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Očekávání  

        
 
       Kolektivní vyjednávání (KV) se kvapem blíží do závěrečné části. Hned na úvod se musím přiznat, že nejsem příznivcem 
průběžného zpravování zaměstnanců o detailním postupu KV. Důvody jsou dva. Kolektivní smlouva (KS) je jeden celek a položky 
vytržené z kontextu jsou často zavádějící. Druhým důvodem je, že o oficiálně zveřejněných a tak uzavřených částech KS se už 
těžko dá licitovat v další části KV. Ze společných zpráv, které se objevují na internetových stránkách odborových centrál (OC), se 
asi z těchto důvodů nedá nic podrobnějšího vyčíst.  
 
       Všem je ale jasné, že to nejdůležitější by se mělo projednávat až na závěr – navýšení mzdových tarifů. Omlouvám se, že se 
zaměřím v tomto úvodníku jen na SŽDC. Zaměstnanci SŽDC se totiž v posledních třech letech sice dočkali navýšení nominálních 
platů, ale díky výši inflace se reálné platy dost podstatně snížily – v průměru o 4 – 5%. V tuto chvíli samozřejmě neberu v potaz 
přesčasovou práci. Pokud se splní slova pana generálního ředitele Koláře o tzv. velké nule na konci KV (a odborové centrály na 
to přistoupí), bude ještě hůře.  
 
       Po nedávné intervenci ČNB ve prospěch snížení hodnoty české koruny vůči euru a prohlášení, že hodlá uměle udržovat 
podhodnocenou korunu nejméně jeden rok, se inflace určitě nesníží. Naopak. Podle některých nezávislých odhadů se například 
cena potravin a elektroniky zvýší až o 4%. Inflace se tak příští rok vyšplhá opět ke 3%.  
 
       Připomeňme si situaci po minulém KV. Nespokojenost s postupem vyjednávačů ze strany OSŽ byla tak obrovská, že vznikla 
nová odborová centrála - ADP. Ta si dala do vínku, že bude vést KV se zaměstnavatelem mnohem radikálněji. Ti zaměstnanci, 
kteří zůstali u OSŽ zase doufali, že se jejich odbory z tohoto nezdaru poučí. Informace, které dosud prosákly mezi obyčejné 
zaměstnance SŽDC z obou OC (OSŽ a ADP), zatím ničemu takovému nenasvědčují. Vzájemné osočování mezi ADP a OSŽ 
zaměstnancům určitě nic dobrého nepřinese. Místo spolupráce a tlaku na zaměstnavatele, si tedy pravděpodobně každá z OC 
hraje na vlastním písečku. Pokud to tak skutečně je (já v zájmu všech zaměstnanců SŽDC ještě doufám, že ne), pak se musí 
zaměstnanci SŽDC ptát –  
„Proč ještě zůstávat v odborech?“  
Jakýchkoli!  
 
                     Pavel Čermoch  

 

Vršovická organizace:  
ZO OSŽ Praha Vršovice  
Ukrajinská 304  
101 04 Praha 10  
 
Webové stránky: http://www.zovrsovice.estranky.cz/  

Závodní výbor: http://www.railian.com/Vrsovice/Texty/Zv.html 
Email pro komunikaci se Závodním výborem: 

 
Přihláška do vršovické organizace: http://railian.com/Vrsovice/Soubory/prihlaska.doc 

zovrsovice@seznam.cz 

 

Zpravodaj:  
Redakce, kontakt: zpravodaj@railian.com  
Archiv vydaných čísel: http://www.railian.com/Zpravodaj_archiv.html  
Frekventované zkratky: http://www.railian.com/Vrsovice/Texty/zkratky.html  
Webové stránky odborů:  
OSŽ - ústředí: http://www.osz.org/  
některých dalších organizací OSŽ: http://www.railian.com/odkazy/zoosz.html  
odborů působících na železnici: http://www.railian.com/odkazy/odbory.html 
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   Jednání se zástupci zaměstnavatele    

 
 

 
 
 
 
 
 

 

  
 

Termíny schůzí ZV OSŽ Praha Vršovice 
Termíny v roce 2013:  

vždy od 8.00 hod, vždy druhý čtvrtek v měsíci,  
nebude-li stanoveno jinak 

Datum: Poznámka: 
 

