úkolů v oblasti BOZP je nutno poukázat na hlavní úkoly 

svobodných, demokratických a nezávislých odborů, které vyplývají z řady mezinárodních 

dokumentů, např. z Úmluv Mezinárodní organizace práce (MOP), kde je zakotveno postavení 

odborových organizací jako zástupců zaměstnavatelů, mj. i v oblasti BOZP, z  ustanovení 

evropské a vnitrostátní legislativy. V  uplynulém období došlo v této oblasti k rozsáhlé 

transpozici evropské legislativy do našeho právního řádu, zejména evropských směrnic, na 

základě čehoţ bylo novelizováno mnoho právních předpisů, zejména zákonů a nařízení vlády. 

Přijetím evropské legislativy v oblasti BOZP bezpochyby došlo k jejímu posílení. Můţeme 

pozitivně hodnotit, ţe problematice BOZP je věnována stále větší pozornost ze strany státu, 

zaměstnavatelů, odborů i samotných zaměstnanců. Cílem tohoto procesu je nastavení oblasti 

BOZP na poţadovanou úroveň. Tedy na úroveň oblasti, která patří mezi důleţité priority 

odborových organizací.  

 

 Vlastní odborná činnost oddělení BOZP byla tvořena z několika oblastí. Jednou 

z důleţitých oblastí byla metodická činnost oddělení BOZP ve vztahu k  členům, 

funkcionářům OSŢ a ZO OSŢ a jiným orgánům OSŢ. Jednalo se zejména o pravidelné servisní 

dny na pracovištích oblastních inspektorů BOZP. Tato činnost byla organizována zpravidla 

kaţdý týden v pondělí a podle dohody i v jiných dnech. Při tzv. servisních dnech byli inspektoři 

k dispozici na svých pracovištích, jak pro telefonický, tak i osobní kontakt, podle svých 

moţností operativně poskytovali odborné rady, konzultace a zodpovídali dotazy, přijímali 

stíţnosti, náměty a snaţili se řešit nastalé problémy a nedostatky.  
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 Další formou práce inspektorů bylo zprostředkování pokud moţno okamţité pomoci 

členům v celé problematice BOZP, zvláště v případě vzniku pracovní úrazovosti, a to nejen 

smrtelné a závaţné.  

 

 Významnou součástí činnosti oddělení BOZP byla péče o zvyšování odborných 

teoretických a praktických znalostí funkcionářů a členů OSŢ různých orgánů OSŢ a ZO 

OSŢ v oblasti BOZP v rámci pořádaných školení a seminářů. Do procesu vzdělávání a 

zvyšování znalostí byli zapojováni členové a funkcionáři odborových organizací u všech 

zaměstnavatelů, kde měla svoji působnost OSŢ. Nedostatkem, který se zde vyskytoval, byl 

nedostatečný zájem o vzdělávání ze strany odborových organizací, které působily u nedráţních 

zaměstnavatelů, zřejmě to vyplývalo i s  případnými problémy s  uvolňováním funkcionářů a 

členů OSŢ u těchto nedráţních zaměstnavatelů. Zaměstnanci oddělení BOZP v uplynulém 

období od IV. sjezdu OSŢ připravili a uskutečnili celkem 12 specializovaných vícedenních 

seminářů, v rámci nichţ bylo proškoleno 290 členů a funkcionářů ZO OSŢ, kteří působili ve 

funkcích dobrovolných inspektorů BOZP v rámci působnosti svých závodních výborů.  

 V průběhu hodnoceného období probíhaly rovněţ krátkodobé semináře a školení. Tyto 

školení a semináře probíhaly v rámci OSŢ-ústředí, RSP a ZO OSŢ a bylo při nich vyškoleno 

více neţ 800 členů a funkcionářů OSŢ. Vícedenní specializované kurzy, školení a semináře 

byly zaměřeny na vzdělávání nových nebo stávajících odborářů, pracujících v oblasti BOZP. 

V rámci těchto školících aktivit posluchači kurzů získali základní kvalifikaci pro činnost 

odborového inspektora. Co se týká jednodenních seminářů a školení, tyto slouţily spíše pro 

obecné seznámení s problematikou BOZP, zejména nových funkcionářů ZO OSŢ. Začátkem 

roku 2009 byla oddělením BOZP zpracována a vydána metodická příručka pro inspektory 

BOZP, která celkově shrnula tuto problematiku, pod názvem „BOZP pro inspektory BOZP ZO 

OSŢ“. 

 Nezbytnou součástí náplně činnosti oddělení BOZP byla i tzv. připomínková řízení 

k předkládaným návrhům zákonů, nařízení vlády, vyhlášek, interních předpisů 

zaměstnavatelů (např. směrnic, organizačních opatření a pokynů apod.). Jako příklad lze uvést 

několikeré připomínkování připravovaných změn zákoníku práce, zákona č. 309/2006 Sb., 

kterým se upravují další poţadavky BOZP v pracovněprávních vztazích a o zajištění BOZP při 

činnosti nebo poskytování sluţeb mimo pracovněprávní vztahy, nařízení vlády č. 361/2007 Sb., 

kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, nařízení vlády č. 592/2006 Sb., o 

podmínkách akreditace a provádění zkoušek o odborné způsobilosti, interní předpisy 

zaměstnavatelů, především ČD, a.s., ČD Cargo, a.s. a SŢDC, s.o. Mezi tyto interní předpisy 

patřily například různé směrnice, týkající se osobních ochranných pracovních prostředků, 

pracovní úrazovosti, školení, BOZP, zdravotní péče a další. Odborné a odborové působení se 

projevovalo kromě posuzování a připomínkování výše uvedených předpisů také osobním 

působení v různých pracovních skupinách a komisích. 

 

 Nejdůleţitější odbornou činností oddělení BOZP byla samotná kontrolní činnost u 

zaměstnavatelů, kdyţ úkolem těchto kontrol bylo zjistit, jakým způsobem zaměstnavatelé plní 

své povinnosti stanovené platnými právními předpisy v oblasti BOZP ve vztahu k 

zaměstnancům, případně zjištění úrovně spolupráce odborových organizací se zaměstnavateli 

na úseku BOZP. V hodnoceném období bylo uskutečněno více neţ 2 000 kontrol u 

zaměstnavatelů. Dle povahy kontrolní akce se jednalo o plánované, následné, mimořádné a 

tematické kontroly, jednak na pracovištích Českých drah, a.s., ČD Cargo, a.s., SŢDC, s.o., ale i 

u nedráţních zaměstnavatelů, kdyţ jediným aspektem bylo, zda u zaměstnavatele působí ZO 

OSŢ. Pokud se týká kontrolní činnosti, tato byla prováděna víceméně v součinnosti nebo 

spolupráci s funkcionáři příslušných závodních výborů a odpovědnými vedoucími pracovníky 

zaměstnavatelů. Podle potřeby se některých kontrolních akcí účastnili i zástupci státních orgánů 
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a sloţek, například hygienických stanic, zdravotnických zařízení nebo inspektorátů práce, které 

jsme poţádali o pomoc. 

 V rámci některých kontrol oddělení BOZP spolupracovalo i s odbornými pracovníky 

BOZP u zaměstnavatelů na úrovni generálních ředitelství, kteří byli zainteresováni na 

zabezpečení odstranění zjištěných závad. Za hodnocené období bylo zjištěno okolo 2 500 závad 

a nedostatků různého charakteru. Nejčastější závady v oblasti BOZP se vyskytovaly v oblasti 

stavu komunikací (např. neudrţované, nezpevněné, nedostatečně označené apod.), dále 

neschůdné stezky, zarostlý manipulační prostor, havarijní stav některých budov, porušování 

hygienických podmínek v oblasti zásobování pitnou vodou a ochrannými nápoji a WC, 

nedostatečná kvalita některých OOPP a jejich zásobování, nedodrţování termínů při 

odstraňování zjištěných závad a nedostatků. 

 Neoddělitelnou součástí kontrolní činnosti OSŢ na úseku BOZP byla i účast inspektorů 

BOZP na přípravě, průběhu a vyhodnocení prověrek BOZP, které kaţdým rokem probíhaly u 

zaměstnavatelů na všech pracovištích. Tyto prověrky BOZP se připravovaly pravidelně 

v dohodě s příslušnými odborovými organizacemi tak, jak to bylo stanoveno platnou 

legislativou a interními předpisy zaměstnavatelů. Na základě provedených prověrek byly 

pořizovány zápisy a stanoveny termíny k odstranění zjištěných nedostatků a závad. I na základě 

těchto závěrů byla prováděna kontrolní činnost OSŢ ke zjištění dodrţování termínů odstranění 

zjištěných závad u zaměstnavatelů na pracovištích. Limitujícím faktorem pro odstraňování 

závad a nedostatků bylo také nedostatečné mnoţství finančních prostředků. Pozitivně lze 

hodnotit stále se zlepšující úroveň stavu pracovního prostředí a pracovních podmínek u 

zaměstnavatelů. Bezesporu na tom mělo svůj podíl i ustanovení v kolektivních smlouvách, 

zakotvující vyčlenění určité finanční částky na oblast BOZP. 

 Nemalé úsilí bylo věnováno působení i směrem do organizací tzv. nedráţních 

zaměstnavatelů, u kterých působí ZO OSŢ. Zde lze říci, ţe úroveň BOZP u těchto nedráţních 

subjektů byla velmi rozdílná. Bezesporu nejdůleţitějším faktorem byla otázka chápání a 

vnímání podstaty a smyslu BOZP u těchto zaměstnavatelů. Na tomto pochopení záleţí 

posuzování systému a vlastní úrovně BOZP, proto byl mezi těmito zaměstnavateli velký rozdíl, 

např. ve stavu úrovně pracovní úrazovosti, ale i v kvalitě spolupráce s příslušnou odborovou 

organizací. Tam, kde zaměstnavatel doslova tzv. neměl odbory rád, byla spolupráce na velice 

nízké úrovni. Největší počet pracovních úrazů existoval u těchto nedráţních společností: 

tradičně ve společnostech s opravárenskou, stavební a montáţní činností, např. LOSTR Louny, 

a.s., ŢOS České Velenice, RYKO Děčín, a.s., ŢPSV Uherský Ostroh, a.s. a další. Z kontrol a 

metodické činnosti, kterou provádělo OSŢ u těchto zaměstnavatelů vyplývala vţdy rozdílná 

úroveň stavu v oblasti BOZP, pracovních i sociálních podmínek. Neustále se potvrzovalo, ţe 

velice záleţí rovněţ na vlastní aktivitě a činnosti příslušných závodních výborů, na tom, jak byl 

pochopen smysl a podstata oblasti BOZP v rámci odborové činnosti.  

 

 Činnost OSŢ na tomto úseku měla nezanedbatelný podíl také na postupně se zlepšujícím 

stavu v oblasti OOPP a výstrojních součástí zaměstnanců. Zástupci OSŢ působili i 

v pracovních skupinách a komisích zabývajících se stavem a úrovní OOPP a výstrojních 

součástí. V rámci těchto jednání byly vţdy předkládány stíţnosti, náměty a podněty ke zlepšení 

stavu v této oblasti. Je nutno přiznat, ţe se nedařilo vţdy vyřešit všechny problémy s kvalitou a 

sortimentem OOPP a výstrojních součástí, coţ v některých případech souviselo s nedůsledným 

postupem odpovědných pracovníků v rámci uplatňování reklamací, také záleţelo na přístupu 

samotných zaměstnanců, kteří nedostatečně vyuţívali svého reklamačního práva. Zkvalitňování 

a rozšiřování sortimentu v oblasti OOPP a výstrojních součástí vţdy souviselo i s mnoţstvím 

finančních prostředků u zaměstnavatelů. Lze však konstatovat, ţe byla této oblasti věnována 

značná pozornost nejen ze strany OSŢ, ale také ze strany zaměstnavatelů, coţ se za hodnocené 

období projevilo především zkvalitněním OOPP a výstrojních součástí, které byly vţdy pod 
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přísnou kontrolou a procházely náročnými zkušebními testy. Pozitivním přínosem v této oblasti 

bylo i získávání nových aktuálních poznatků zaměstnanců oddělení BOZP na výstavách a 

veletrzích OOPP, kde byla vţdy moţnost získání nových poznatků a přehledu o vývoji,  

trendech, materiálech a kvalitě OOPP a výstrojních součástí. 

 

 Významnou součástí činnosti v oblasti BOZP při práci bylo i sledování a hodnocení 

vývoje a stavu pracovní úrazovosti u zaměstnavatelských subjektů, kde působí ZO OSŢ. 

V závěru kaţdého čtvrtletí byla oblast pracovní úrazovosti i stavu v oblasti BOZP hodnocena 

oddělením BOZP a s výsledkem tohoto stavu byli pravidelně seznamováni funkcionáři OSŢ na 

svých jednáních. Na minulém sjezdu OSŢ bylo součástí této zprávy i podrobné hodnocení 

vývoje pracovní úrazovosti u ČD, a.s. V současné době, kdy se koná jiţ V. sjezd OSŢ, je 

situace diametrálně odlišná, neboť existují další zaměstnavatelské subjekty, které se vyčlenily 

z původní organizace ČD, a.s. nebo vznikly nově, například ČD Cargo, a.s., SŢDC, s.o. a další. 

Podrobné analýzy a hodnocení oblasti pracovní úrazovosti, vzhledem k jejich rozsahu byly 

součástí jednotlivých předkládaných zpráv, které se věnovaly konkrétně problematice pracovní 

úrazovosti. Trend pracovní úrazovosti však lze snadno analyzovat na základě hodnocení 

pracovní úrazovosti u jednotlivých zaměstnavatelů. Celkově lze konstatovat, ţe v období od 

minulého sjezdu nastoupil trend sniţování počtu smrtelných pracovních úrazů. Tento trend je 

obdobný u většiny zaměstnavatelů, kde působí organizace OSŢ. Na druhou stranu však stoupal 

počet tzv. závaţných pracovních úrazů. Nicméně úkolem OSŢ bylo věnovat této oblasti 

značnou pozornost. Vţdy šlo o důsledné uplatňování svých pravomocí v oblasti kontrolní 

činnosti BOZP u zaměstnavatelů a sledování přijímání opatření zaměstnavateli a přijímání tzv. 

protiúrazové prevence. Odborové organizace měly své nezastupitelné místo při poukazování na 

vyskytující se závady a nedostatky v oblasti BOZP a ve vyţadování jejich odstraňování u 

zaměstnavatelů. Kaţdé poškození zdraví, případně smrt zaměstnance, představovaly zásadní 

zásah do ţivota zaměstnance nebo ţivota jeho pozůstalých. Proto byla věnována velká 

pozornost otázkám náhrady škody. Projednávání odškodnění pracovních úrazů a nemocí 

z povolání s příslušnou odborovou organizací byla zákonnou povinností zaměstnavatele. 

Odborům byla umoţněna kontrola odškodňování z hlediska jeho včasnosti a úplnosti, 

informovanosti dotčeného zaměstnance a také toho, zda zaměstnavatel postupuje v souladu 

s platnými právními předpisy a zda dochází ke krácení odškodného jen na základě a v souladu 

s platnou legislativou. V této oblasti byla věnována velká pozornost tomu, jak zaměstnavatelé 

plní své povinnosti, jakým způsobem vyšetřují a odškodňují pracovní úrazy. 

 

 

 

Mzdy 
 

 Mzdová oblast tradičně tvořila v období mezi sjezdy jednu ze stěţejních oblastí 

kolektivního vyjednávání a podnikových kolektivních smluv. Úsilí kolektivních vyjednavačů 

OSŢ se v této problematice soustředilo na uzavření dohod se zaměstnavateli, především na 

dynamiku meziročního vývoje, dále na vlastní mzdová ustanovení, z nichţ vyplývají podmínky 

a nároky na jednotlivé mzdové sloţky. 

 Pokud budeme měřit mzdový vývoj z hlediska reálné hodnoty mzdy za období let          

2005 - 2008, lze hovořit jednoznačně o pozitivním vývoji.  

 Za uvedené období jsou u zaměstnavatelů s členskou základnou OSŢ evidovány                 

2 subjekty, kde nedošlo k nárůstu reálné mzdy, nýbrţ k poklesu. Z  tohoto hlediska je 

nejváţnější situace u SŢDC, s.o. a ČSKD - INTRANS, a.s. Praha. U SŢDC, s.o. lze objektivně 

a s obecným uspokojením vysvětlit, ţe došlo k celkovému poklesu reálné mzdy v důsledku 

převedení velkého počtu zaměstnanců od ČD, a.s. k 1.7.2008.   
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 Růst reálných mezd se pohybuje od + 1,9 % (OHL ŢPSV Uherský Ostroh, ČD 

Telematika, a.s.) do + 32,2 % (TSS, a.s. Hradec Králové). Na dosaţení objektivnějších 

mzdových hodnot prostřednictvím kolektivního vyjednávání má vliv skutečnost, ţe 

zaměstnanci a jejich zástupci dávají v posledních letech před růstem mzdy, který by v řadě 

případů mohli poţadovat, přednost jistotě zaměstnání. 

 Během kolektivního vyjednávání se vţdy objeví nějaká konfliktní situace. Je to zpravidla 

vţdy ze strany menších odborových centrál. Většinou tuto úlohu sehrává FS ČR, která je 

profesní organizací a klade si velmi náročné mzdové poţadavky pro povolání „strojvedoucí“, 

které lze ne vţdy povaţovat za oprávněné a zcela legitimní. V roce 2008 se pro vyjednávání 

kolektivních smluv u hlavních zaměstnavatelských subjektů na rok 2008 k FS ČR přiřadila 

nově vzniklá Odborová centrála SOSaD (OC SOSaD). Kolektivní vyjednavače OSŢ i ostatní 

OC stojí hodně sil a pracovního úsilí, aby se našlo konsensuální společné stanovisko, které je 

přijatelné pro všechny zúčastněné. 

 

 O tom, ţe se jedná u zaměstnavatele ČD, a.s. od roku 2004 do roku 2008 o pozitivní 

vývoj vypovídají nejlépe následující údaje: 

         -  průměrná nominální měsíční mzda ze mzdových nákladů vzrostla o 31,93 %, 

         - vzhledem k růstu spotřebitelských cen (úhrnem za ČR) o 16,3 % se reálná hodnota 

průměrné měsíční mzdy zvýšila o 15,63 %.  

 Přestoţe poţadavky kolektivních vyjednavačů OSŢ na meziroční mzdový nárůst byly 

vyšší neţ ve skutečnosti přijaté. V rámci dosaţení dohody se zaměstnavatelem je dohodnut 

příspěvek zaměstnavatele na penzijní připojištění i příspěvek na ţivotní pojištění. Oba tyto 

příspěvky se postupně ze strany zaměstnavatele navyšovaly. Jedná se o tzv. „benefit“ 

s odloţenou spotřebou, který však ve svém důsledku tvoří významnou část příjmů na straně 

zaměstnanců, kteří daných zvýhodnění zpravidla vyuţívají. Je proto aţ neuvěřitelné, ţe jsou 

ještě mezi zaměstnanci tací, kteří těchto benefitů ze strany zaměstnavatele nevyuţívají. 

Podrobnější údaje o mzdovém vývoji u ČD, a.s. a v nedráţních subjektech jsou uvedeny 

v následujících příkladech.  

 

 

Hlavní zaměstnavatelé (z pohledu statistiky): 

 

České dráhy, a.s.     

 V roce 2008 dosáhla průměrná mzda u ČD, a.s. ze mzdových nákladů (MN) 25 368 Kč, 

proti 22 353 Kč roku 2007, jde o nárůst 13,49 % a ze mzdových a ostatních osobních nákladů 

(dále MOON) výše 26 856 Kč. Ve srovnání s rokem 2007 (23 455 Kč) jde o nominální nárůst 

ve výši 14,5 %.  

 

 

ČD Cargo, a.s. 

 V roce 2008 dosáhla u ČD Cargo, a.s. průměrná mzda z MN 25 822 Kč a z MOON          

26 718 Kč.  U této společnosti nelze objektivně konstatovat nárůst mzdy proti roku 2007, 

neboť by výsledek byl zkreslený - ČD Cargo, a.s. totiţ vznikla 1. prosince 2007.  

 

 

SŢDC, s.o.       
 Vedení společnosti se v PKS zavázalo zabezpečit v průběhu roku 2008 nárůst průměrné 

měsíční mzdy vypočtené z MN bez OON o 2,2 % oproti průměrné reálné mzdě. Zaměstnanci 

SŢDC jsou odměňováni podle „Směrnice GŘ pro odměňování zaměstnanců SŢDC“, která je 

nedílnou části PKS SŢDC. 
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 V roce 2008 činila průměrná měsíční mzda z MOON 25 865 Kč. Při porovnání s rokem 

2007 (33 655 Kč) se jedná pokles ve výši 23,15 %. Tento pokles je však zapříčiněn převedení 

zaměstnanců infrastruktury k 1.7.2008 od ČD, a.s. k SŢDC, s.o.  

 

 

 

 

 

 

 

Průměrná hrubá měsíční mzda (v Kč) z celkových MN u ČD, a.s., ČD Cargo, a.s., v ČR (celkem) 

a ČR (podnikatelská sféra) dle ČSÚ za roky 2004 - 2008 na fyzické osoby: 

 

 

 2004 2005 2006 2007 2008 

ČD, a.s. 19 185 20 668 21 957 23 395 25 311 

ČD Cargo, a.s. 0 0 0 22 698 25882 

ČR celkem 18 041 18 992 20 219 21 694 23 542 

ČR PS 18 124 19 055 20 343 21 856 23 961 
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Přehled o vývoji průměrné mzdy u zaměstnavatelů s členskou základnou OSŢ:  
 

 

Zaměstnanecký 

subjekt 

Průměrná měsíční mzda MOON 

 
2005 2006 2007 2008 Index 2008/2005 

Akciové společnosti 
České dráhy 20.652 Kč 21.977 Kč 23.455 Kč 26.856 Kč 130,0 

EŽ Praha 24.397 Kč 25.996 Kč 27.805 Kč 31.519 Kč 129,2 

ČSKD-INTRANS Praha 28.569 Kč 27.354 Kč 26.620 Kč 26.926 Kč   94,2 

SKANSKA DS Praha 30.348 Kč 31.784 Kč 33.416 Kč 38.284 Kč 126,1 

OHL ŢS Brno 24.642 Kč 27.224 Kč 30.147 Kč 32.641 Kč 132,5 

OHL ŢPSV  U. Ostroh 18.522 Kč 19.411 Kč 20.585 Kč 21.370 Kč 115,4 

MTH Praha 17.432 Kč 17.966 Kč 19.004 Kč 22.873 Kč 131,2 

JLV Praha 16.797 Kč 17.890 Kč 19.496 Kč 20.737 Kč 123,5 

CZ LOKO Č. Třebová 16.460 Kč 17.903 Kč 19.737 Kč 23.997 Kč 145,8 

ŢOS České Velenice CZ 13.761 Kč 14.692 Kč 15.471 Kč 17.993 Kč 130,7 

RYKO Děčín 16.595 Kč 17.250 Kč 18.380 Kč 20.472 Kč 123,4 

LOSTR Louny 15.043 Kč 16.505 Kč 18.492 Kč 20.082 Kč 133,5 

Pars nova Šumperk 15.232 Kč 16.615 Kč 17.799 Kč 19.488 Kč 127,9 

MUS kolej. doprava Most 17.951 Kč 18.759 Kč 20.135 Kč 21.843 Kč 121,7 

Dopravní zdravotnictví - - - 26.149 Kč - 

 

Společnosti s ručením omezením 
FEREX-ŢOS Liberec 15.609 Kč 15.886 Kč 17.877 Kč 18.587 Kč 119,1 

MOVO Plzeň 15.720 Kč 15.694 Kč 18.553 Kč 20.623 Kč 131,2 

ATECO-ŢOS Praha 15.565 Kč 16.625 Kč 17.758 Kč 18.968 Kč 121,9 

AŢD Praha 23.151 Kč 26.821 Kč 28.691 Kč 30.674 Kč 132,5 

Signal Mont, Hr. Králové 17.716 Kč 16.600 Kč 18.012 Kč 20.742 Kč 117,1 

ŢOS Nymburk 15.201 Kč 16.908 Kč 19.016 Kč 19.712 Kč 129,7 

Organizační sloţka státu 
Dráţní úřad Praha 21.487 Kč 22.142 Kč 22.949 Kč 24.285 Kč 113,0 

Státní organizace 

SŢDC s.o. 30.645 Kč 31.894 Kč 33.655 Kč 25.865 Kč   84,4 

Příspěvkové organizace 
SŠ Olomouc 18.334 Kč 19.104 Kč 20.132 Kč 21.693 Kč 118,3 

SOŠ a SOU Šumperk 18.004 Kč 19.350 Kč 20.492 Kč 21.782 Kč 120,9 

SOŠ a SOU Č. Třebová 16.395 Kč 17.637 Kč 19.354 Kč 20.573 Kč 125,5 

Dceřiné společnosti 

ČD Cargo, a.s. - - 22.740 Kč 26.718 Kč - 

ČD Telematika, a.s. 25.880 Kč 26.642 Kč 28.261 Kč 29.865 Kč 115,4 

TSS, a.s. (H. Králové) 20.101 Kč 22.826 Kč 25.610 Kč 29.281 Kč 145,7 

DPOV, a.s. (Přerov) - - 21.009 Kč 22.280 Kč - 

ČD travel, s.r.o. 
1
/ 1

/ 1
/ 1

/ - 

 

Poznámky:  
1/  -  údaje nebyly poskytnuty z důvodu malého počtu zaměstnanců 
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Sociální oblast 

 
 Vytváření optimálních pracovních a sociálních podmínek patřilo i v hodnoceném 

období mezi sjezdy k prioritní záleţitosti, kterým byla věnována orgány OSŢ zvýšená 

pozornost. 

 Základními nástroji k realizaci většiny poţadavků zaměstnanců se stalo vyjednávání o 

uzavření podnikových kolektivních smluv. V popředí pozornosti byla zejména problematika 

tvorby a uţití sociálních fondů (dále jen SF), ve státních organizacích Fondu kulturních a 

sociálních potřeb (dále jen FKSP), zlepšování pracovního prostředí a poskytování benefitů 

(např. penzijní připojištění, kapitálové ţivotní pojištění apod.), prosazení zabezpečení 

zaměstnanců výhodami z tzv. DSP prodlouţením jeho platnosti aţ do konce roku 2010. 

 

 Z hlediska vnitroodborového je významnou částí tvorba a čerpání dávek z Podpůrného 

fondu OSŢ členům, kteří se dostali do obtíţné sociální a finanční situace (dále viz část - 

Podpůrný fond OSŢ). 

 

 V zásadě se podařilo zachovat trend v minulosti dosaţených nadstandardů. 

 Z 33 (průměr) zaměstnavatelských subjektů v podnikatelské sféře sledovaných v rámci 

OSŢ, je uzavřena Podniková kolektivní smlouva v průměru v 32 (průměr). Stále však, i kdyţ 

zcela ojediněle, existují zaměstnavatelské subjekty, které pro své zaměstnance nechtějí 

poskytovat ţádné sociální výhody nad rámec obecně závazných právních předpisů. 

 Je ale třeba mít na zřeteli, ţe vnější ekonomické prostředí působí určitým způsobem 

protichůdně proti sociálním výhodám zaměstnanců, coţ potlačuje sociální priority a lze v rámci 

udrţení konkurenceschopnosti dále očekávat zvýšený tlak zaměstnavatelů na omezování dosud 

poskytovaných zvýhodnění, zejména v současném období globální hospodářské a finanční 

krize. 

 

 

Přehled počtu uzavřených PKS a počtu zaměstnanců, kterých se týkají: 

 

Rok 
Počet zaměstnavatelských 

subjektů 

Počet 

zaměstnanců 

(v tisících) 

Počet 

uzavřených 

PKS 

2005 34 81,9 33 

2006 32 79,5 30 

2007 34 83,6 34 

2008 35 73,6 33 

2009 31 69,9 30 
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Sociální zázemí a bezpečnost a ochrana zdraví při práci 
 

 Ve státní organizaci SŢDC, s.o. je, v souladu s vyhláškou Ministerstva financí                     

č. 310/1995 Sb.
4
, tvořen FKSP ve výši 2 % z ročního objemu nákladů zúčtovaných na mzdy, 

náhrady mzdy, odměny za pracovní pohotovost, který je uţíván na zlepšování pracovních a 

sociálních podmínek, na činnost odborových organizací a pro BOZP. V roce 2008 bylo ve 

FKSP a v centrálním FKSP plánováno 42.128.788,- Kč a čerpáno bylo 23.661.773,- Kč. 

 Na zlepšování pracovních a sociálních podmínek - sociální vybavenost pracovišť 

v organizačních sloţkách ČD, a.s. a ČD Cargo, a.s. je v PKS a SF kaţdoročně prosazováno 

vyčlenění finančních prostředků, které jsou stanoveny jednou poloţkou i pro BOZP. 

 

 

Přehled přidělených a čerpaných finančních prostředků ČD, a.s. a ČD Cargo, a.s.: 
 

rok 
plán finančních prostředků 

na akce soc. charakteru a BOZP 
plnění v Kč % 

2005 200.000 tisíc 160 569 000 95 

2006 185.000 tisíc 184 000 000 100 

2007 130.000 tisíc 132 890 000 102 

2008 100.000 tisíc + 30.000 tisíc CARGO 78 000 000 78 

2009 75.000 tisíc + 30.000 tisíc CARGO   

                                                   
4 vyhláška Ministerstva financí č. 310/1995 Sb., o fondu kulturních a sociálních potřeb, ve znění pozdějších 

předpisů 
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Plán a plnění finančních prostředků na akce soc. charakteru a na BOZP v 
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Sociální fondy 
 

 Transformací ţeleznice na akciové společnosti (ČD, a.s., ČD Cargo, a.s.) a státní 

organizaci (SŢDC, s.o.) došlo k tomu, ţe u ČD, a.s. a ČD Cargo, a.s. je vytvářen SF (u ČD, a.s. 

podle ustanovení § 11 zákona č. 77/2002 Sb.
5
, u ČD Cargo, a.s. je SF tvořen dle článku 46 

Stanov společnosti) ve výši 2 % z ročního objemu mzdových nákladů zúčtovaných na mzdy a 

náhrady mezd. U SŢDC, s.o. je stále tvořen FKSP  (podle vyhlášky č. 310/1995 Sb.
6
). 

 Přesto, ţe ČD, a.s. i ČD Cargo, a.s. jsou podnikatelskými subjekty, kde jsou nejdůleţitější 

výsledky hospodaření, lze konstatovat, ţe rozhodující sociální výhody se podařilo do SF 

prosadit, popřípadě zachovat v PKS. Zejména se jedná o zachování příspěvku na úhradu 

nákladů činnosti příslušného odborového orgánu, které vznikají v souvislosti se zastupováním 

zaměstnanců a také zachování sociálních výpomocí pro zaměstnance, včetně moţnosti řešení 

v období dočasné pracovní neschopnosti (nově např. čl. 8, 8.1., 8.4., 8.9. „Zásad hospodaření se 

sociálním fondem“, v souvislosti s dočasnou pracovní neschopností). Pro další období je 

hlavním úkolem OSŢ udrţet a podle moţností dále rozvíjet rozsah sociálních výhod fondu a 

přispět k přesvědčení nedráţních zaměstnavatelských subjektů sociální nebo obdobné fondy 

vytvářet. 

 

Doprovodný sociální program 
 

 DSP  pokračoval podle usnesení vlády č. 1328/2000 Sb. a podle nařízení vlády                  

č. 322/2002 Sb.
7
, které byly nařízením vlády č. 370/2007 Sb.

8
 prodlouţeny pro období od 

1.4.2008 do 31.12.2010. Toto nařízení vlády řeší důsledky restrukturalizace ČD, a.s. 

                                                   
5 Zákon o akciové společnosti České dráhy, státní organizaci Správa ţelezniční dopravní cesty a o změně zákona    

č. 266/1994 Sb., o drahách, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 77/1997 Sb., o státním podniku, ve znění 

pozdějších předpisů 
6 vyhláška Ministerstva financí č. 310/1995 Sb., o fondu kulturních a sociálních potřeb, ve znění pozdějších 

předpisů 
7 Nařízení vlády č. 322/2002 Sb., kterým se stanoví podmínky, výše a způsob poskytnutí příspěvku k řešení 

sociálních důsledků transformace státní organizace České dráhy  
8 Nařízení vlády č. 370/2007 Sb. o podmínkách, výši a způsobu poskytnutí příspěvku k řešení důsledků 

restrukturalizace akciové společnosti České dráhy a státní organizace Správa ţelezniční dopravní cesty 
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v návaznosti na zaloţení ČD Cargo, a.s. a převod provozování ţelezniční dopravní cesty na 

státní organizaci SŢDC, s.o. 

 

Přehled čerpání prostředků z DSP: 

 

rok 
počet 

zaměstnanců 

celková výše 

odstupného 

2005 4 652 463 437 328 

2006 2 427 244 049 286 

2007 2 268 229 930 465 

2008 1 656 171 580 729 

celkem 11 003 1 108 997 808 

 

Výše odstupného a počet dotčených zaměstnanců v letech 2005 - 2008: 
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Podpůrný fond OSŢ 
 

 Podpůrný fond OSŢ (dále jen PF OSŢ) byl zaloţen za účelem podpory členů, kteří se 

dostali do tíţivé sociální situace, na jejíţ zmírnění vlastní finanční a hmotné prostředky 

nedostačují. Za období od roku 2005 do roku 2008 včetně, činily příjmy do PF OSŢ celkem 

4.779.206,75 Kč. Ţádosti o dávku z PF OSŢ byly prostřednictvím ZV ZO OSŢ zasílány na 

OSŢ-ústředí. Celkem za období od roku 2005 do roku 2008 byly dávky z PF OSŢ 

vyplaceny 218 ţadatelům.  Na podpůrných dávkách bylo vyplaceno celkem 1.846.643,00 

Kč.  