  
 

12.9.2013 Vršovice 

 
  

 
10.10.2013 Smíchov 

 
  

 
25.10.2013 ( mimořádná )  

Vršovice 

  14.11.2013 Vršovice 
  29.11.2013 Konference 
  12.12.2013 Vršovice 

 

  
 

OŘ Praha 
Zástupci zaměstnavatele Zástupci ZO Minulé setkání Aktuální termín Příští setkání 

Ing.Vondrák Zdeněk  
(ředitel OŘ)  

Bc.Chládek Tomáš  
(náměstek ředitele pro provoz) 

 

Dvořák Pavel  
Sekyra Lukáš  

Rouš Jan 
29.10.2013 26.11.2013 17.12.2013 

 
 
 

PO Praha hlavní nádraží 
Zástupci zaměstnavatele Zástupci ZO Minulé setkání Aktuální termín Příští setkání 

Cibulka František  
(přednosta PO) 

Kučera Jaroslav  
Čermoch Pavel  
Forman Štěpán 

2.10.2013 6.11.2013 termín  
doplníme 

 

PO Praha Libeň 
Zástupci zaměstnavatele Zástupci ZO Minulé setkání Aktuální termín Příští setkání 
Ing.Tuma Vladimír, MBA  

(přednosta PO) Sekyra Lukáš  21.10.2013  28.11.2013  termín  
doplníme  

 

PO Benešov u Prahy 
Zástupci zaměstnavatele Zástupci ZO Minulé setkání Aktuální termín Příští setkání 

Ing.Blecha Jan  
(přednosta PO) Kubart Ondřej 2.10.2013 7.11.2013 termín  

doplníme 
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KCOD Praha 
Zástupci zaměstnavatele Zástupci ZO Minulé setkání Aktuální termín Příští setkání 

Ing.Goliáš Jakub  
(manažer - zástupce ředitele)  

Duroň Tomáš  
(vedoucí přídělu služby)  

případně další 

Charvátová Anna  
Dvorská Věra 8.-9.10.2013 6.11.2013 termín  

doplníme 

 

DKV Praha 
Zástupci zaměstnavatele Zástupci ZO Minulé setkání Aktuální termín Příští setkání 

Ing.Sosna Václav  
(Vrchní přednosta DKV Praha) 

 
Ing.Trojánek Milan  

(Manažer oddělení DKV 
Praha) 

 
Marie Stichová 

nezúčastnili  
jsme se 

neúčastníme  
se ? 

 

  
 

PJ Praha 
Zástupci zaměstnavatele Zástupci ZO Proběhlo 

setkání Aktuální termín Příští setkání 

Ing.Krátký Miloš  
(ředitel OJ PJ Praha)  
Ing.Kašpar Martin  

(vedoucí specializovaného 
střediska) 

Kácovský Ladislav  
Skrečka Petr 23.10.2013 27.11.2013 termín  

doplníme 
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   Setkání klubu důchodců (12.11.2013)     

 
 

Začátek schůze uvedl p.Petr Polák který přivítal všechny přítomné. Přečetl dopis, který odeslal předsedovi OSŽ, panu Pejšovi. Po 
úvodu předal slovo mě, tedy dalšímu zástupci ZV - Ladislavovi Kácovskému. Seznámil jsem je z činností výboru a co se děje na 

dráze.(kolektivní smlouvy atd). Dále byly informováni o akcích na příští rok, seznámeni s místem konání další schůze - 12.12. 
opět kulturní sál žst.Praha hl.n. Další setkání se budou konat (již v roce 2014) v sále restaurace U Kozla, Praha Žižkov. Po těchto 

informacích následovala diskuze. Kladem je, že se již se zúčastňují i důchodci ze Smíchova. Na konec byli informováni o 
Konferenci naší organizace, která se bude konat 29.11.2013.  

 
 

zaznamenal Kácovský Ladislav  
 
 
 
 

 
 

Návrh akcí klubu důchodců do půlky roku 2014:  
 
 

 

  

  

 
 
1) Mikulášský vlak  
1.12.2013 odjezd 14.01 z Braníka do Čakovic a zpět - již schváleno  
Po návratu do Braníka je zamluven sál v restauraci na nádraží.  
 
2) Muzeum ekologie v Praze Bubenči  
přibližně v únoru  
Muzeum v budově bývalé čističky v Papírenské ulici.  
 
3) Trolejbus Pardubice  
přibližně v březnu  
Okruh historickým trolejbusem, pak návštěva pivovaru Pardubice.  
 
4) Zvláštní tramvaj Liberec  
přibližně v květnu  
Tramvaj pojede jako násled, krásná krajina, focení na trati, v Liberci prohlídka vozovny, pak do Hanychova na lanovku... 
 
 
5) Karlovy Vary lanovka  
přibližně v květnu  
Jízda oběma karlovarskými lanovkami.  
 
6) Kamýk prohlídka přehrady  
přibližně v červnu  
Po prohlídce návštěva restaurace na nádraží v Příbrami.  
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Konference a Mikulášská zábava :  
 
 

 
 
 
 

 
 

  
 
 
 

Mikulášská zábava  
 

...se koná po skončení konference;  
tedy v pátek 29. listopadu 2013 od 17:00 hod, v kulturním sále na Smíchovském nádraží.  

K tanci a poslechu zahraje Hudební duo Mirka Plecháče.  
Občerstvení je zajištěno jako obvykle formou večeře.  

 
 
 
 
 
 
 

29.listopadu - Konference  
má na starost: Jaroslav Kučera, tel.: 606 089 020 (jen SMS), mail: jaroslavkucera@email.cz 
 
leták ke stažení:  
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   Kolektivní vyjednávání je v plném proudu     

 
 

Za jakých podmínek budeme pracovat příští rok se řeší právě nyní při kolektivním vyjednávání. Podávám stručný přehled z 
otevřených zdrojů.  

 
 
 

 
 

U SŽDC.........od 2.září 2013  
vyjednávači za OSŽ: Hradílek, Štěpánek, Malý, Paleček, Polock, Šimůnek  

 
2.září: Návrh zaměstnavatele  
 
V pondělí 2. září na plánovaném jednání zaměstnavatele s odborovými centrálami byl zástupcům odborových centrál předán 
návrh nové PKS SŽDC na období 2014 - 2016. Jednání se zúčastnil generální ředitel SŽDC, s.o. Ing. Jiří Kolář, Ph.D. , který 
představitelům odborových centrál představil hlavní teze předloženého návrhu. Tímto krokem bylo na SŽDC, s.o. zahájeno 
kolektivní vyjednávání o uzavření nové PKS.  
- první příspěvek dle www.osz.org (Mgr. Martin Malý 4.9.)  
 
Jde o řadu ustanovení v návrhu PKS SŽDC, s. o., předloženého zaměstnavatelem, které by znamenaly zhoršení pro 
zaměstnance, jak zaznělo na jednání Podnikového výboru OSŽ SŽDC, s. o., 19. září v Praze. Zaměstnavatel např. navrhuje 
úplné zrušení 36hodinové týdenní pracovní doby, ve vícesměnném pracovním režimu chce 37,5 hodiny týdně a pro ostatní 
zaměstnance 40 hodin. Dále navrhuje dvě vyrovnávací období místo současných tří, sjednocení příplatku za práci přesčas na 30 
% průměrného výdělku. Na rozdíl od návrhu odborů na rozšíření KOP pro zaměstnance infrastruktury navrhuje jejich zrušení a 
nahrazení kondičním programem s tím, že by byly poskytnuty poukázky na rehabilitaci, ovšem bez poskytnutí pracovního volna s 
náhradou mzdy a to ještě se zrušením nároku u některých povolání. A co je podstatné, navrhuje také zrušení odměny za udržení 
odborné způsobilosti!  
- druhý příspěvek dle www.osz.org (uživatel Obzor 27.9.)  
 
10.září: Protinávrh odborů  
 
Dne 10. 9. 2013 předal zástupce OSŽ zaměstnavateli společný protinávrh PKS SŽDC, s.o. podepsaný všemi odborovými 
centrálami.  
- první příspěvek dle www.osz.org (Miloš Paleček 10.9.)  
 