 Jednalo se o členy OSŢ, kteří se dostali do tíţivé sociální situace, zejména v důsledku 

úmrtí v rodině, úrazů, dlouhodobé nemoci, poţáru, ţivelné pohromy (např. vichřice, povodně 

atd.), případně dlouhodobé nezaměstnanosti. Z důvodu nepodepsání Podnikové kolektivní 

smlouvy ČD, a.s. byly vypláceny dávky z PF OSŢ ţadatelům, kteří pozbyli nárok na vyrovnání 

mzdy při ztrátě zdravotní způsobilosti, a to za měsíce leden a únor 2005, coţ ovlivnilo celkovou 

výši čerpání. Dále se v roce 2008 vyplatily dávky z PF OSŢ z důvodu ztráty zdravotní 

způsobilosti, kdy byla vyrovnána mzda ve smyslu ustanovení 1.1 Přílohy č. 7 PKS ČD, a.s. na 

rok 2008. 
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 Z celkové uvedené částky výdajů činily vyplacené dávky ţadatelům, týkající se zdravotní 

způsobilosti v roce 2008 ve výši 77.720,- Kč. Nezanedbatelnou část příjmů PF OSŢ tvořily 

částky za samolepky a členské průkazy. 

 

 

 V souladu se Statutem PF OSŢ byly pololetně projednávány v Ústředí OSŢ zprávy o 

příjmech a výdajích a průběţně zveřejňovány v týdeníku OSŢ „Obzor“ a na webových 

stránkách OSŢ. Negativně lze hodnotit skutečnost, ţe řada ZV ZO OSŢ sice pro své členy 

dávky pomoci ţádají, avšak do PF OSŢ  přispívají minimálně nebo vůbec.  

 

Přehled příjmů a výdajů PF OSŢ (2005 - 2008): 

 

Rok: Příjmy v Kč: Výdaje v Kč: Počet ţadatelů: 

2005  1.608.695,52 812.095,- 142 

2006 1.147.154,00 471.000,- 38 

2007 1.373.409,00 248.000,- 15 

2008               649.948,23  315.548,-  23 

Celkem: 4.779.206.75 1.846.643,- 218 

 

 

Kondiční ozdravné pobyty 

 
 V rámci kolektivního vyjednávání se i nadále dařilo pro zaměstnance v exponovaných 

povoláních zachovat poskytování kondičních ozdravných pobytů (dále jen KOP).  

 1.12.2007 došlo ke vzniku dceřiné společnosti ČD Cargo, a.s. V souvislosti s touto 

změnou od 1.1.2009 ČD, a.s. a ČD Cargo, a.s. postupují podle samostatných PKS. Poskytování 

KOP se řídí PKS ČD, a.s. a ČD Cargo, a.s. a jejich přílohami „Poskytování kondičních pobytů 

zaměstnancům ČD, a.s. a ČD Cargo, a.s.“. Poskytování kondičních pobytů probíhalo v cyklech 

jednou za dva roky a jednou za tři roky pro příslušný okruh povolání. 

 Kondiční pobyty se realizovaly ve vybraných střediscích, která splňovala podmínky pro 

realizaci i po stránce zdravotní. V hodnoceném období se konaly ve střediscích mimo ČD: 

NIVA-Luhačovice; Liptovské liečebné kúpele, a.s.; Lúčky; Bardejovské Kúpele, a.s. a 

Slovenské liečebné kúpele Rajecké Teplice, a.s. 

 Zdravotní pojišťovna Ministerstva vnitra ČR přispívá zaměstnancům, kteří jsou pojištěnci 

ZP MV ČR, na zdravotní část ve výši 1.500,- Kč na osobu a turnus. 

  

 V této problematice věnoval PV OSŢ při ČD, a.s. pozornost neplnění PKS ČD, a.s. 

v bodě 6.4 v oblasti KOP, k tomu poţadoval zajištění dostatečných kapacit a moţnosti čerpat 

mimořádně KOP v roce 2006 zaměstnancům, kteří o tuto výhodu v roce 2005 přišli 

(nepodepsání PKS). Tento úkol, stanovený usnesením IV. sjezdu OSŢ byl splněn. 
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ČD, a.s. 

 

Přehled počtu poukazů a nákladů na KOP: 

 

 

Rok 

Počet 

poukazů 

poţadavek 

Počet 

poukazů 

vyuţití 

Počet 

poukazů 

nevyuţitých 

Z toho 

pojištěnci 

ZP MV ČR 

 

Celkové náklady 

2005 4 000 3 991 9 2 610 73 105 191,00 Kč 

2006 7 000 6 824 176 4 337 145 948 979,00 Kč 

2007 6 750 6 467 283 4 036 142 458 942,00 Kč 

2008 4 962 4 732 230 2 845 110 671 415,00 Kč 

 

 

Přehled vyuţití poukazů KOP dle jednotlivých zařízení: 

 

 

Rok 

 

NIVA-

Luhačovice 

Liptovské 

liečebné 

kúpele, a.s., 

Lúčky 

 

Bardejovské 

Kúpele, a.s. 

Slovenské 

liečebné kúpele 

Rajecké 

Teplice, a.s. 

 

Celkem 

2005 1 326 460 929 1 276 3 991 

2006 1 633 495 1 131 3 565 6 824 

2007 1 257 411 923 3 876 6 467 

2008 1 129 439 712 2 452 4 732 

 

 

 

ČD Cargo, a.s. 

 

Přehled počtu poukazů a nákladů na KOP: 

 

 

Rok 

Počet 

poukazů 

poţadavek 

Počet 

poukazů 

vyuţití 

Počet 

poukazů 

nevyuţitých 

Z toho 

pojištěnci 

ZP MV ČR 

 

Celkové náklady 

2008 2 017 1 883 134 1 217 45 644 130,00 Kč 

 

 

Přehled vyuţití poukazů KOP dle jednotlivých zařízení: 

 

 

Rok 

 

NIVA-

Luhačovice 

Liptovské 

liečebné 

kúpele, a.s., 

Lúčky 

 

Bardejovské 

Kúpele, a.s. 

Slovenské 

liečebné kúpele 

Rajecké 

Teplice, a.s. 

 

Celkem 

2008 545 156 243 939 1 883 
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SŢDC, s.o.  
 

 Od 1.7.2008 některé funkce, u kterých byly poskytovány kondiční pobyty a dosud byly 

vedeny u ČD, a.s., přešly k SŢDC, s.o. Nárok na KOP byl i nadále řešen dle PKS ČD, a.s. pro 

rok 2008. 

 

Přehled počtu poukazů a nákladů na KOP: 

 

 

Rok 

Počet 

poukazů 

poţadavek 

Počet 

poukazů 

vyuţití 

Počet 

poukazů 

nevyuţitých 

Z toho 

pojištěnci 

ZP MV ČR 

 

Celkové náklady 

2008 145 115 30 69 1 474 071,00 Kč 

 

 

Přehled vyuţití poukazů KOP dle jednotlivých zařízení: 

 

 

Rok 

 

NIVA-

Luhačovice 

Liptovské 

liečebné 

kúpele, a.s., 

Lúčky 

 

Bardejovské 

Kúpele, a.s. 

Slovenské 

liečebné kúpele 

Rajecké 

Teplice, a.s. 

 

Celkem 

2008 46 0 0 69 115 

 

 

Penzijní připojištění 

 
 Příspěvek zaměstnavatele na penzijní připojištění

9
 je poskytován v souladu s ustanovením 

PKS a podle Zásad pro poskytování příspěvku na penzijní připojištění zaměstnancům, kteří 

uzavřeli s Penzijním fondem České pojišťovny, a.s. písemnou smlouvu o penzijním připojištění 

se státním příspěvkem, který byl vybrán zaměstnavatelem jako zaměstnanecký fond. Od 

1.9.2004 došlo ke sloučení penzijního fondu ABN AMRO, a.s. s penzijním fondem České 

pojišťovny, a.s., který zaujímá v počtu klientů největší podíl na trhu v České republice. Výše 

příspěvku činila v hodnoceném období od 400,- do 700,- Kč v závislosti na věku zaměstnance.  

 V roce 2005 se zaměstnavatel zavázal v kolektivní smlouvě poskytnout větší objem 

finančních prostředků. V této souvislosti došlo ke změně příslušných zásad, aby s účinností od 

1.8.2005 byla poskytována maximální výše příspěvku v souladu s daňovým zákonem. 

 

 Od 1.1.2008 vstupuje v platnost novela zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve 

znění pozdějších předpisů. Tato novela se promítne také do oblasti penzijního připojištění i 

ţivotního pojištění. Hlavní změny, které mají dopad na poskytování penzijního připojištění, 

jsou:  

 - sjednocení daňového reţimu na straně zaměstnavatele tak, ţe pojistné na soukromé 

ţivotní pojištění a příspěvky na penzijní připojištění jsou daňově uznatelným nákladem 

zaměstnavatele bez ohledu na jejich výši, 

                                                   
9 od 1.8.2009 vstoupila v účinnost novela zákona č. 230/2009 Sb., kterým se mění zákon č. 256/2004 Sb., o 

podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony (ustanovení týkající se 

penzijního připojištění - umoţňuje pojištěncům relativně jednoduchý přechod mezi penzijními fondy, zakazuje 

penzijním fondům poskytovat zaměstnavatelům pobídky a ovlivňovat zaměstnance při výběru penzijního fondu) 
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 - společný limit na straně zaměstnance pro penzijní připojištění i ţivotní pojištění je  

24 000 Kč od téhoţ zaměstnavatele, v případě vyššího příspěvku vzniká povinnost odvést daň a 

uhradit sociální a zdravotní pojištění. 

 1.12.2007 došlo ke vzniku dceřiné společnosti ČD Cargo, a.s. V souvislosti s touto 

změnou od 1.1.2009 ČD, a.s. a ČD Cargo, a.s. postupují podle samostatných PKS. 

 Od 1.1.2009 jsou zaměstnanci u obou zaměstnavatelů zařazeni dle vybraných KZAM do 

5 kategorií a výše příspěvku činí od 800,- do 1.250,- Kč v závislosti na kategorii. U penzijního 

připojištění je povinná minimální spoluúčast zaměstnance ve výši 300,- Kč měsíčně.  

 Poslední vývoj ukazuje prozíravost a správnost předchozího postupu. 
 
 

ČD, a.s. 

 
Rok 2005 2006 2007 2008 

Měsíc Počet 

případů 

Kč Počet 

případů 

Kč Počet 

případů 

Kč Počet 

případů 

Kč 

I. 28 027 11 234 835 37 666 17 751 424 35 987 21 233 324 27 371 19 133 553 

II. 27 668 10 934 609 37 098 17 453 512 35 593 20 871 752 27 309 19 122 701 

III. 27 596 11 082 872 37 097 17 022 690 35 740 21 486 486 27 307 19 091 174 

IV. 26 758 10 779 395 36 836 16 451 102 35 516 21 387 203 27 231 19 059 121 

V. 26 788 10 838 659 36 893 16 445 455 35 453 21 681 310 27 254 19 062 571 

VI. 26 958 11 052 907 36 845 16 322 435 35 403 21 521 440 27 303 19 110 700 

VII. 26 781 11 018 706 36 727 16 344 534 35 321 21 603 516 20 516 14 363 300 

VIII. 27 143 17 181 681 36 668 16 340 988 35 241 21 663 771 20 593 14 413 734 

IX. 31 809 20 009 122 36 533 23 117 384 35 148 21 489 015 20 621 14 446 613 

X. 36 022 22 600 378 36 422 22 773 828 35 102 21 500 554 20 664 14 463 300 

XI. 37 200 23 274 654 36 447 22 832 022 35 071 21 563 809 20 716 14 501 900 

XII. 37 968 19 089 941 36 480 22 750 311 27 233 16 831 733 20 746 14 539 443 

Celkem: 30 060 179 097 759 36 809 225 605 685 34 734 252 833 913 23 969 201 308 110 

Poznámka: Počet případů v řádku celkem znamená průměrný počet případů za příslušný rok 

 

 

ČD Cargo, a.s. 

 

Rok 2008 

Měsíc Počet 

případů 

Kč 

I. 7 903 5 532 100 

II. 7 942 5 560 100 

III. 7 991 5 595 100 

IV. 8 024 5 615 400 

V. 8 136 5 688 000 

VI. 8 152 5 700 834 

VII. 8 136 5 695 200 

VIII. 8 086 5 660 200 

IX. 8 162 5 713 400 

X. 8 229 5 761 000 

XI. 8 282  5 793 200 

XII. 8 337 5 835 900 

Celkem: 8 115 68 150 434 

 

Poznámka: Počet případů v řádku celkem znamená průměrný počet případů za příslušný rok 
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SŢDC, s.o.  

 

 SŢDC, s.o. také realizovalo penzijní připojištění svých zaměstnanců v rámci platné právní 

úpravy podle samostatné Směrnice GŘ pro Poskytování příspěvku zaměstnavatele na penzijní 

připojištění zaměstnanců státní organizace Správa ţelezniční dopravní cesty. 

 V roce 2008 došlo k výraznému nárůstu z hlediska vyplácení finančních prostředků, 

protoţe od 1.7.2008 byli k SŢDC, s.o. převedeni zaměstnanci z ČD, a.s. 

 Od 1.1.2009 jsou zaměstnanci zařazeni dle vybraných KZAM do 4 kategorií a výše 

příspěvku činí od 800,- do 1.100,- Kč v závislosti na kategorii. U penzijního připojištění je 

povinná minimální spoluúčast zaměstnance ve výši 300,- Kč měsíčně. 

 

 

 

Rok 

 

Počet případů 

 

Kč 

2005 246 1 175 165 

2006 292 1 434 276 

2007 343 1 679 776 

2008 7 266 32 058 841 

 

Poznámka: Počet případů uvádí počet zaměstnanců, kterým náleţí příspěvek za prosinec příslušného kalendářního 

roku 

 

 Od 1.1.2009 ČD, a.s., ČD Cargo, a.s. i SŢDC, s.o. při poskytování příspěvků 

zaměstnavatele na penzijní připojištění postupují podle platných PKS a v souladu s přijatou 

„Koncepcí částečného řešení problematiky spojené se změnou zákona o důchodovém pojištění“ 

ze dne 9.9.2008. 

 

 

Ţivotní pojištění 

 
 V souladu s ustanovením PKS poskytuje zaměstnavatel příspěvek na vybrané produkty 

ţivotního pojištění těm, kteří uzavřeli písemnou smlouvu o ţivotním pojištění na produkty ING 

Ţivotní pojišťovny N.N. (Nationale-Nederlanden). Příspěvek je poskytován v souladu a za 

podmínek uvedených v „Zásadách pro poskytování příspěvku zaměstnavatele na ţivotní 

pojištění“.  

 Kapitálové ţivotní pojištění můţe uzavřít kaţdý ve věku 15 aţ 60 let. Kapitálové 

důchodové pojištění je určeno pro zaměstnance od 50 let věku. Ţivotní pojištění se sjednává 

minimálně na 5 let, zpravidla do 60 let věku. Oba produkty ţivotního pojištění jsou daňově 

odečitatelným pojištěním. Umoţňují tak vytvoření určité finanční rezervy do důchodového 

věku a současně určitým způsobem i napomohou zajistit rodinu pro případ předčasného úmrtí 

pojištěnce.  

 Pro rok 2005 bylo dohodnuto zvýšení částek a objemu prostředků na příspěvek 

zaměstnavatele na ţivotní pojištění. Příslušné zásady byly upraveny a s účinností od 1.7.2005 je 

poskytován maximální moţný příspěvek zaměstnavatele tak, aby byl v souladu s daňovým 

zákonem. 

 Od 1.1.2008 je měsíční příspěvek stanoven pro zaměstnance ve výši 750,- Kč, a to 

v jednotné výši pro všechny věkové kategorie do dosaţení věku stanoveného pro starobní 

důchod. 
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 Od 1.1.2008 vstupuje v platnost novela zákona o dani z příjmu. Tato novela se promítne 

rovněţ do oblasti penzijního připojištění i ţivotního pojištění. Hlavní změny, které mají dopad 

na poskytování ţivotní připojištění, jsou:  

 - sjednocení daňového reţimu na straně zaměstnavatele tak, ţe pojistné na soukromé 

ţivotní pojištění a příspěvky na penzijní připojištění jsou daňově uznatelným nákladem 

zaměstnavatele bez ohledu na jejich výši, 

 - společný limit na straně zaměstnance pro penzijní připojištění i ţivotní pojištění je 

24 000Kč od téhoţ zaměstnavatele, v případě vyššího příspěvku vzniká povinnost odvést daň a 

uhradit sociální a zdravotní pojištění. 

 1.12.2007 došlo ke vzniku dceřiné společnosti ČD Cargo, a.s. a v souvislosti s touto 

změnou od 1.1.2009 ČD, a.s. a ČD Cargo, a.s. přispívají na vybrané produkty ţivotního 

pojištění podle samostatných PKS. 

 SŢDC, s.o. také realizovalo ţivotní pojištění svých zaměstnanců v rámci platné právní 

úpravy podle samostatné Směrnice GŘ pro poskytování příspěvku zaměstnavatele na ţivotní 

pojištění zaměstnanců státní organizace Správa ţelezniční dopravní cesty. 

 V roce 2008 došlo k výraznému nárůstu, protoţe od 1.7.2008 byli k SŢDC, s.o. převedeni 

zaměstnanci z ČD, a.s. 

 Od 1.1.2009 ČD, a.s., ČD Cargo, a.s. i SŢDC, s.o. při poskytování příspěvků 

zaměstnavatele na ţivotní pojištění postupují podle platných PKS a v souladu s přijatou 

„Koncepcí částečného řešení problematiky spojené se změnou zákona o důchodovém pojištění 

ze dne 9.9.2008“. 

 

 

 

 

A) Kapitálové ţivotní pojištění 

 

ČD, a.s. 

 

Rok 2005 2006 2007 2008 

Měsíc Počet 

případů 

Kč Počet 

případů 

Kč Počet 

případů 

Kč Počet 

případů 

Kč 

I. 49 993 23 113 850 46 900 31 214 226 44 110 29 316 654 32 039 24 002 610 

II. 49 845 23 016 750 46 529 30 990 978 43 899 29 165 646 31 793 23 810 792 

III. 49 640 22 886 800 46 241 30 766 212 43 703 29 075 278 31 696 23 595 024 

IV. 48 132 22 302 650 45 747 30 456 008 43 453 28 884 050 31 557 23 608 626 

V. 47 872 22 302 700 45 543 30 333 906 43 263 28 752 810 31 412 23 379 266 

VI. 47 630 22 220 450 45 427 30 175 031 42 856 28 539 598 31 305 23 460 438 

VII. 47 118 31 380 588 45 263 30 144 708 42 533 28 341 334 23 278 17 339 172 

VIII. 46 892 31 231 188 45 066 29 978 226 42 518 28 285 496 23 236 17 423 418 

IX. 47 136 31 393 540 44 905 29 899 940 42 460 28 265 040 23 171 17 308 050 

X. 47 305 31 504 114 44 779 29 789 536 42 364 28 203 102 23 108 17 330 250 

XI. 47 313 31 511 124 44 697 29 748 888 42 260 28 123 542 23 042 17 280 750 

XII. 47 285 31 458 132 44 629 29 696 274 32 708 21 777 534 23 001 17 253 984 

Celkem: 48 013 324 321 886 45 477 363 193 933 42 177 336 730 084 27 387 245 792 380 

 

Poznámka: Počet případů v řádku celkem znamená průměrný počet případů za příslušný rok 
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ČD Cargo, a.s. 

 

Rok 2008 

Měsíc Počet 

případů 

Kč 

I. 9 375 7 031 250 

II. 9 376 7 033 416 

III. 9 377 7 032 750 

IV. 9 347 7 007 250 

V. 9 338 6 963 450 

VI. 9 327 6 996 000 

VII. 9 157 6 678 703 

VIII. 9 070 6 796 588 

IX. 9 031 6 770 219 

X. 9 029 6 769 500 

XI. 9 006 6 761 250 

XII. 8 985 6 738 750 

Celkem: 9 202 82 579 126 

 

Poznámka: Počet případů v řádku celkem znamená průměrný počet případů za příslušný rok 

 

SŢDC, s.o.  

 

 

Rok 

 

Počet případů 

 

Kč 

2005 242 1 222 500 

2006 266 1 517 550 

2007 374 1 908 650 

2008 8 449 37 757 604 

 

Poznámka: Počet případů uvádí počet zaměstnanců, kterým náleţí příspěvek za prosinec příslušného kalendářního 

roku 

 

 

B) Kapitálové důchodové pojištění 

 

ČD, a.s. 

 

Rok 2005 2006 2007 2008 

Měsíc Počet 

případů 

Kč Počet 

případů 

Kč Počet 

případů 

Kč Počet 

případů 

Kč 

I. 4 540 2 719 950 3 330 2 217 780 2 601 1 724 274 1 479 1 101 258 

II. 4 410 2 643 900 3 192 2 125 872 2 505 1 668 330 1 424 1 068 000 

III. 4 308 2 582 100 3 119 2 077 254 2 449 1 623 708 1 387 1 038 750 

IV. 4 004 2 399 850 3 022 2 012 652 2 334 1 553 778 1 354 1 011 588 

V. 3 939 2 360 850 2 968 1 976 022 2 275 1 518 480 1 306 968 042 

VI. 3 863 2 315 250 2 915 1 941 390 2 122 1 413 252 1 271 953 250 

VII. 3 768 2 511 222 2 855 1 901 430 2 036 1 353 312 882 651 756 

VIII. 3 675 2 447 550 2 816 1 875 456 2 010 1 336 662 874 654 750 

IX. 3 621 2 411 586 2 786 1 855 476 1 984 1 321 344 860 647 250 

X. 3 562 2 372 292 2 748 1 830 168 1 965 1 304 028 847 634 500 

XI. 3 511 2 338 326 2 716 1 808 190 1 945 1 294 038 840 629 250 

XII. 3 472 2 312 352 2 683 1 786 878 1 553 1 034 298 828 624 750 

Celkem: 3 889 29 415 228 2 929 23 408 568 2 148 17 145 504 1 113 9 983 144 

 

Poznámka: Počet případů v řádku celkem znamená průměrný počet případů za příslušný rok 
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ČD Cargo, a.s. 

 

Rok 2008 

Měsíc Počet 

případů 

Kč 

I. 368 276 000 

II. 367 275 250 

III. 369 276 750 

IV. 365 273 750 

V. 364 273 000 

VI. 358 268 500 

VII. 334 234 811 

VIII. 325 245 339 

IX. 321 240 750 

X. 315 236 250 

XI. 310 231 750 

XII. 308 231 000 

Celkem: 342 3 063 150 

 

Poznámka: Počet případů v řádku celkem znamená průměrný počet případů za příslušný rok 

 

SŢDC, s.o.  

 

 

Rok 

 

Počet případů 

 

Kč 

2005 62 466 800 

2006 58 431 400 

2007 38 321 600 

2008 351 1 814 250 

 

Poznámka: Počet případů uvádí počet zaměstnanců, kterým náleţí příspěvek za prosinec příslušného kalendářního 

roku 

 

 

 

Poskytování stejnokrojů 

 
 Stejnokrojové součásti jsou poskytovány v souladu s Předpisem o stejnokroji 

zaměstnanců Českých drah, a.s. ČD Ok 3. Tento předpis je závazný pro všechny organizační 

sloţky Českých drah mimo Hasičské záchranné sluţby ČD. (Od 1.7.2008 Hasičská záchranná 

sluţba - HZS je součástí SŢDC, s.o.) Tento předpis stanovuje zásady pro poskytování a nošení 

stejnokroje stanovenému okruhu provozních zaměstnanců ČD, kteří přicházejí při výkonu práce 

(pracovní činnosti) do bezprostředního styku se zákazníkem a akčního oděvu v případech, kdy 

vykonávají i činnosti provozního charakteru, pokud současně nevykonávají práci, pro kterou je 

příslušným předpisem stanoveno pouţívat osobní ochranné pracovní prostředky (OOPP). 

 Odběr výstrojních součástí probíhá zásilkovým systémem na základě objednávky. 

Distribuce výstrojních součástí se uskutečňuje zasláním výstrojních součástí sluţbou ČD-Kurýr 

do stanice určení systému ČD-Kurýr, kterou uvede zaměstnanec v objednacím listu. 

 Od 1.7.2005 se stal gestorem předpisu ČD Ok 3 Odbor zásobování a odbytu GŘ ČD, a.s. 

 Zaměstnancům s nárokem na stejnokroj nebo akční oděv poskytují ČD příspěvek na 

údrţbu v souladu s platnou podnikovou kolektivní smlouvou a s Opatřením GŘ ČD 

k poskytování příspěvku na údrţbu výstrojních součástí. 
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Náklady na příspěvek na údrţbu výstrojových součástí: 

 

ČD, a.s. 

 

Rok Výše nákladů v Kč 

2005 15 727 515 

2006 15 293 691 

2007 18 246 735 

2008 16 258 343 

 

 

ČD Cargo, a.s. 

 

Rok Výše nákladů v Kč 

2008 2 908 189 

 

 

 

Legislativní činnost 

 
 Legislativní činnost je jedním z důleţitých úseků činnosti OSŢ, z důvodu ţe poskytuje 

jednu z významných moţností přímé účasti na tvorbě a věcném obsahu obecně závazných 

právních předpisů a jejich změn. OSŢ vstupuje do legislativního procesu prostřednictvím 

ASO, přímým jednáním svými zástupci v tripartitě a v příslušných odborných komisích. Z 

úrovně některých ministerstev (zejména MD ČR, MPSV a MŢP) je OSŢ uznáváno jako 

významný reprezentativní zástupce zaměstnanců v dopravě a jsou s ním konzultovány v 

rámci připomínkových řízení významnější vládní návrhy. Legislativní činnost poskytuje rovněţ 

moţnost uplatnit ustanovení se sociálním akcentem v rámci tvorby závazných právních 

předpisů. 

 

Počty předloţených návrhů OSŢ  jsou uvedené v níţe uvedené tabulce: 

 

Rok Počet návrhů předloţených 

státními orgány 

Počet předpisů připomínkových OSŢ 

2005 92 14 

2006 70   2 

2007 78 10 

2008 18   4 

  
Poznámka: Z uvedeného přehledu je patrné, ţe počet překládaných návrhů OSŢ ze strany ministerstev klesá (např. 

v roce 2006 byly předloţeny návrhy: 27x MŢP, 26x MZd, 9x MMR, 7x MPSV, 1x MD apod.), v roce 2008 byl 

tento pokles předloţených návrhů zaslaných OSŢ v rámci připomínkového řízení především z důvodu nepříznivé 

situace ve vládě ČR. 

  

 V roce 2009 bylo předloţeno k 31.8.2009 20 návrhů, ke kterým bylo zpracováno                 

8 stanovisek. 

 Podnikový výbor OSŢ ČD, a.s. a Podnikový výbor OSŢ ČD Cargo, a.s. se podílel ve 

spolupráci s ekonomicko-sociálním oddělením OSŢ-ústředí na legislativní činnosti, 

zpracování připomínek k zaslaným návrhům zákonů, vyhlášek a nařízení vlády.  
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 Za nejdůleţitější lze povaţovat podíl OSŢ na participování připravovaných nebo jiţ 

přijatých níţe uvedených právních předpisů nebo jiných norem: 

 Dne 1.1.2007 nabyl účinnosti nový zákoník práce tj. zákon č. 262/2006 Sb., zákoník 

práce, který mj. zrušil zákon č. 120/1990 Sb., kterým se upravují některé vztahy mezi 

odborovými organizacemi a zaměstnavateli, ve znění pozdějších předpisů. 

 

 Novela zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, včetně 

tzv. legislativně technické novely (např. při zvyšování kvalifikace přísluší náhrada mzdy ve 

výši průměrného výdělku; nárok na doplatek ke mzdě přísluší při převedení na jinou práci pro 

prostoj nebo přerušení práce způsobené nepříznivými povětrnostními vlivy; nárok na odstupné i 

tehdy, kdyţ zaměstnanec okamţitě zruší pracovní poměr, nemůţe-li podle lékařského posudku 

dále konat dosavadní práci bez váţného ohroţení svého zdraví a zaměstnavatel mu neumoţnil 

v době 15 dnů ode dne předloţení posudku výkon jiné pro něho vhodné práce, zaměstnanec má 

právo nevracet odstupné, pokud nastoupí ke stejnému zaměstnavateli na základě dohody o 

provedení práce atd.).  

 

 Nález Ústavního soudu č. 116/2008 Sb. reagoval na stíţnost (33 bodů) poslanců a 

senátorů Parlamentu ČR, kdy byla snaha zejména revokovat práva odborových organizací a 

sníţit práva a chráněné zájmy zaměstnanců a vyhověl v jedenácti bodech. I po nálezu 

Ústavního soudu ČR zůstala významná práva odborových orgánů a práva zaměstnanců 

zachována. Nález Ústavního soudu č. 116/2008 Sb. mj. zrušil v ustanovení § 24 odst. 2 ZP - 

moţnost uzavřít kolektivní smlouvu i v případě nedohodnou-li se zúčastněné odborové 

organizace, s účinností od 14.4.2008.  

 V dubnu 2009 zpracovalo OSŢ v rámci ASO připomínky (o obsahu 40 listů) k novému 

návrhu tzv. koncepční novely zákoníku práce, která reaguje na uvedený Nález Ústavního 

soudu a dále v souladu s Programovým prohlášením vlády obsahuje návrhy věcných změn, 

směřujících k vyšší flexibilitě a liberalizaci právní úpravy pracovněprávních vztahů, omezení 

odborových práv. Proto OSŢ tento návrh zásadně odmítlo, a tím i snahu předkladatele zbavit 

zaměstnance významné součásti jeho ochrany v pracovněprávních vztazích, kterou představuje 

ochrana oprávněných zájmů zaměstnanců prostřednictvím odborové organizace, která působí u 

zaměstnavatele, prostřednictvím kolektivní smlouvy, včetně institutu rozšiřování kolektivních 

smluv vyššího stupně. 

 

 V souvislosti s přijetím nového zákoníku práce nabylo účinnosti dnem 1.1.2007 nařízení 

vlády č. 590/2006 Sb., kterým se stanoví okruh a rozsah jiných důleţitých osobních překáţek 

v práci (např. vymezení pracovního volna s náhradou mzdy při vyšetření nebo ošetření, svatbě, 

narození dítěte apod.). 

 

 Antidiskriminační zákon byl schválen dne 17.6.2009 - Poslanecká sněmovna 

Parlamentu ČR po více neţ roce přehlasovala veto prezidenta ČR a schválila návrh zákona o 

rovném zacházení a o právních prostředcích ochrany před diskriminací 

(antidiskriminační zákon). Uvedený zákon vymezuje právo na rovné zacházení a zakazuje 

diskriminaci v řadě oblastí. Zahrnuje mj. přístup k zaměstnání nebo podnikání, vzdělání, 

zdravotní péči, sociálním výhodám apod. Obsahuje jednotné definice a právní prostředky 

ochrany, tedy nároky plynoucí poškozeným osobám z diskriminace, které nyní chybí zejména 

v pracovněprávní oblasti. Prosazování práva na rovné zacházení má v působnosti veřejný 

ochránce práv (ombudsman). 
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 Dne 1. ledna 2009 nabyl odloţené účinnosti zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském 

pojištění, ve znění pozdějších předpisů, podle něhoţ nemocenské přísluší zaměstnancům vţdy 

aţ od 15. kalendářního dne trvání dočasné pracovní neschopnosti nebo karantény. Dnem 

účinnosti tohoto zákona přechází na zaměstnavatele povinnost zabezpečit své zaměstnance 

v období prvních 14 kalendářních dní trvání jejich dočasné pracovní neschopnosti nebo 

karantény náhradou mzdy nebo platu, a to za podmínek stanovených v ustanovení § 192 zákona 

č. 262/2006 Sb. (ZP). Vzhledem k tomu, ţe v současném období je v praxi uplatňován právní 

výklad, který v případě nemoci zásadně poškozuje zaměstnance s nerovnoměrně rozvrţenou 

pracovní dobou a dochází k neodůvodněným rozdílům mezi jednotlivými skupinami 

zaměstnanců (a to tak, ţe náhrada mzdy zaměstnanci nenáleţí po dobu prvních 3 směn 

následujících po vzniku pracovní neschopnosti, dále např. tím, ţe noční směna zasahující          

do 2 kalendářních dnů a denní směna v rozsahu 12 hodin, je povaţována pouze za 1 pracovní 

den. Uvedení zaměstnanci při určitém harmonogramu směn mohou pobírat náhradu mzdy         

za 4. pracovní den (směnu) aţ 14. kalendářní den dočasné pracovní neschopnosti. Z uvedeného 

vyplývá, ţe můţe nastat situace, kdy zaměstnanec bude aţ 13 kalendářních dnů bez jakéhokoliv 

příjmu, coţ můţe způsobit ekonomické a sociální problémy jemu, případně jeho rodině.  

 OSŢ poţádalo ministra práce a sociálních věcí RNDr. Nečase o změnu dosavadního 

odborného stanoviska. MPSV souhlasí s názorem, ţe právní úprava dopadá na jednotlivé 

zaměstnance rozdílně a zvlášť nepříznivě pak působí u zaměstnanců s nerovnoměrně 

rozvrţenou týdenní pracovní dobou s delšími neţ osmihodinovými směnami, proto MPSV 

připravilo legislativní změnu ustanovení § 192 odst. 1 ZP., která byla dne 15.5.2009 schválena 

Poslaneckou sněmovnou Parlamentu ČR - v současné době tato nepřísluší za první 3 pracovní 

dny, (doplňuje tu část textu, která se týká náhrady mzdy nebo platu v době dočasné pracovní 

neschopnosti: nejvýše však za prvních 24 neodpracovaných hodin z rozvrţených směn).  

 Dne 9.7.2009 prezident ČR vrátil Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR návrh zákona o 

podpoře hospodářského růstu a sociální stability, jehoţ součástí je i změna ustanovení § 192 

zákoníku práce, kterým se mimo jiné měly změnit podmínky pro poskytování náhrady mzdy.  

Návrhem zákona se tak bude opět zabývat Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR, která má 

moţnost toto rozhodnutí prezidenta přehlasovat. Tento protikrizový zákon zahrnuje dále mj. 

šrotovné, sníţení sociálního pojištění, zrychlení odpisů apod. a má za cíl zmírnit dopady 

ekonomické a finanční krize.  