Mezi hlavní body protinávrhu patří zachování pracovní doby 36 hod týdně u zaměstnanců s nerovnoměrně rozvrženou pracovní 
dobou, zachování KOP, délka dovolené a samozřejmě ve „Směrnici pro odměňování" odpovídající mzdové ohodnocení jak v 
příplatkové sféře, tak v základních tarifech (A, B).  
- druhý příspěvek dle www.adpcz.org (Bc.Jan Zazvonil 17.9.)  
 
17.září: Protinávrh odborů měl formální chyby, byl smeten ze stolu  
 
V úterý 17. 9. 2013 obdrželi zástupci všech OC, které působí u SŽDC, státní organizace stanovisko zaměstnavatele k dopisu 
odborových organizací č.j. OC 1/ 2013 (protinávrhu PKS). V textu je citován zákon č.2/1991 Sb., o kolektivním vyjednávání 
především § 8, odst. 1 a odst. 2. Z toho plyne, že návrh daný zástupci OC byl v zákonném termínu dodán, avšak v chybné 
formulaci, z tohoto důvodu započne jednání o návrhu daném zaměstnavatelem.  
- dle www.adpcz.org (Bc.Jan Zazvonil 10.9.)  
 
7.-10.října: Výjezdní kolektivní vyjednávání Roztoky u Křivoklátu  
 
V dohodnutém termínu 7. – 10. 10. 2013 se koná kolektivní vyjednávání v Roztokách u Křivoklátu. Hlavním záměrem tohoto 
jednání po zahájení kolektivního vyjednávání po 2. 9. 2013 bylo dosažení společného postupu v dalším průběhu kolektivního 
vyjednávání o PKS SŽDC a snaha o minimalizaci rozporných návrhů. V úvodu prvního dne zasedání došlo k interpretaci 
stanovisek zaměstnavatele a OC a následné implementaci obou návrhů do výchozího dokumentu kolektivního vyjednávání.  
 
Následující den jednání se v dopoledním bloku uskutečnila revize projednávaného textu, kde došlo ke změně stanoviska OC 
ohledně doby platnosti a účinnosti PKS. Změna se týkala návrhu zkrácení doby platnosti a účinnosti PKS na jeden rok (2014). V 
odpoledním a večerním bloku došlo k argumentaci jednotlivých stran nad spornými body společného textu. Zástupci OC využívali 
při jednání práva k definování svých návrhů dvěma způsoby - metodou per partes (samostatným vyjádřením každé OC) nebo 
prostřednictvím prezentace společného stanoviska OC jimi určeným zástupcem.  
 
Ve středu 9. 10. 2013 se v odpoledních hodinách zúčastnil zasedání kolektivního vyjednávání generální ředitel Ing. Jiří Kolář, 
Ph.D., který představil nové návrhy zaměstnavatele reagující na dosavadní průběh kolektivního vyjednávání. Souhlasil s návrhem 
OC na dobu platnosti a účinnosti PKS na dobu roku 2014, dále zachování KOP za stávajících podmínek a na konci svého 
vystoupení zdůraznil, že nelze počítat s navýšením objemu mzdových a ostatních osobních nákladů oproti současné PKS. Po 
přednesení návrhu zaměstnavatele následovala diskuze mezi generálním ředitelem a zástupci OC.  
- první příspěvek dle www.osz.org (Mgr. Martin Malý 10.10.)  
 
Posledním jednáním v Roztokách u Křivoklátu byl dopolední blok konaný 10. 10. 2013.. Zaměstnavatel po souhlasu všech OC dal 
veřejně k dispozici ucelený informační materiál pro zaměstnance SŽDC k aktuálnímu stavu kolektivního vyjednávání. Následoval 
návrh zaměstnavatele k bodům a ustanovení PKS, které se týkají její platnosti (rok 2014). Po diskusi byl návrh přijat. Kolektivní 
vyjednávání se dále týkalo KOP, kde nebude pro návrh PKS rozšiřován okruh profesí (KZAM) s nárokem, který byl v původním 
protinávrhu OC. Tento bod je již uzavřen ve shodě.  
- druhý příspěvek dle www.adpcz.org (Bc.Jan Zazvonil 12.10.)  
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14.října: Kolektivní vyjednávání  
 
Na jednání dne 14.10.2013 se zástupci OC a zaměstnavatele mimo jiné dohodli na konečném znění Kapitoly I. v oblasti 
komunikace s odborovými organizacemi a na úpravě textu řešící „svátkové právo“. Pokračovalo se v projednávání nesouhlasných 
návrhů v přílohách č. 1 a 2 PKS návrhu zaměstnavatele. KV bude pokračovat ve čtvrtek 17.10.2013.  
- (informace z KV Mgr. Martin Malý 14.10.)  
 
17.října: Kolektivní vyjednávání  
 
Ve dnech 17. a 18. 10. 2013 se uskutečnila další kolektivní vyjednávání v sídle zaměstnavatele. Výsledkem jednání bylo 
ukončení procesu interpretace stanovisek OC k rozporným bodům ve zbývajícím textu PKS. Otázka přílohy č. 2. 1. - Sazby 
mzdových složek a odměn byla podrobně diskutována a ke shodě nedošlo v žádném z rozporovaných bodů. Návrhy OC v příloze 
č. 3 - Stravování a náhrady výdajů PKS byly okomentovány zástupci zaměstnanců a ke shodě prozatím nedošlo. Došlo ke shodě 
v upřesnění pravidel pro poskytování odměny při významném životním výročí a prvním skončení pracovního poměru a pravidel 
odměňování při prostoji. Byla sjednána technická úprava textu Dohody o poskytování Kondičního pobytu. Další jednání se 
uskuteční 23. 10. 2013.  
- dle www.adpcz.org (Bc.Jan Zazvonil 18.10.)  
 
23.října: Kolektivní vyjednávání  
 
Došlo k projednání návrhu zaměstnavatele v oblasti přestávek a přiměřené dody na jídlo a oddech, nepřetržitého odpočinku v 
týdnu, práce přesčas, dohod o provedení práce, dohod o pracovní činnosti, pracovní pohotovosti, pravidel pro čerpání dovolené, 
překážek v práci, přípravných prací a oprav služebních předpisů. Bylo dosaženo shody s tím, že definitivní podoba dnes 
projednávaných oblastí bude přijata na příštím jednání po předložení doplňujícího návrhu ze strany zaměstnavatele. V další části 
předložil zaměstnavatel zdůvodnění řešení uvolňování zaměstnanců na tábory dětí a mládeže. Ke shodě nedošlo. Další jednání 
se uskuteční 30.10.2013.  
- (společná informace z KV Mgr. Martin Malý 24.10.)  
 
30.října: Kolektivní vyjednávání  
 
Dne 30. 10. 2013 se sešly smluvní strany opět v sídle zaměstnavatele. Došlo k projednání návrhu zaměstnavatele v oblasti 
dělených směn, jejich přerušení a podmínek výkonu práce pracovníka dozoru. Byl navržen postup uznávání nároku na 
poskytování kondičních pobytů v případě změny zaměstnavatele (ČD, ČD-C, SŽDC). U obou návrhů došlo ke shodě. Tímto došlo 
ke konečnému odsouhlasení ustanovení v oblasti přestávek na jídlo a oddech, přiměřené doby na oddech a jídlo, nepřetržitého 
odpočinku v týdnu, práce přesčas, dohod o provedení práce, dohod o pracovní činnosti, pracovní pohotovosti, pravidel pro 
čerpání dovolené, překážek v práci, přípravných prací a oprav služebních předpisů.  
 
Došlo k dohodě o navýšení odměny za pracovní pohotovost, změně a zvýšení příplatku za práci ve výškách a nad volnou 
hloubkou a za vybrané rizikové práce z hlediska prašnosti, hlučnosti a vibrací (práce s křovinořezy, ručními podbíječkami, 
motorovými řetězovými pilami, motorovou zatáčečkou). Došlo k uzavření a odsouhlasení celé kapitoly poskytování kondičních 
pobytů včetně definice profesí, u kterých vznikne v roce 2014 nárok na poskytnutí kondičního pobytu (jedná se o stejné profese 
jako v roce 2013).  
 