 

 OSŢ spolu s dalšími 7 odborovými organizacemi působícími na ţeleznici předalo 

6.4.2009 připomínky ministerstvu dopravy k návrhu zákona o veřejných sluţbách v přepravě 

cestujících a o změně dalších zákonů, který má zásadní význam pro zajištění dopravní 

obsluţnosti veřejnou dráţní osobní dopravou (vč. návrhu na zavedení ţelezničního poplatku 

poskytovateli dráţní dopravy). Přijetí navrhovaných připomínek by přispělo k nastolení 

rovnosti podmínek na dopravním trhu. Za stávajících definovaných podmínek není ţeleznice 

schopna konkurovat silniční dopravě a tím rovnocennému zapojení veřejné dráţní osobní 

dopravy do integrovaných sluţeb v rámci dopravní obsluţnosti území. V souvislosti 

s projednáním návrhu tohoto klíčového zákona 8 odborových organizací působících na 

ţeleznici podepsalo dne 1.4.2009 společné prohlášení, ve kterém vymezuje kategorické 

prosazení důleţitých okruhů (bodů) a tím vytvoření předpokladu k nastolení rovnosti podmínek 

v rámci veřejné dráţní osobní dopravy na dopravním trhu a k zabezpečení jejího dostatečného 

financování, celkové stability, komplexnosti a zdravého ekonomického rozvoje. 

 

 Novela zákona č. 266/1994 Sb., o drahách, ve znění pozdějších předpisů (připomínky 

OSŢ se týkaly závazků veřejné sluţby, prokazatelné ztráty apod.), novelou zákona č. 77/2002 

Sb., o akciové společnosti České dráhy, státní organizaci Správa ţelezniční dopravní cesty a o 

změně zákona o dráhách a zákona o státním podniku, od 1.7.2008 je SŢDC, s.o. také 
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provozovatelem celostátní ţelezniční dráhy a regionálních drah ve vlastnictví státu, dále se 

přesunuly některé činnosti z ČD, a.s., např. údrţba tratí, sestavování a vydávání jízdního řádu, 

byl převeden majetek a zaměstnanci; ČD, a.s. budou nadále vystupovat především jako 

dopravce). 

 
 Materiál pro jednání schůze vlády „Návrh řešení zbývajících činností Českých drah, 

a.s.“ obsahoval návrh na řešení činností, které zbývají u Českých drah, a.s. po převedení funkce 

provozovatele dráhy na SŢDC, s.o. a vyčlenění nákladní dopravy do dceřiné společnosti ČD 

Cargo, a.s. OSŢ ve svém stanovisku mimo jiné upozornilo na nebezpečí ztráty důvěry cestující 

veřejnosti v bezpečnost a plynulost ţelezničního provozu, na problematické skutečnosti spojené 

se ztrátou synergických efektů a dále, ţe případná realizace povede k destabilizaci ČD, a.s. 

v případě jeho schválení. 

 
 Nařízení vlády č. 589/2006 Sb., kterým se stanoví odchylná úprava pracovní doby a 

doby odpočinku zaměstnanců v dopravě bylo novelizováno s účinností od 1.1.2009 nařízením 

vlády  č. 353/2008 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 589/2006 Sb., kterým se stanoví 

odchylná úprava pracovní doby a doby odpočinku zaměstnanců v dopravě (zde šlo o prosazení 

specifických prvků v pracovněprávních vztazích, které vyplývají z charakteru práce 

v dopravních oborech). 

 
 Pro řešení důsledků restrukturalizace Českých drah, a.s. a jejich dopadu na zaměstnance, 

je třeba zdůraznit zásadní význam uzavření tzv. Memorand, která podepsalo dne 25.10.2007 

vedení ČD, a.s. se sociálními partnery s cílem o zachování sociálního smíru, včetně zajištění 

moţnosti řádného fungování nově vzniklých společností a zavázalo se splnit dohodnuté body. 

Dále Memorandum o udrţení sociálního smíru na ţeleznici a o poskytnutí záruk na podporu 

restrukturalizace Českých drah, a.s., které na jedné straně podepsalo Ministerstvo dopravy ČR, 

České dráhy, a.s. a SŢDC, s.o. a které poskytlo záruky pro podporu restrukturalizace a udrţení 

sociálního smíru na ţeleznici. V souvislosti s převodem činností SŢDC, s.o. bylo podepsáno 

dne 5.12.2008 Memorandum SŢDC, s.o. spolu s MD ČR a odborovými organizacemi o 

zachování sociálního smíru a poskytnutí záruk při realizaci projektu zadávání údrţby a oprav 

ţelezniční infrastruktury. 

 
 Ve smyslu naplňování Memorand bylo přijato dne 19.12.2007 nařízení vlády                 

č. 370/2007 Sb., o podmínkách, výši a způsobu poskytnutí příspěvku k řešení důsledků 

restrukturalizace akciové společnosti České dráhy a státní organizace Správa ţelezniční 

dopravní cesty (tzv. 2. Doprovodný sociální program), který má velký a nezastupitelný 

význam pro zaměstnance ČD, a.s., kteří jsou uvolňováni v důsledku organizačních změn. 

Nejenţe prodluţuje sociální program do konce roku 2010, ale nově zakotvuje odchodné pro 

zaměstnance při ztrátě zdravotní způsobilosti.  

 

 Vzhledem ke změnám legislativy v oblasti systému důchodového pojištění (účinnost od 

1.1.2010), především k prodlouţení věkové hranice potřebné pro dosaţení nároku na starobní 

důchod na 65 let věku, OSŢ zpracovalo „Koncepci částečného řešení problematiky spojené 

se změnou zákona o důchodovém pojištění“ (dále jen Koncepci). Zabezpečení provozu na 

ţeleznici klade na celou řadu profesních skupin zaměstnanců značné odborné, zdravotní, 

psychické a fyzické nároky, lze proto na základě zkušeností předpokládat, ţe velká část 

zaměstnanců ČD, a.s. nebude schopna vykonávat svou profesi po celou prodlouţenou dobu. 

OSŢ na podporu uvedených poţadavků organizovalo a uskutečnilo i petiční akci 8 odborových 

svazů.  
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 OSŢ ve spolupráci s ostatními odborovými centrálami, MD ČR a zaměstnavatelskými 

subjekty na ţeleznici tuto Koncepci podepsalo dne 9.9.2008. Tento dokument zajišťuje 

dlouhodobě poskytování příspěvků na penzijní připojištění všem zaměstnancům ČD, a.s., ČD 

Cargo, a.s. a SŢDC, s.o. a zároveň v sobě zahrnuje nadstandardní prvky ochrany pro zvláště 

ohroţené skupiny zaměstnanců, na něţ se vztahuje specifická zdravotní způsobilost. Tím bylo 

úspěšně završeno dlouhodobé úsilí vyjednavačů OSŢ. Zásady pro poskytování příspěvku 

zaměstnavatele na penzijní připojištění zaměstnancům Českých drah, a.s. (č.j. 8348/2008-O9), 

Směrnice pro poskytování příspěvků na penzijní připojištění ČD Cargo, a.s. (PERs-24-B-2009) 

a Směrnice SŢDC č. 29 Pro poskytování příspěvku zaměstnavatele na penzijní připojištění 

zaměstnanců SŢDC, s.o., které nabyly účinnosti 1.1.2009, jiţ vychází z této Koncepce a stanoví 

příspěvky zaměstnancům na základě zařazení do příslušné kategorie 1 aţ 5 ve výši 800 Kč aţ 

1250 Kč měsíčně. (u SŢDC, s.o. do příslušné kategorie 1 aţ 4 ve výši 800 Kč aţ 1100 Kč). 

 

 Neméně důleţitou oblastí jsou připomínková řízení k návrhům interních předpisů 

zaměstnavatele, kdy je v některých případech velmi sloţité prosadit, aby gestor předpisu 

připomínky zohlednil a akceptoval. Cílem je dosáhnout toho, aby předpisy byly jednoznačné, 

srozumitelné a chránily práva a oprávněné zájmy zaměstnanců a v ţelezniční dopravě 

spolehlivě zabezpečovaly bezpečnost provozu.  

 

Z této oblasti lze jmenovat zpracování připomínek zejména k následujícím návrhům: 

   Pracovní řád ČD, a.s. a Pracovní řád ČD Cargo, a.s., 

   Etický kodex zaměstnance ČD Cargo, a.s., 

   Směrnice BOZP (ČDC), 

   Katalog prací v platném znění vč. 3 změn, 

   Katalog povolání ČD Cargo, a.s., 

   Provozní předpisy ČD Cargo, a.s., 

   Předpisy k jízdním výhodám ČD Ok 9, Ok 10, Ok 12, 

(na základě návrhu OSŢ ve spolupráci s odborovými organizacemi ministr 

dopravy podepsal novelu tarifu jízdného, která zaručuje zachování jízdních 

výhod i pro zaměstnance odcházející na nový DSP a mj. zmocňuje České dráhy 

upravit předpis Ok 10 tak, aby byly zachovány jízdní výhody i při ztrátě 

majority ČD v dceřiných společnostech, tím byl splněn poslední bod 

memoranda OSŢ), 

   Předpis ČD M 36 (Předpis pro poskytování osobních ochranných pracovních 

prostředků zaměstnancům ČD), 

   ČD Ok 2 (Výcvikový a zkušební řád pro zaměstnance ČD), 

   ČD Ok 3 (Předpis o stejnokroji zaměstnanců ČD), 

   D 17 (Předpis pro hlášení a šetření mimořádných událostí), 

   Op 16 (Předpis o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci). 

 

 

 

Právní pomoc 

 
 Poskytování právního poradenství v rámci OSŢ se řídí Stanovami OSŢ a Řádem právní 

pomoci OSŢ (schválený Ústředím OSŢ dne 30.8.1990, ve znění změn a doplňků schválených 

Ústředím OSŢ ze dne 13.1.1993, 7.9.1994, 11.12.1997, 24.3.1999, 27.6.2001 a 21.5.2008 s 

účinností od 1.6.2008).  
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 Podle uvedeného Řádu právní pomoci mají členové OSŢ právo na podporu, ochranu a 

na bezplatnou právní pomoc v případech, kdy se stanou subjektem trestního, případně 

přestupkového nebo správního řízení, v souvislosti s výkonem práce.   

  

 V období let 2005 aţ 2008 byla členům OSŢ schválena zastoupením v řízení před 

soudem celkem v 70 případech, z toho 61 případů bylo se 100 % úhradou soudního řízení ze 

strany OSŢ-ústředí. V 9 případech se OSŢ-ústředí podílelo na úhradě nákladů řízení jen 

částečně.  

 Při stanovení výše podílu, jakou se zastupovaný - člen OSŢ podílí na finančních 

nákladech řízení, byla zohledněna zejména skutečnost, zda a v jaké míře svým jednáním 

způsobil (míra zavinění), ţe se dostal do situace, která můţe být řešena jen soudní cestou. 

Přihlédnuto bylo i k pravděpodobnosti úspěchu sporu a k doporučení příslušného odborového 

orgánu (závodního výboru). Ve věcech náhrady škody zaměstnavateli a v trestních věcech v 

souvislosti se škodou způsobenou zaměstnavateli bylo přihlédnuto i k tomu, zda má ţadatel 

uzavřené pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zaměstnavateli při výkonu povolání u 

Kooperativy pojišťovny, a.s. 

 Nejvíce případů bylo trestněprávní povahy, např. obvinění z trestného činu dle ustanovení 

§ 180 (obecné ohroţení) zákona č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů 

(dále jen TZ), dále ustanovení § 224 TZ (ublíţení na zdraví). Jednalo se o 34 případů. V 

pracovněprávní oblasti bylo poskytnuto zastoupení v řízení před soudem v 28 případech. 

Novým fenoménem se jeví nárůst případů v přestupkovém řízení ve smyslu ustanovení § 23 

(ostatní přestupky na úseku dopravy a přestupky na úseku silničního hospodářství) zákona č. 

200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, kdy orgány činné v trestním řízení 

(dále jen OČTŘ) objasní, ţe věc nenaplňuje skutkovou podstatu trestného činu a věc odevzdají 

příslušnému orgánu (obec) k projednání přestupku. Dalším novým jevem je nárůst případů ve 

správním řízení, zejména v problematice spojené s částečnou plnou invaliditou (členové OSŢ se 

zdravotním postiţením). 

 Skončeno bylo 28 soudních řízení, z toho 27 (96 %) ve prospěch zastupovaného,                                

a 1 (4 %) člen OSŢ v průběhu řízení zemřel.  

 Na základě ţádostí regionálních zástupců OSŢ, v souladu s rozhodnutím Ústředí OSŢ a 

rozhodnutími Podnikového výboru při ČD, a.s., byly v době od roku 2005 aţ do 14.4.2008
10

,  

provedeny ekonomicko-sociálním oddělením OSŢ - ústředí 4 kontroly nad dodrţováním 

pracovněprávních předpisů u zaměstnavatelů (UŢST Cheb, UŢST Jihlava, UŢST Klatovy, HZS 

Břeclav). Zjištěné nedostatky se týkaly zejména: 

 oblasti mezd (výkonové a mimořádné odměny), 

 oblasti tvorby a pouţití sociálního fondu, 

 nedostatečně předávané informace ZV ZO OSŢ, 

 nařizování pohotovosti na pracovištích. 

  

 O výsledcích kontrol byly zpracovány zprávy, jejímţ obsahem bylo konstatování 

zjištěných nedostatků a návrh opatření k jejich nápravě. Zaměstnavatelé doporučovaná opatření 

zpravidla přijali, zjištěné nedostatky s nimi byly projednány a odstraněny. 

 

 Závodním výborům a funkcionářům bylo poskytováno právní poradenství v oblasti 

problematiky uzavírání kolektivních smluv a nároků, kolektivních sporů, pracovněprávního 

postavení odborových orgánů, převodů (prodeje) nemovitostí a návrhů interních 

pracovněprávních předpisů zaměstnavatelům. Právní poradenství bylo OSŢ-ústředím 

realizováno nejen odpověďmi na dotazy a osobními konzultacemi, ale rovněţ zpracováváním 

                                                   
10 nabyl účinnosti Nález Ústavního soudu (zákon č. 116/2008 Sb.), který zrušil některá ustanovení zákona                 

č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů 
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odborných písemných stanovisek, včetně stanovisek k jednotlivým návrhům kolektivních 

smluv. 

 

 Spolupráce OSŢ se Sdruţením nájemníků ČR (dále jen SON ČR) byla uskutečňována v 

souladu s ustanoveními Dohody o vzájemné spolupráci při zajišťování práv nájemců a uţivatelů 

bytů a podílu na vytváření bytové politiky České republiky podle „Standardu komise pro sídla a 

bydlení při SON ČR“.  

 Pozitivní je narůstající počet členů OSŢ, kteří vyuţívají bytového poradenství, zejména 

moţností stálé telefonní poradenské linky, prostřednictvím e-mailů, dále i prostřednictvím 

zástupce OSŢ v Republikové radě SON ČR. Situace uţivatelů bytů se obecně zhoršila. Náklady 

na bydlení bez ohledu na vlastnictví bytu se pro uţivatele zvýšily především v oblasti sluţeb 

spojených s uţíváním bytu, u nájemních bytů především ve větších městech vzrostlo nájemné 

meziročně o 30 % aţ 70 %. Do existenčních potíţí se dostávají především nízkopříjmové 

domácnosti, protoţe nefunguje dostatečně veřejný sektor v sociální oblasti. Zkušenosti z 

poraden vedou k doporučení exekutivě státu, aby pomoc potřebným byla preventivní, 

podloţená zákonem, protoţe prakticky bez pomoci zůstávají lidé, kteří bydlení ztrácejí z 

ekonomických důvodů na základě pravomocných rozsudků soudů. 

 Hlavním úkolem SON ČR v dalším období bude prosazení zákona o dostupném 

(sociálním) bydlení. 

 

 Jako významnou formu v oblasti právního poradenství lze označit činnost tzv. krizové 

linky, která poskytuje za součinnosti právníků a smluvních advokátů OSŢ, z úrovně OSŢ-

ústředí časově nepřetrţitý právní servis členům OSŢ, zejména při vzniku mimořádných událostí 

při organizování a provozování dráţní dopravy, za účelem právní ochrany a oprávněných zájmů 

členů OSŢ. Za uvedené období bylo členům OSŢ poskytnuto 223 telefonických porad. 

 

 O situaci a výsledcích v oblasti právní pomoci byly zpracovávány ekonomicko-

sociálním oddělením OSŢ-ústředí roční zprávy, které byly projednávány a schvalovány 

Ústředím OSŢ. 

 Finanční náklady za hodnocené období činily za rok 2005 - 1 357 853,- Kč; za rok       

2006 - 1 365 527,- Kč; za rok 2007 - 1 256 175,- Kč; za rok 2008 - 2 035 073,- Kč. Důvodem 

navýšení uvedené částky bylo mj. pouţití odlišné metodiky výpočtu, kdy do poloţky rozpočtu 

„právní sluţby“ byly zařazeny veškeré finanční částky vynakládané OSŢ za právní sluţby, 

(zejména z poloţky rozpočtu „dohody“). Dalším důvodem byla skutečnost, ţe došlo k  42 % 

nárůstu poskytnutí právních pomocí v řízení před soudem (schválených Představenstvem OSŢ). 

 Celkově finanční náklady za uvedené období byly ve výši 6 014 628,- Kč. Výše finanční 

částky v porovnání s právní ochranou poskytovanou např. společností D.A.S., a.s., která se 

zabývá i řešením škodních případů v dopravě, je o 40 % niţší. 

 

 Poskytovaná sluţba právní ochrany členům OSŢ má své nenahraditelné a 

nezastupitelné místo v rámci OSŢ. Z ekonomických a sociálních důvodů je to často jediná 

moţnost, kterou se můţe člen OSŢ domoci svých právních nároků a chráněných zájmů. Celá 

řada případů poskytované právní pomoci by byla pro jednotlivé členy OSŢ finančně velice 

nákladná a tedy nedostupná. 
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 V rámci lektorské činnosti byly ekonomicko-sociálním oddělením na pomoc 

funkcionářům a členům OSŢ zpracovány 3 školící materiály: Právní minimum I - III (obecně - 

pracovně právní vztahy; ochrana práv zaměstnanců v pracovněprávních vztazích; práva 

odborových orgánů). 

 

 Projektů Ministerstva práce a sociálních věcí, organizovaných ČMKOS, se aktivně 

účastnili rovněţ zaměstnanci ekonomicko-sociálního oddělení OSŢ-ústředí. 

 

 

Vnitroodborová činnost 
 

 Tato činnost byla v rámci OSŢ po IV. sjezdu OSŢ výrazně ovlivněna procesem změn ve 

struktuře zaměstnavatelských subjektů na ČD, a.s. i v nedráţních organizacích. Dalším 

výrazným aspektem v období po IV. sjezdu OSŢ byly zásadní personální změny v řídících 

funkcích OSŢ.  

 Restrukturalizační proces ČD, a.s. byl doprovázen celou řadou problémů, kdy docházelo 

k vytváření společností bez stanovení cílového stavu, jednotlivých etap a postupů. Po řadě 

jednání o systému členění ţeleznice došlo v souvislosti s realizací vzniku subjektu dopravní 

cesty k začlenění ZO OSŢ infrastruktury pod SŢDC, s.o. a k převedení některých ZO OSŢ 

DKV do vytvořené dceřiné společnosti ČD Cargo, a.s. V souvislosti s tím došlo k ustavení 

příslušných orgánů OSŢ vůči těmto zaměstnavatelským subjektům, včetně samotných ČD, a.s., 

a to v podobě Podnikových výborů OSŢ (PV OSŢ).  

 

 Podoba, personální sloţení a vnitřní dokumenty příslušných PV OSŢ byly schváleny 

podnikovými konferencemi v  I. pololetí 2008. Následně po vzniku nových zaměstnavatelských 

subjektů se začaly projevovat i nedostatky v hospodaření společností, snahy o vyvedení řady 

činností vně těchto společností, o prodej majetku a zejména o sniţování stavu zaměstnanosti 

s dopady na členskou základnu OSŢ. Postupně se tak v průběhu jednotlivých let po IV. sjezdu 

OSŢ nepodařilo z objektivních důvodů zastavit klesající trend sniţování počtu členské základny 

OSŢ. Následná tabulka ukazuje přehled o vývoji stavu členské základny OSŢ, kdy k datu 

konání IV. sjezdu OSŢ bylo evidováno 470 ZO OSŢ se 70 792 členy, z toho 52 158 v aktivním 

procesu.  
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Rok  Počet ZO OSŢ Členů celkem  Z toho aktivních Důchodců  

k 1.1.2006 435 65 346 46 319 19 027 

k 1.1.2007 418 60 580 42 503 18 077 

k 1.1.2008 394 57 204 39 190  18 014 

k 8.12.2008 377 53 063 35 939 17 124 
 
Poznámka: Na toto sníţení má zásadní vliv vývoj počtu zaměstnanců u ČD, a.s., jako u rozhodujícího 

zaměstnavatelského subjektu (viz, srovnej str. 13-14). 

 

 Z uvedeného přehledu jednoznačně vyplývá, ţe od předchozího sjezdu v roce 2005 došlo 

do současnosti ke sníţení počtu ZO OSŢ o 93 a sníţení počtu členů o 17 729.  

 

 V této souvislosti je však nutné zdůraznit situaci u nedráţní odvětvové sekce, kde i přes 

probíhající změny vlastníků některých firem došlo ke stabilizaci členské základny. Na rozdíl 

od této skupiny ZO OSŢ je u ostatních odvětví řada ZO OSŢ, které údajně ukončily činnost, 

nebo došlo k jejich sloučení, nejsou však uzavřeny všechny právní náleţitosti a tyto ZO OSŢ 

jsou nadále v evidenci OSŢ.  

 

 Pro zabezpečování činnosti specifické a počtem významné skupiny členů OSŢ - seniorů, 

byla po IV. sjezdu OSŢ ustavena Republiková rada důchodců OSŢ (RRD), která se zabývala 

ověřením a zmapováním základny důchodců ZO OSŢ, zejména v  Klubech důchodců. Zároveň 

RRD OSŢ předloţila některé podněty ke zkvalitnění činnosti na tomto úseku a vstoupila do 

celostátní Rady seniorů ČR, kde zaujala významné postavení. Na konferenci důchodců OSŢ 

v červnu 2009 došlo mimo jiné ke schválení změny názvu na Republikovou radu seniorů 

OSŢ. 

  

 Mimo problematiku, související s přerozdělováním a členěním činností ţelezniční 

dopravy, se orgány OSŢ počátkem roku 2007 začaly zabývat vyhrocující se situací okolo 

individuálního rozhodování a překračování pravomocí s dopady do hospodaření OSŢ ze strany 

tehdejšího předsedy OSŢ Ing. Jaromíra Duška. Postupně byly řešeny některé finanční transakce 

a řada rozhodnutí, včetně podepisování smluv a dohod závazných pro OSŢ, bez vědomí 

příslušných orgánů OSŢ. Porušování směrnic o hospodaření a překračování kompetencí ze 

strany Ing. Jaromíra Duška vyvrcholilo dne 12.9.2007 na mimořádném jednání Ústředí 

OSŢ vyslovením nedůvěry a jeho odvoláním z funkce předsedy OSŢ. Následně došlo, 

v zájmu zabezpečení a zkvalitnění rozhodovacích pravomocí ve vztahu k finančním a 

majetkovým záleţitostem, k projednání a schválení úprav Stanov OSŢ a Organizačního řádu 

OSŢ a k řešení statutárního zastupování OSŢ do termínu konání V. sjezdu OSŢ. Rozhodnutí 

Ústředí OSŢ o odvolání Ing. Jaromíra Duška z funkce předsedy OSŢ se odrazilo v reakci 

skupiny jeho příznivců, kteří neakceptovali předloţené argumenty a důvody odvolání a vyvolali 

protireakci. S řadou právních nesrovnalostí a pochybení došlo k vystoupení 4 ZO OSŢ a to ţst. 

Ústí nad Labem, ţst. Sokolov, ţst. Děčín a ţst. Cheb z OSŢ a k vytvoření nové odborové 

centrály pod názvem „Sdruţení odborářů sluţeb a dopravy“ (SOSaD). Toto odčlenění 

představovalo pro OSŢ sníţení členské základny o cca 1 200 aktivních členů. Začátkem roku 

2009 však jiţ byla v ţst. Děčín opětovně ustavena ZO OSŢ, která zahájila svou činnost 

souběţně se ZO SOSaD. Současně došlo i ve společnosti Pars-Nova Šumperk, kde převáţná 

část členské základny OSŢ v roce 1998 přestoupila pod OS KOVO, k opětovnému návratu pod 

OSŢ a byla tak v této společnosti vytvořena ZO OSŢ se 406 členy. 
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 Ve vztahu k orgánům OSŢ je moţné konstatovat, ţe od termínu konání IV. sjezdu OSŢ 

ve dnech 14. - 15.10.2005, se do termínu zpracování této informace v červenci 2009 

uskutečnilo celkově 31 jednání Ústředí OSŢ, z toho 7 mimořádných, k projednání 

zabezpečení protestních akcí, personálních záleţitostí, novelizace dokumentů OSŢ a k jednání 

s představiteli GŘ ČD, a.s., ČD Cargo, a.s., SŢDC, s.o., MD ČR i vlády ČR. Celkově bylo za 

toto období projednáno 299 zásadních bodů jednání a 226 bodů v různém. Za stejné období 

bylo svoláno 45 jednání Představenstva OSŢ, z toho 7 mimořádných jednání, např. k 

protestním akcím, majetkovým záleţitostem a k personálním a organizačním změnám. 

Projednáno bylo 275 zásadních bodů jednání a 238 bodů v různém.  

 Na jednání Ústředí OSŢ byli v řadě případů pozváni k zásadním otázkám a okruhům 

problémů představitelé zaměstnavatelských subjektů i ministerstva dopravy, stejně tak jako 

partnerských odborových centrál. Jednání se tak mimo náměstků a ředitelů odborů zúčastnili 

z pozice funkce generálního ředitele Ing. Komárek za SŢDC, s.o., Ing. Bazala za ČD, a.s., Ing. 

Ţaluda za ČD, a.s., z pozice ministra dopravy Ing. Šimonovský, Ing. Řebíček a Ing. Bendl, na 

jednom jednání byl přítomen i premiér vlády ČR Ing. Topolánek. V zájmu posilování autority 

ASO a zvýraznění postavení OSŢ v této odborové centrále, došlo i k řadě jednání Ústředí OSŢ 

za přítomnosti předsedy ASO Bohumíra Dufka, kdy bylo řešeno i jeho vystupování jako 

představitele ASO a aktivizace činnosti ASO.   

 Přes sloţitou situaci v ţelezniční dopravě a stále nově vznikající problémy s moţnými 

dopady na zaměstnance, lze činnost orgánů OSŢ hodnotit vysoce pozitivně, kdy byla 

jednáními dosaţena celá řada významných dílčích úspěchů, ale i úspěchů zásadního 

charakteru.  

 

 Uloţený úkol usnesením IV. sjezdu OSŢ, vypracovat vnitřní směrnici, která zaváţe 

všechny volené funkcionáře zpracovat pro potřeby OSŢ majetková přiznání k 31.12. kaţdého 

kalendářního roku, nebyl prováděn. Důvodem byla skutečnost, ţe uvedené zadání nemá právní 

oporu ve stávající legislativě. 

 

 Byla zaloţena a je vedena kronika OSŢ za období od jeho vzniku, to je od roku 1990. 

 

 

 

 

Vzdělávání a školení funkcionářů základních organizací OSŢ 

 

 Důleţitou a nedílnou součástí činnosti OSŢ je i vzdělávání funkcionářů a členů OSŢ. 

Ústředí OSŢ v souladu se závěry IV. sjezdu OSŢ a jejich naplňováním zabezpečovalo 

v součinnosti s jednotlivými Regionálními servisními pracovišti OSŢ (RSP) různé vzdělávací 

akce pro funkcionáře ZO OSŢ, především pak pro nově zvolené. Pozornost byla věnována i 

funkcionářům zvoleným do jednotlivých orgánů v rámci OSŢ. 

  

 V průběhu roku 2005 se uskutečnilo celkem 7 seminářů zaměřených k problematice 

pracovněprávní, BOZP, činnosti v ZO OSŢ a jejich hospodaření apod. Celkem bylo proškoleno 

192 funkcionářů ZO OSŢ.  

 

 V průběhu roku 2006 se na úrovni OSŢ-ústředí uskutečnilo 9 seminářů týdenních 

k proškolení nově zvolených funkcionářů, kterých se zúčastnilo 311 posluchačů.  
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 V rámci projektu sociálních partnerů MPSV, ČMKOS a ASO (OSŢ) financovaném 

MPSV, se v jednotlivých regionech uskutečnilo celkem 15 jednodenních seminářů zaměřených 

k problematice ZP, sociální oblasti a dalším právním normám, kterých se zúčastnilo celkem 456 

funkcionářů (členů) ze ZO OSŢ.  

 

 V průběhu roku 2007 se na úrovni OSŢ-ústředí a RSP OSŢ uskutečnilo 17 seminářů pro 

funkcionáře ze ZO OSŢ a funkcionáře jednotlivých orgánů OSŢ s účastí 391 posluchačů.  

 Dále se v rámci projektu ČMK OS a ASO (OSŢ) k problematice sociálního dialogu 

v praxi zaměstnavatele a zaměstnanců a problematice pracovního práva uskutečnilo 19 

jednodenních seminářů, kde došlo k proškolení 508 funkcionářů a členů ZO OSŢ.  

 

 V průběhu roku 2008 se v rámci OSŢ-ústředí uskutečnilo 11 seminářů, kde bylo 

proškoleno 249 funkcionářů ZO OSŢ. Semináře byly zaměřeny na problematiku ZP, 

kolektivního vyjednávání a PKS, BOZP a hospodaření v ZO OSŢ.  

 

 V průběhu I. pololetí roku 2009 se uskutečnily 2 semináře a to pro funkcionáře 

z nedráţních organizací v Rajeckých Teplicích s účastí 41 posluchačů a 2 denní semináře pro 

funkcionáře a zaměstnance OSŢ-ústředí v Ţelezné Rudě - účast 26 posluchačů.  

 V rámci projektu posilování sociálního dialogu ve spolupráci se sociálními partnery - 

MPSV, Svaz průmyslu a dopravy (SPČR), Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských 

svazů ČR (KZPS), ČMKOS a ASO (OSŢ) se v I. pololetí roku 2009 uskutečnilo 6 

jednodenních seminářů v jednotlivých regionech, zaměřených k problematice pracovního 

práva, sociálního dialogu a BOZP. Došlo k proškolení 183 funkcionářů (členů) ZO OSŢ.  

 

 Za uvedená období, tj. od roku 2005 aţ I. pol. roku 2009, se celkem uskutečnilo 88 

seminářů, kde došlo k proškolení 2 357 funkcionářů (členů) ZO OSŢ.  

 

 Mimo tyto základní formy vzdělávání OSŢ-ústředí, bylo ve spolupráci s firmou 

GENESIS, s.r.o. Pardubice, vedenou Ing. Jaroslavem Mojţíšem, organizováno školení práce na 

výpočetní technice (PC). Jednalo se o týdenní kurzy pro začátečníky a 3 denní kurzy pro 

pokročilé, ale i o třídenní kurzy zaměřené na program ABRA (vedení hospodaření u ZO 

v elektronické podobě), speciálně pro hospodáře ZO OSŢ, kteří tento program uţívají. Od roku 

2005 aţ do I. pololetí roku 2009 se uskutečnilo celkem 133 těchto kurzů, které úspěšně 

absolvovalo 733 posluchačů (členů OSŢ). Tomuto prvku vzdělávání je věnována značná 

pozornost a ze strany členů OSŢ je o toto školení stále velký zájem. Úroveň výuky je ze strany 

účastníků vysoce hodnocena, včetně obětavého a profesionálního přístupu jednotlivých lektorů. 

Pokud jde o klasické školení funkcionářů, byla přednášková činnost zabezpečována členy 

lektorského sboru OSŢ-ústředí, případně i lektory externími.  

 

 Oblast vzdělávání a školení funkcionáře je dlouhodobě zabezpečována organizačním 

oddělením OSŢ-ústředí. Vzdělávání funkcionářů bude v rámci OSŢ věnována náleţitá 

pozornost i v období po V. sjezdu OSŢ. Obsah seminářů bude zaměřen především pro nově 

zvolené funkcionáře ze ZO OSŢ, ale i pro funkcionáře, kteří byli zvoleni do nových orgánů, 

působících v rámci OSŢ (např. členové Ústředí OSŢ, RK OSŢ, členové podnikových výborů a 

výborů v rámci ČD, a.s., ČD, Cargo a.s., SŢDC, s.o., nedráţních organizací apod.). Obsah 

jednotlivých seminářů bude doplňován o aktuální otázky, které budou jednotlivými orgány 

řešeny.  
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Informační systém 
 

Informační technologie (dále jen IT), provozované v hodnoceném období v rámci OSŢ 

lze rozdělit do dvou hlavních segmentů.  

První segment je vybudování softwarového systému Outlook, který vyuţívá 

elektronický přenos pošty s přístupem pouze uţivatelům s autorizovaným přístupem. Tato část 

IT se z důvodu nevyhovujících výkonových parametrů serveru dostala do kapacitních 

problémů. Bylo rozhodnuto o konsolidaci poštovního rozhraní OSŢ. To v sobě zahrnovalo 

přepojení cca 158 periferních poboček a dále zrušení serverového střediska.  

Druhý segment je provozování vlastního informačního webu našeho sdruţení. Tento 

web (http://www.osz.org/) je veřejně přístupný a proto informace na tomto systému jsou obecně 

dostupné s širokým a rychlým informačním dopadem pro naše členy, ale i širokou veřejnost. 

Vzhledem k vysoké návštěvnosti byla zdvojnásobena kapacita připojených účastníků v reálném 

čase na celkový počet 450. Současně byla změněna grafická úprava a zpřehlednění odkazových 

bodů. V době, kdy jsou informace vysoce aktuální, docházelo k návštěvnosti aţ 6500 účastníků 

za 24 hodin, coţ z pohledu mediálního bylo a je výrazně nad jakékoliv průměry návštěvnosti 

www stránek s podobným informačním servisem v ČR. V součastné době je připojeno celkem 

210 periferních poboček a dalších 97 ZO OSŢ vyuţívá moţnosti e-mailové komunikace 

prostřednictvím vlastních adres webových poskytovatelů. Jako nezbytná se jeví skutečnost, aby 

kaţdá ZO OSŢ měla přístup k internetu a vlastní elektronickou adresu. 