Zaměstnavatel současně informoval o vyhlášení výběrového řízení na poskytovatele kondičních pobytů v roce 2014. 
Zaměstnavatel předal odborovým organizacím návrh zásad pro tvorbu a hospodaření s fondem kulturních a sociálních potřeb a 
seznámil je se zásadními změnami v přístupu pro rok 2014. Další jednání se uskuteční v pátek 8. 11. 2013.  
- (společná informace z KV Mgr. Martin Malý 30.10.)  
 
8.listopadu: Kolektivní vyjednávání  
 
Dne 8. 11. 2013 předložil zaměstnavatel návrh na řešení zvýšeného odstupného. V návrhu je zachován stávající princip jako v 
roce 2013 a rozšiřuje se o poskytování odstupného se ztrátou zdravotní způsobilosti ve vazbě na „Koncepci částečného řešení 
problematiky zákona o důchodovém pojištění“ ze dne 9. 9. 2008. Po dohodě zástupců odborových organizací a zaměstnavatele 
bude pokračovat jednání (po provedené analýze odborovými organizacemi) nad předloženým návrhem na příštím jednání.  
 
Dále byl projednán návrh zásad pro tvorbu a hospodaření s fondem kulturních a sociálních potřeb pro rok 2014 včetně 
připomínek odborových organizací. Došlo k dohodě na dalším postupu.  
- (společná informace z KV Mgr. Martin Malý 8.11.)  
 
18.listopadu: Kolektivní vyjednávání  
 
V pondělí 18. 11. 2013 na plánovaném kolektivním vyjednávání byla dohodnuta podoba článku základního textu – odstupné. 
Nově se upravuje odstupné při ztrátě zdravotní způsobilosti ve vazbě na „Koncepci částečného řešení problematiky spojené se 
změnou zákona o důchodovém pojištění“. Zaměstnavatel dále navrhl podobu dokumentů na následující období (rámcová dohoda 
o uvolňování odborových funkcionářů, přílohy č. 5 a 6 obecných zásad FKSP, výklad možnosti kombinace příspěvku z FKSP na 
rekreace). Dále byl předložen návrh zaměstnavatele na stanovenou týdenní pracovní dobu, dovolenou, profesní odměnu a další 
příplatky a odměny. Po analýze návrhu odborovými centrálami bude v projednávání pokračováno na příštím plánovaném jednání 
tj. v pátek 22. 11. 2013.  
- (společná informace z KV Mgr. Martin Malý 18.11.)  
 
22.listopadu 2013 kolektivní vyjednávání se nekoná z důvodu nemoci  
 
Dnes 22. 11. 2013 se z důvodu zdravotní indispozice na straně zaměstnavatele nekoná plánované jednání o podobě PKS na rok 
2014. Veškeré informace pro zaměstnance spojené s kolektivním vyjednáváním na SŽDC a ohledně veřejné zakázky 
"Posuzování pracovišť řízení provozu" se budou realizovat v nejbližším termínu.  
- dle www.adpcz.org (Bc.Jan Zazvonil 22.11.)  
 
28.listopadu: Kolektivní vyjednávání  
 
Dne 28. 11. 2013 se konalo kolektivní vyjednávání v sídle zaměstnavatele, kde odborové centrály předaly společné stanovisko k 
předloženému návrhu zaměstnavatele, který se týkal mzdové oblasti a stanovené týdenní pracovní doby. Po technické přestávce 
zaměstnavatel předložil upravený návrh k problematice souhrnného návrhu. Po dlouhé diskusi se články, kde panuje shoda, 
zakomponovaly do PKS na další období. Ostatní rozpory přetrvávají (pracovní doba, profesní odměna, stravování, sazby 
mzdových složek a odměn, výkonová odměna).  
 
Zároveň odborové centrály požádaly o zahájení jednání o systému odměňování vybraných profesí řízení provozu a infrastruktury. 
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V rámci kolektivního vyjednávání bylo dosaženo dohody v oblasti srážek z příjmu z pracovněprávního vztahu k úhradě členských 
příspěvků (souvislost s platností nového občanského zákoníku).  
- (společná informace z KV Mgr. Martin Malý 28.11.)  
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

U ČD............od 24.září 2013  
vyjednávači za OSŽ: Leitgeb, Vokoun, Nečasová, Štanclová  

 
24.září: Návrh odborů  
 
Odborové centrály předběhly zaměstnavatele a historicky poprvé předložily jako první návrh Podnikové kolektivní smlouvy 
Českých drah na rok 2014. Stalo se tak v úterý 24. září v 9.05 h, kdy společný návrh deseti odborových centrál předal na 
Generálním ředitelství Českých drah tajemník Podnikového výboru OSŽ při Českých drahách Antonín Leitgeb. Historický okamžik 
okomentoval slovy: „Nejen že jsme historicky poprvé přišli s návrhem kolektivní smlouvy, ale zároveň tím, že jsme návrh předložili 
jako první, demonstrujeme naši jednotu.“  
- dle www.osz.org (uživatel Obzor 24.9.)  
 