 

 

Týdeník OSŢ Obzor 

 
 Obzor je vedle webových stránek OSŢ hlavním informačním zdrojem pro funkcionáře i 

členskou základnu OSŢ. Vychází 50x ročně, od roku 2008 na 4 stranách (v souvislosti s redukcí 

počtu redaktorů ze čtyř na tři bylo totiţ nutno ustoupit od měsíčního vydávání osmistránkových 

čísel).  

 Čtenáři v Obzoru vyhledávají především aktuální informace týkající se odborové práce, 

aktuální zprávy ze zasedání Ústředí OSŢ a jednotlivých podnikových výborů (zejména ČD, a.s., 

ČD Cargo, a.s., SŢDC, s.o., případně nedráţních organizací apod.), informace o výsledcích 

jednání OSŢ v Poslanecké sněmovně a Senátu Parlamentu ČR, na úrovni ministra dopravy, 

ministerstva práce a sociálních věcí či na úrovni vedení jednotlivých podniků, aktuální zprávy o 

kolektivním vyjednávání, aktuality z dění na Českých drahách, a.s., v ČD Cargo, a.s., SŢDC, 

s.o. a nedráţních organizacích, v nichţ pracují členové OSŢ. V Obzoru mají své pravidelné 

místo rozhovory na aktuální témata, reportáţe z pracovišť, právní poradna, zprávy ze zahraničí 

a další rubriky. K velmi sledovaným rubrikám patří rovněţ „Názory“, určené pro příspěvky 

čtenářů. V průběhu čtyř let od posledního sjezdu došlo ke sníţení podílu článků s tzv. 

mašinkářskou a cestovatelskou tématikou a k většímu zaměření obsahu na odborovou práci. 

 Vybrané články z posledního čísla Obzoru jsou kaţdý týden uveřejňovány na webových 

stránkách OSŢ. 

 V souvislosti s poklesem členské základny klesl i počet odběratelů Obzoru. Současný 

náklad je 8000 výtisků (proti 9400 výtiskům v roce 2005). Podle našich zkušeností je mezi 

členy o Obzor zájem, některé závodní výbory OSŢ se však rozhodly redukovat své výdaje 

právě i v této oblasti. Počet odběratelů Obzoru v nedráţních organizacích se sníţil především 

pro nedostatek článků pojednávajících o ZO OSŢ v nedráţních společnostech, jejich výrobních 

programech a odborové problematice. 

 

 

http://www.osz.org/
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 Činnost redakční rady Obzoru, která působila jako poradní orgán, se v minulém období 

postupně stala málo funkční, především z důvodu častých absencí jejích členů na zasedání, 

proto byla její činnost v roce 2008 ukončena. V současné době je obsah jednotlivých čísel 

Obzoru konzultován na poradách vedení OSŢ. 

 

 

 

Mezinárodní činnost 
 

 V souvislosti se změnami ve vedení přehodnotilo Odborové sdruţení ţelezničářů i tuto 

oblast a rozvíjelo své aktivity zejména v rámci: 

 

   Evropské federace pracovníků v dopravě (ETF), 

   Stálé konference odborových svazů (OS) ţelezničářů střední a východní Evropy, 

   Dvoustranných kontaktů s odborovými svazy ţelezničářů, 

   Mezinárodního sportovního sdruţení ţelezničářů (USIC). 

 

 Pokud jde o trendy odborové politiky, v posledních letech je patrné zejména výrazné 

zvýšení aktivity v rámci Evropy, tj. v našem případě v rámci Evropské federace pracovníků 

dopravy (ETF), konkrétně na půdě ţelezniční sekce. Účast OSŢ v těchto aktivitách je 

vyvolána současnými i budoucími potřebami členů OSŢ. Strojvedoucí a další jízdní personál 

vykonává pracovní činnost i přes státní hranice ČR, hnací vozidla zahraničních ţelezničních 

společností se pohybují na českých ţeleznicích apod. Samozřejmě OSŢ má zájem na stanovení 

optimálních podmínek a jejich sjednocení. Byli jsme proto přímým účastníkem diskusí 

k návrhům směrnic EU týkajících se ţelezniční dopravy, např. směrnice ke sjednocení 

podmínek pro nasazení jízdního personálu. Zúčastnili jsme se také jednání, kde byla na 

programu dohoda členských svazů ETF o právní ochraně pracovníků v přeshraniční sluţbě. 

Očekáváme i přínos z aktivit cílených ke vzájemné informovanosti a zvýšení úrovně sociálního 

dialogu na ţeleznici. Zejména v roce 2008 byla věnována zvýšená pozornost této problematice 

a OSŢ bylo přímým účastníkem diskusí k projektu NETCORAIL, jehoţ podstatou je kooperace 

při kolektivním vyjednávání v celoevropském měřítku.  

 Členství OSŢ v evropské federaci ETF je pro nás přínosem a z hlediska našeho členství 

v EU v podstatě i nutností. V činnosti ţelezniční sekce je prostor pro uplatnění připomínek a 

poţadavků k návrhům legislativních opatření, které se dotýkají ţelezničářů v nových 

podmínkách sjednocené Evropy. 

 

 Jiná situace je v otázce našeho členství v Mezinárodní federaci pracovníků dopravy 

(ITF), která jako mezinárodní federace pracovníků dopravy sdruţuje odborové svazy (např. i 

letecké nebo námořní dopravy) v celosvětovém měřítku. Důsledkem tohoto širokého záběru je 

velká různorodost řešených problémů, z nichţ mnoho se nás přímo netýká. Činnost ţelezniční 

sekce ETF a sekce ITF je nesrovnatelná, stejně jako naše účast na této činnosti. Rozdíl je 

přirozeným důsledkem našich potřeb, směřujících do evropského rámce. Z výše uvedených 

důvodů se OSŢ zabývalo otázkou členství v obou federacích se záměrem soustředit se pouze na 

členství v evropských strukturách. Bohuţel členství v ETF je podle současných stanov vázáno 

na členství v ITF.  

 

 Jednání Stálé konference odborových svazů ţelezničářů Evropy, která se konají za 

účasti odborových svazů střední a východní Evropy zpravidla dvakrát ročně, se v posledních 

letech neuskutečnila v pravidelném cyklu. Nekonala se např. v roce 2008, kdy byla po stránce 

organizace na řadě Albánie a Makedonie. V pořadí 19. Konference se naposledy sešla              
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23.-24. dubna 2009 v Budapešti a účastníci v závěrečném dokumentu potvrdili zájem 

pokračovat v těchto jednáních a kladli důraz na výměnu zkušeností a společný koordinovaný 

postup při řešení současných aktuálních problémů souvisejících s liberalizací na ţeleznici. Příští 

konference se sejde na jaře 2010 v České republice. 

 

 Významná a přínosná jsou dvoustranná i vícestranná pracovní setkání (např. v rámci 

Visegrádské čtyřky) s představiteli odborových svazů ţelezničářů střední a východní Evropy. 

Tyto svazy mají stejné nebo podobné problémy a společný postup v podmínkách současné 

Evropy je velmi nutný. V tomto měřítku je i snadnější jazyková komunikace na rozdíl od 

jednání v rámci ETF nebo ITF, kde jednání probíhají a jsou tlumočena především do základních 

světových jazyků. Jazyková bariéra je mnohdy pro některé svazy překáţkou pro aktivní 

zapojení do diskusí a do činnosti evropských pracovních skupin, sekcí apod. OSŢ spolu 

s kolegy ze Slovenska, Polska a Maďarska i přes tyto obtíţe udělalo v poslední době mnoho pro 

zviditelnění a zlepšení postavení v rámci Evropy, zejména na půdě ETF. 

 

 V posledních letech se rozvinuly také kontakty mezi našimi a německými seniory, 

bývalými ţelezničáři a je reálný předpoklad dalšího pokračování této spolupráce.  

 

 Samostatnou oblastí v mezinárodní činnosti je naše členství v rámci Mezinárodního 

sportovního sdruţení ţelezničářů (USIC), které v současné době sdruţuje 25 zemí a 

organizuje sportovní mistrovství ve 22 sportovních odvětvích. Členem sdruţení za Českou 

republiku je OSŢ, které je členem Prezidia USIC i Stálé technické komise, tzn., ţe se podílí na 

tvorbě a přijetí zásadních rozhodnutí. OSŢ se řadí mezi nejaktivnější členy a v posledních 

letech jsme organizovali tato velká mezinárodní mistrovství: 

 

 

2005 atletika  Olomouc 15 zemí 177 účastníků 

 halová kopaná Praha 15 zemí 186 účastníků 

2006 stolní tenis Liberec 20 zemí 165 účastníků 

2007  tenis Přerov 18 zemí 122 účastníků 

 kopaná  (finále) Trutnov 8 zemí 162 účastníků 

2008 přespolní běh Česká Třebová 19 zemí 176 účastníků 

 šachy  České Budějovice 21 zemí 176 účastníků 

2009 badminton Olomouc 12 zemí 111 účastníků 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



52 (z 61) 

 

 

Výsledky výprav ţelezničářů ČR na mezinárodních mistrovstvích USIC v letech         

2005 - 2009 jsou následující: 

rok/sport místo konání počet zúčastněných umístění  

    zemí výpravy ČR 

2005 

Judo Bulharsko 9 9. 

Atletika - muţi ČR 15 8. 

Atletika - ţeny ČR 13 9. 

Bowling Polsko 13 9. 

Maraton Dánsko 19 13. 

Halová kopaná ČR 15 4. 

Badminton Indie 10 10. 

2006  

Běh na lyţích Itálie 13 8. 

Sjezdové lyţování Francie 11 8. 

Stolní tenis-muţi ČR 20 4. 

Stolní tenis-ţeny ČR 12 6. 

Sportovní střelba Švýcarsko 13 8. 

Kuţelky ţeny Slovensko 6 4. 

2007  

Tenis ČR 18 3. 

Golf Lucembursko 14 14. 

Orientační běh-M Velká Británie 11 5. 

Orientační běh-Ţ Velká Británie 11 4. 

Kopaná (finále) ČR 8 5. 

Volejbal Rusko 14 10. 

2008  

Přespolní běh ČR 18 5. 

Cyklistika Rusko 12 3. 

Šachy ČR 21 4. 

2009  

Halová kopaná Německo 17 6. 

Kuţelky - muţi Rakousko 7 1. 

Kuţelky - ţeny Rakousko 7 1. 

Badminton ČR 11 10. 

Běh na lyţích Rusko XII.09   
 

 

 Mimo tato velká mistrovství organizujeme také tzv. regionální mistrovství USIC, 

zpravidla za účasti čtyř zemí.  

 V činnosti USIC v současné době dochází k zásadní změně, kdy dosavadní oficiální 

jednací jazyky němčina a francouzština budou od roku 2010 nahrazeny angličtinou.                  
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Při nejbliţších jednáních bude také na programu jednání řešení základního problému, který 

přináší liberalizace na ţeleznici. Bude nutné přehodnotit obsah pojmu „ţelezničář“ pro určení 

oprávněnosti startu na mezinárodních mistrovstvích USIC. OSŢ se aktivně podílí i na těchto 

diskusích. 

 

 

Sport 

 

 Výše uvedeným mezinárodním sportovním akcím ţelezničářů předcházejí sportovní 

akce tuzemské, které pravidelně organizuje OSŢ ve struktuře obvodních, oblastních a 

celostátních soutěţí. Jejich výsledky jsou základem pro nominace výprav na mezinárodní 

sportovní akce USIC. Na organizování sportovních akcí ţelezničářů se spolu s mezinárodním 

oddělením OSŢ-ústředí podílejí členové sportovních komisí OSŢ, kteří věnují této práci i svůj 

osobní čas. Sportovní akce jsou hrazeny z prostředků Sociálních fondů, resp. Fondu kulturních 

a sociálních potřeb zaměstnavatelů a náklady za naše členy jsou hrazeny z prostředků OSŢ. 

Kalendáře sportovních akcí, výsledky soutěţí a další informace zveřejňujeme na webových 

stránkách OSŢ. 

 

 

 

 

Rekreace 
 

 OSŢ pokračovalo v organizování rekreačních pobytů z centra pro své členy i pro ostatní 

zaměstnance. Rekreační pobyty byly poskytovány s příspěvkem z centrálních prostředků 

sociálního fondu zaměstnavatele a OSŢ  vyuţívalo mimo jiné také rekreační zařízení, která jsou 

majetkem OSŢ-ústředí  a  jsou  provozována  převáţně nájemci, hotel Oddech v Krkonoších, 

hotel Lesní chata v Jizerských horách, hotel Ostrý na Šumavě, penzion Pacifik v Jeseníkách, 

hotel Bohemika v Praze, hotel Skalka v Rajeckých Teplicích (od roku 2005 je OSŢ vlastníkem, 

od 15.1.2009 provozuje OSŢ přes OSŢ Slovakia, a.s.) a také apartmánový dům Orion v řecké 

Leptokarii na Olympské rivieře. Pro dětskou rekraci byly vyuţívány dětské tábory ve 

vlastnictví ZO OSŢ Trhová Kamenice, Potštejn, Letohrad, Čekyně, Lásenice, Prudká a Mostek 

u Dvora Králové.  

 

 Zásadní změna nastala počátkem roku 2007, kdy se OSŢ stalo společníkem ČD travel, 

s.r.o (OSŢ s obchodním podílem 49 % a ČD, a.s. s podílem 51 %). Změna rozhodně přispěla ke 

zvýšení úrovně společnosti. OSŢ vloţilo své dlouholeté zkušenosti s organizováním rekreací 

s příspěvkem. Zaměstnanci mezinárodního oddělení se přímo podílejí na přípravě rekreačních 

pobytů a v průběhu sezony organizačně zajišťují rekreaci v některých destinacích. 

 

 ČD travel, s.r.o. se soustřeďuje zejména na organizování rekreačních pobytů 

s příspěvkem zaměstnavatele i pobytů pro širokou veřejnost, zajišťování komplexních 

ozdravných pobytů pro zaměstnance ČD, a.s., dceřiných společností a SŢDC,s.o. a prodej 

mezinárodních jízdenek. Hospodářský výsledek společnosti po vstupu OSŢ se vyvíjí příznivě, 

společnost hospodaří se ziskem. Výsledek např. za rok 2008 byl příznivý i přesto, ţe průběh 

letní sezony v oblasti sluţeb cestovního ruchu byl výrazně zkomplikován nepředvídatelným 

nárůstem ceny ropy a tím také výší palivového příplatku ke smluvní ceně letecké přepravy. 

Společnost nevyuţila v tomto případě moţnosti zakotvené ve všeobecných obchodních 

podmínkách a neprovedla klientům dodatečnou fakturaci doplatku částky rovnající se navýšení 

palivových příplatků oproti provedené cenové kalkulaci tak, jak to provedli některé jiné 
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cestovní kanceláře. Tento přístup byl motivován snahou udrţet ceny prezentované v nabídce a 

tím i spokojenost klientů a dobré jméno společnosti. V tomto směru jsme nebyli plně ve shodě 

s většinovým vlastníkem, tj. ČD, a.s., který upřednostňoval chování společnosti jako 

podnikatelského subjektu a zdůrazňoval především otázku zisku. V letošním roce se projevuje 

jiný nepříznivý faktor, kterým je pokles kurzu koruny vůči euru. Výhled vývoje společnosti na 

další léta je závislý zejména na objemu sluţeb cestovního ruchu a především na objemech 

rekreačních pobytů s příspěvkem z centralizovaných prostředků sociálních fondů (ČD, a.s., ČD 

Cargo, a.s. atd.), respektive fondu kulturních a sociálních potřeb (SŢDC, s.o.), v jednotlivých 

letech. V roce 2007 vyuţilo nabídku společnosti na rekreaci 10 237 osob a v roce 2008 jiţ více 

neţ 12 000 klientů. 

 

 

Obchodní aktivity OSŢ od IV. sjezdu OSŢ 

 
  OSŢ je jediným akcionářem ve společnostech Pacifik, a.s. a společnosti OSŢ Slovakia, 

a.s. Akciové společnosti jsou zaměřeny na podnikatelské aktivity v oblasti obchodu, sluţeb a 

vzdělávání. 

 

  Pacifik, a.s. je vlastníkem hotelu Bohemika v Praze a penzionu Pacifik na Ramzové. 

Hotel Bohemika je v pronájmu. Penzion Pacifik je provozován od 1.10.2008 majitelem. Dále se 

společnost zabývá pronájmem věcí movitých, zprostředkovatelskou činností, nákupem a 

prodejem zboţí. 

 

  OSŢ Slovakia, a.s. je vlastníkem hotelu Skalka v Rajeckých Teplicích, který byl 

zakoupen v roce 2005 (hotel Baník). Během první poloviny roku 2006 prošel rozsáhlou 

rekonstrukcí a od té doby do 31.12.2008 byl v pronájmu. Od 15.1.2009 je tento hotel 

provozován majitelem. 