16.října: Protinávrh zaměstnavatele  
 
Úvod zasedání Podnikového výboru OSŽ při Českých drahách, a. s., který se konal v Praze 16. října, začal po kontrole usnesení 
informacemi ze zásadních jednání, a to především z posledního zasedání Dozorčí rady Českých drah. Vladislav Vokoun dále 
informoval o kolektivním vyjednávání na Českých drahách, které bylo tentokrát zahájeno předložením návrhu odborových centrál 
zaměstnavateli. „Dnes jsme obdrželi oponentní návrh zaměstnavatele,“ řekl Vladislav Vokoun a dodal, že zaměstnavatel prozatím 
neakceptoval řadu návrhů, které mu předložily odbory – naopak navrhuje omezení některých benefitů a u mezd navrhuje nulový 
„nárůst“. „Na pondělním (21. 10.) jednání odborových centrál se zaměstnavatelem navrhneme kalendář jednání a také počet 
zástupců za jednotlivé odborové centrály a před pokládáme, že začne kolektivní vyjednávání,“ uvedl Vladislav Vokoun.  
 
Byl dohodnut termín zahájení jednání o PKS na 11. 11. v 11 h.  
 
- dle www.osz.org (uživatel Obzor 24.10.)  
 
11.listopadu: Kolektivní vyjednávání  
 
Včera (11. 11. 2013) proběhlo první kolektivní vyjednávání za osobní účasti všech zainteresovaných stran o podobě kolektivní 
smlouvy ČD, a.s. na rok 2014. Hlavním účelem jednání bylo vymezení stanovisek obou stran k rozporným bodům návrhu. Mezi 
tyto body patří např. rozsah dovolené, týdenní fond pracovní doby u THP a zejména otázka mzdového nárůstu, včetně 
příplatkové sféry. S ohledem na volby do DR bylo další jednání naplánováno na 29. 11. 2013. Mezitím proběhne schůzka 
zástupců odborových centrál za účelem stanovení dalšího postupu.  
 
- první příspěvek dle www.osz.org (Vladislav Vokoun 12.11.)  
 
Jedenáctého listopadu proběhlo první kolo jednání pověřených zástupců akciové společnosti České dráhy, pod vedením 
náměstka generálního ředitele pro průřezové činnosti JUDr. Ivo Veselého, se zástupci odborových centrál působících u ČD, a.s. o 
podobě Podnikové kolektivní smlouvy na rok 2014. V průběhu jednání byly probrány všechny sporné pasáže, tedy jak požadavky 
odborových centrál, tak i restriktivní návrhy zaměstnavatele. Kromě drobných úprav převážně legislativního či technického 
charakteru nedošlo u sporných bodů k dohodě ani ke sblížení stanovisek smluvních stran! Nadále tak přetrvávají zásadní rozpory 
v oblasti pracovní doby a oblasti mzdové, jakož i u výměry dovolené a finanční spoluúčasti zaměstnanců na úhradě kondičních 
pobytů (KOP).  
 
Další jednání o podobě příští podnikové kolektivní smlouvy na ČD bylo naplánováno na 29. listopadu 2013.  
 