 

  OSZ Ellas, a.s. byla definitivně vyškrtnuta z obchodního registru Řecké republiky ke dni 

12.2.2009. Majetek byl převeden na OSŢ. V současné době jsou všechny pohledávky za 

společností OSZ Ellas, a.s. vypořádány. 

 

 

 

 

Podnikový výbor OSŢ při ČD, a.s. 

 
 Rozhodnutím IV. sjezdu OSŢ byl vytvořen PV OSŢ při ČD, a.s. a byli rovněţ zvoleni 

jeho jednotliví členové.  

 PV OSŢ při ČD, a.s. byl vytvořen zejména s cílem: 

 - komplexním a autonomním způsobem zabezpečovat odborovou problematiku ve vztahu 

k ČD, a.s. jako největšímu zaměstnavatelskému subjektu v působnosti OSŢ s důrazem na 

uzavření kvalitní PKS; 

 - podílet se na vytvoření dalších moţných podnikových výborů na ţeleznici, zejména 

v dceřiných společnostech ČD, a.s., tyto metodicky vést a poskytovat jim odbornou 

pomoc a podporu. 

 Uvedené úkoly byly splněny.  
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 V následujícím období došlo k vytvoření PV DPOV, a.s.; PV OSŢ ČD Cargo, a.s. a PV 

SŢDC, s.o., kdy základem těchto podnikových výborů se stali členové PV OSŢ při ČD, a.s. 

 V souvislosti s výše uvedeným je jako součást „Zprávy Ústředí OSŢ o činnosti od IV. 

sjezdu OSŢ“ zařazena rovněţ „Zpráva PV OSŢ při ČD, a.s. o činnosti od IV. sjezdu“ (viz 

příloha této zprávy). 

 

 

 

 

Závěr 

 
Váţené delegátky, váţení delegáti V. sjezdu OSŢ,  

 

 dovolte mi konstatovat, ţe dokumenty „Program OSŢ na období do roku 2009“ a 

„usnesení IV. sjezdu OSŢ“ byly realizovány a v celém svém rozsahu splněny. 

   

 

 

 

V Koutech nad Desnou, dne 18. září 2009 

 

                 Bc. Jaroslav Pejša 

                                                                                                         1. místopředseda 

             ODBOROVÉ SDRUŢENÍ ŢELEZNIČÁŘŮ 

             pověřený řízením OSŢ 

 

 

 

 

 



            Příloha č. 1 
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Zpráva Podnikového výboru OSŢ při ČD, a.s. od IV. sjezdu OSŢ 

 

  Podnikový výbor OSŢ při ČD, a.s. (PV OSŢ) si dovoluje předloţit tuto „Zprávu PV 

OSŢ o činnosti od IV. sjezdu OSŢ“. 

 

 Podnikový výbor při ČD, a.s. byl zaloţen  rozhodnutím IV. sjezdu OSŢ v druhém 

pololetí 2005 a má tedy za sebou téměř čtyři roky činnosti. Po celou dobu své dosavadní 

existence musel tento orgán mj. řešit a potýkat se s důsledky - dle našeho názoru - často 

špatných, převáţně politických rozhodnutí - pokračující segmentace ţeleznice. 

 

      Poprvé PV OSŢ při ČD, a.s. zasedal 27.10.2005, kdy byl zvolen do jeho čela 

Vladislav Vokoun.  Na počátku měl celkem 26 členů (v současnosti 25) a je sloţen ze 

zástupců všech odvětví působících v rámci ČD, a.s. 

 

 Nedílnou součástí PV OSŢ jsou i tři pracovní komise ( mzdová - Ing. Jan Kubricht, 

BOZP - Iva Strbačková a předpisová - Jiří Tydlitát). Na úvod své existence - ještě do konce 

roku 2005, musel splnit dva velmi těţké a komplikované úkoly. Provést rozsáhlou změnu 

Katalogu prací z důvodu správného a adekvátního zařazení zaměstnanců ČD, a.s. Druhým 

úkolem bylo uzavření dobré a kvalitní PKS na rok 2006. 

 

      V roce 2006 jiţ pracoval PV OSŢ naprosto standardně a plnil všechny úkoly, které mu 

jako příslušnému odborovému partnerovi náleţí. Dále se podílel na tvorbě celé řady pracovně 

právních norem, jak na podnikové úrovni, tak na úrovni příslušných ministerstev ČR. Mezi 

nejvýznamnější úspěchy patřilo prosazení téměř všech našich poţadavků do nařízení vlády 

(NV) č. 589/2006 Sb., kterým se stanoví odchylná úprava pracovní doby a doby odpočinku 

zaměstnanců v dopravě. Nebýt tohoto úspěchu, výrazně by to zkomplikovalo kolektivní 

vyjednávání. Vyvrcholením roku pak bylo uzavření PKS na rok 2007. Zde je nutné zdůraznit, 

ţe se do této PKS podařilo prosadit celou řadu nových prvků, které značně zlepšily postavení 

a sociální podmínky pro zaměstnance. Přes všechny moţné potíţe se zaměstnavatelem a 

„nejmenovanou“ odborovou centrálou to lze označit za úspěch.   

 

      V roce 2007 prošlo OSŢ několika velmi těţkými zkouškami. Tou první bylo 

vyčlenění části správkárenské kapacity - včetně několika set zaměstnanců do dceřiné 

společnosti DPOV, a.s. se sídlem v Přerově. Intenzivním jednáním s managementem ČD, a.s. 

a DPOV, a.s. se nám podařilo tuto změnu velmi dobře zvládnout. DPOV, a.s. převzala PKS 

ČD, a.s. na rok 2007 v plném rozsahu a rovněţ se podařilo zajistit oblast sociálního fondu 

(SF).   

 

     Druhým váţným problémem byla hrozba zdanění jízdních výhod. Díky tomu, ţe se 

podařilo OSŢ přesvědčit vládu ČR, nedošlo k váţnému ohroţení existence této nadstandardní 

výhody pro zaměstnance, důchodce a jejich rodinné příslušníky. 

 

      Prakticky celý rok 2007 byl ve znamení přípravy vyčlenění další dceřiné společnosti, a 

to ČD Cargo, a.s. Do tohoto procesu pak ve třetím čtvrtletí zasáhla OSŢ zásadní personální 

změna, kdy došlo k odvolání předsedy Ing. Jaromíra Duška. Tento postup se ukázal jako 

nezbytný a správný, nicméně znamenal nutnost vyvinout maximální úsilí všech ostatních 

funkcionářů, aby nedošlo k ohroţení postavení a funkčnosti OSŢ. V tomto světle se plně 

ukázala prozíravost delegátů IV. sjezdu OSŢ, kteří rozhodli o vytvoření PV OSŢ  při ČD, a.s.  



            Příloha č. 1 

57 (z 61) 

 

 

 

Úsilím jeho členů o důsledné naplnění jeho poslání jako příslušného odborového orgánu 

k ČD, a.s., nikoli poradního orgánu předsedy, se mohl PV OSŢ i za této situace plně věnovat 

všem problémům a úkolům, které před něj stavěla doba.  Jenom tak šlo, dle mého názoru, 

například vyjednat co nejlepší podmínky pro zaměstnance „matky“ i budoucí zaměstnance 

ČD Cargo, a.s. Při mnoha následných jednáních, mj. s premiérem vlády ČR, ministrem 

dopravy a generálním ředitelem ČD, a.s. byla dosaţena celá řada závazných dohod, které 

později garantovaly zachování všech výhod pro zaměstnance obou našich společností. Tyto 

dohody jsou obsaţeny ve dvou memorandech, která byla přijata na úrovni MD a ČD, a.s. 

Vláda ČR se v nich mj. zavázala zajistit v roce 2008 dostatek finančních zdrojů pro osobní 

dopravu a řízení provozu tak, aby nedošlo k ohroţení ČD, a.s. v důsledku vyčlenění ČD 

Cargo, a.s. K navýšení těchto finančních zdrojů postupně dochází. Dále se zavázala prodlouţit 

tzv. DSP o další dva roky a zároveň zajistit jeho finanční krytí. Tento závazek byl splněn ještě 

do konce roku 2007, a to NV č. 370/2007 Sb. Uvedené NV bylo navíc rozšířeno o ustanovení, 

která značně usnadní odchod zaměstnancům, kteří budou nuceni odejít od ČD, a.s. resp. ČD 

Cargo, a.s. ze zdravotních důvodů.  

  

      Hlavním bodem memoranda přijatého na úrovni ČD, a.s. byl závazek uzavření 

společné PKS pro oba subjekty, tj. ČD, a.s. a ČD Cargo, a.s. na rok 2008. Po velmi sloţitých 

a intenzivních jednáních, kdy jsme museli řešit i problémy s dopady tzv. „vládní škrtformy“, 

je dosaţený výsledek - přijatá PKS ČD, a.s. a ČD Cargo, a.s.  Podařilo se nejen zachovat 

všechny předchozí výhody, ale navíc bylo dosaţeno celé řady zlepšení, např. v  oblasti 

penzijního a kapitálového připojištění, zpoplatnění tzv. „špatných nástupů“, zdraţení 

dělených směn a doby střeţení atd. Myslím si, ţe i dohodnutý nárůst mezd byl nad všechna 

očekávání a zaručil nejenom pokrytí inflačních trendů, ale i zvýšení ţivotní úrovně 

ţelezničářů a jejich rodin. 

 

 První polovina roku 2008 byla poznamenána neustálými jednáními o podmínkách 

přechodu zaměstnanců infrastruktury ČD, a.s. pod SŢDC, s.o. Cílem aktivní činnosti PV OSŢ 

při ČD, a.s. bylo zajistit, aby tento přechod proběhl bez větších problémů a zhoršení 

sociálních podmínek dotčených zaměstnanců, coţ se nám snad podařilo.        

     

 23. září 2008 byla pořádána na základě rozhodnutí Ústředí OSŢ Podniková 

konference pro ZO OSŢ při ČD, a.s., která byla v podstatě vyústěním událostí na sklonku 

roku 2007 a prvního pololetí roku 2008 uvnitř OSŢ a u ČD, a.s. Konference vzala na vědomí 

zprávu o činnosti za toto období bez výhrad a v průběhu jednání navrhla Ústředí OSŢ 

k odsouhlasení nových 9 členů PV OSŢ při ČD, a.s. Výsledkem práce PV OSŢ bylo uzavření 

kvalitní PKS ČD, a.s. na rok 2009.  

 

      Při výčtu událostí roku 2008 je třeba zdůraznit aktivitu PV OSŢ při ČD, a.s. v oblasti 

ovlivnění novely zákona o důchodovém pojištění. Po určitou dobu bylo OSŢ připraveno i 

vstoupit za naše poţadavky do stávky. Jednáním s příslušnými ministry a dotčenými 

zaměstnavatelskými subjekty na ţeleznici však bylo dosaţeno celé řady zlepšení pro 

zaměstnance, a tak k ní prozatím nemuselo dojít. V legislativě se jedná např. o zavedení 

moţnosti odchodu do předčasného důchodu o 5 let. Je rovněţ příslib pozitivních změn 

v zákoně o penzijním připojištění a dále zvýšení daňově uznatelných částek na penzijní, resp. 

kapitálové připojištění. Vyvrcholením několikaměsíčního jednání bylo uzavření dohody dne  

9.9.2008  mezi OC na ţeleznici a MD ČR, ČD, a.s., ČD Cargo, a.s. a SŢDC, s.o., která řeší 

zajištění dlouhodobého poskytování příspěvku od zaměstnavatele na oba výše uvedené 
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produkty (penzijní a kapitálové připojištění). U vybraných skupin zaměstnanců byl navíc 

tento příspěvek významně zvýšen. Pro nejvíce ohroţené zaměstnance (myšleno zdravotně) 

bude za finanční spoluúčasti MD ČR zřízen fond, ze kterého bude za určitých podmínek 

řešena problematika řešení dopadů vzniklých při ztrátě zdravotní způsobilosti. Toto se 

podařilo i přes dlouhodobé obstrukce ze strany FS ČR.   

 

      I splnění posledního nenaplněného bodu memoranda v oblasti jízdních výhod mělo na 

udrţení sociálního smíru pozitivní vliv. Mezi nejdůleţitější patří zachování jízdních výhod i 

při ztrátě majority ČD, a.s. v dceřiných společnostech a při odchodu na tzv. nový DSP.   

       

 27.5.2009 se konala v Kolíně Podniková konference OSŢ při ČD, a.s. Vladislav 

Vokoun byl opět zvolen předsedou Podnikového výboru OSŢ při ČD, a.s., Antonín Leitgeb a 

Martin Vavrečka byli zvoleni tajemníky PV OSŢ při ČD, a.s. 

 

      Jiţ od začátku roku 2009 se navíc naplno otevřela diskuse nad financováním závazku 

veřejných sluţeb poskytovaných ze strany ČD, a.s. ve formě poskytování sluţeb objednaných 

státem a jednotlivými kraji. Ukázalo se, ţe tuto problematiku nelze trvale řešit různými 

nahodilými finančními provizorii (tzv. záplatami) a nesystémovými škrty ve výdajích 

společnosti. Na nátlak OSŢ, především usnesení z Podnikové konference OSŢ ČD, a.s. ze dne 

27.5.2009 o hrozbě porušení sociálního smíru, se vláda ČR 1. června 2009 rozhodla vyřešit 

deficit financování především regionální dopravy ve výši 3,2 mld. Kč na rok 2009. Ministr 

dopravy dále oznámil, ţe pro příští období se předpokládá úhrada prostředků v krajích ve výši    

2 mld. Kč, coţ by znamenalo přibliţně 12 % omezení rozsahu regionální dopravy. OSŢ               

s takovým řešením rozhodně nesouhlasí a z tohoto důvodu jsme zahájili rozsáhlý dialog se 

všemi zainteresovanými stranami nad přijetím takových systémových řešení, která by zajistila 

ţivotaschopné fungování ČD, a.s. a rovnost podmínek na dopravním trhu. 

 

       Výsledkem těchto snah je probíhající legislativní proces směřující k přijetí zákona o 

veřejných sluţbách v přepravě cestujících. Pokud by tento byl přijat v odpovídající podobě, 

vytvořil by všechny podmínky pro splnění zadaných cílů a záměrů. Je velmi dobrým 

signálem, ţe při tvorbě návrhu s námi plně spolupracoval management ČD a všechny 

odborové centrály na ţeleznici. PV OSŢ si je vědom sloţitosti tvorby a různých úskalí, která 

nás ještě čekají při prosazování přijetí výše uvedeného zákona. Vţdyť na začátku celého 

procesu musel dokonce pohrozit porušením sociálního smíru, aby MD ČR začalo vnímat 

připomínky OSŢ váţně a nesnaţilo se z tohoto zákona vytvořit další vágní právní normu. Asi 

není pouhou náhodou, ţe se v té době opět objevily záměry na další segmentaci ČD, a.s. 

Určitý okruh osob na MD ČR a zřejmě nejenom tam, se snaţil (a stále snaţí) prosadit  do 

programu zasedání vlády ČR předloţení materiálu, který předpokládá převedení zaměstnanců 

a části majetku tzv. ţivé dopravní cesty pod působnost SŢDC, s.o. a vytvoření dceřiné 

společnosti vlastnící mj. budovy ţelezničních stanic. Představy o úsporách realizovaných 

jenom díky skutečnosti převodu této agendy na SŢDC, s.o. jsou liché - je evidentní, ţe prostý 

převod činností finanční prostředky neušetří. Je také zřejmé, ţe nelze popírat synergické 

efekty dosahované vzájemnou provázaností jednotlivých dráţních činností, jinak je 

ekonomicky nemoţné udrţet zajištění všech závazků vyplývajících z  právních předpisů, 

včetně komplikací celé řady sluţeb pro cestující veřejnost a rizika zhoršení bezpečnosti 

provozu na dráze. 

 

      Při zmíněných jednáních s ministrem dopravy bylo prozatím dosaţeno staţení těchto 

návrhů z programu jednání vlády ČR. Tím však boj o důstojnou roli národního osobního 

ţelezničního dopravce zdaleka nekončí. V posledních měsících OSŢ vnímá přinejmenším 
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podivné personální kroky na MD ČR, především u pracovních pozic, které byly obsazeny 

odborně erudovanými zaměstnanci, kteří rozumí ţelezniční problematice. Rovněţ 

přibývají masivní mediální útoky, jejichţ cílem je zneváţení ČD, a.s. v očích laické i odborné 

veřejnosti.  

 

      Pravdou však zůstává, ţe OSŢ nemůţe a nebude nečině přihlíţet měnícím se 

podmínkám na dopravním trhu, který se stále více liberalizuje. Konkurence postupně zvyšuje 

tlak na kvalitu a sníţení nákladů na poskytované sluţby, a tak se musíme těmto trendům 

přizpůsobit. Úloha OSŢ spočívá v tom, aby uvedené bylo realizováno v sociálně únosné míře 

pro zaměstnance a s perspektivou rozvoje ČD, a.s. To ovšem neznamená neexistenci změn 

v některých oblastech kolektivní smlouvy a dřívějších zvyklostí. Nemalým úkolem bude 

rovněţ zvýšení efektivnosti a stability všech orgánů OSŢ včetně ZO OSŢ.     

 

V Koutech nad Desnou, dne 18. září 2009                              

             

 

                                                                                                        Vladislav Vokoun                                                                                                                     

                                                                                                     vedoucí tajemník OSŢ 
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