- druhý příspěvek dle www.fscr.cz (Federace strojvůdců, Kolektivní vyjednávání na ČD – zásadní rozpory přetrvávají, Jaroslav 
Vondrovic 20.11.)  
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U ČD Cargo...........od 29.října 2013  

vyjednávači za OSŽ: Nekola, Urbancová, Jiránek, Lomnačíková, Radkovič  
 

29.října: Návrh zaměstnavatele  
 
Po několikerém posunutí termínu byl 29. října zástupcům odborových centrál předložen návrh Podnikové kolektivní smlouvy ČD 
Cargo na rok 2014. Tím bylo také zahájeno kolektivní vyjednávání. Při této příležitosti nás zároveň zaměstnavatel informoval o 
vážné a velmi složité situaci v ČDC, od které se celý návrh PKS odvíjí.  
V souvislosti s tímto nepříznivým stavem ve společnosti jsme v návrhu očekávali např. zredukování některého z benefitů, ale 
detailnější prostudování celého dokumentu všem zástupcům devíti odborových svazů doslova „vyrazilo dech“. Takto restriktivní 
návrh PKS pravděpodobně ani v dlouhodobé historii ČD nebo ČDC nikdy předložen nebyl. Na těchto stránkách nelze popsat 
všechny navržené změny, proto z mnoha upravených bodů a ustanovení uvádím jen ty nejdůležitější a ty, které nejvíce zasahují 
do naší profese. Pracovní doba je navržena na 37,5 h, 38,75 h a 40 hodin týdně, dovolená zkrácena na 4 týdny, odstupné 
zvýšeno pouze o dva průměrné platy nad ZP, zrušeny Interní normy pro poskytování příspěvků na penzijní připojištění a životní 
pojištění a také pro „odchodné“ při ztrátě zdravotní způsobilosti (tzv. Koncepce), zrušeny odměny za dělenou směnu, za 
zaškolování, a také za nepravidelný nástup. Příplatek za přesčas je v návrhu snížen na 25 %, příplatky za noční směnu a za práci 
o sobotách a nedělích sníženy o jedno procento, příplatek pro zaměstnance letmo za vyrozumění pod 48 hodin je snížen o 50 %. 
Z bodů, které se přímo nedotýkají mezd nebo výhod, mne zaujalo a udivilo zejména vypuštění bodu 2.2.6. v základním textu 
PKS: „Zaměstnavatel zajistí možnost bezplatného použití WC všem zaměstnancům v průběhu pracovní doby, v době mezi 
jednotlivými částmi směny a v době čerpání přestávky na jídlo a oddech.“ Předpokládám, že nám při vyjednávání bude vysvětlen 
důvod vypuštění tohoto bodu.  
- dle www.fscr.cz (Federace strojvůdců, Zaměstnavatelem předložený návrh PKS ČD Cargo všem „vyrazil dech“, Jiří Šafařík 
2.11.)  
 
31.října: Společný dopis odborových centrál předsedovi představenstva  

 
- dle www.osz.org (Nekola Radek 1.11.)  
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4.-6.listopadu: Internátní kolektivní vyjednávání v Srbech u Kladna  
 
V úvodu zahájení kolektivního vyjednávání se obě strany shodly na způsobu a termínech jednání, což stvrdily podpisem Dohody 
o KV. Následně byly projednány a odsouhlaseny. Zásady hospodaření se SF pro rok 2014 (totožné znění letošního roku). Před 
prvním čtením návrhu PKS vystoupil ředitel odboru finančního Ing. Tomáš Tóth, který zdůvodnil rozhodnutí zaměstnavatele o 
radikálním seškrtání stávající PKS. Důvod je prostý, jde o potřebu snížení osobních nákladů. K tomuto vystoupení se zástupci OC 
vyjádřili ve smyslu již zaslaného dopisu předsedovi představenstva ze dne 31.10.2013. Následně probíhalo společné čtení 
protinávrhu OC po jednotlivých kapitolách. Jednotlivé body byly uzavírány, a to buď ve shodě nebo s rozporem. Tímto postupem 
byl pročten celý text PKS s tím, že zásadní body nebyly dohodnuty (veškeré benefity, KOP, dovolená, mzdy).  
 
Další jednání je naplánováno na 19. listopadu.  
 
- první příspěvek dle www.osz.org (Nekola Radek 7.11.)  
 
První série jednání proběhla ve dnech 4. – 6. listopadu 2013 na výjezdním jednání v Srbech u Kladna. Představitelé 
zaměstnavatele i kolektivní vyjednavači se snažili vzájemně argumentovat oprávněnost svých požadavků. Bohužel shoda se 
podařila najít jen u několika technických bodů textu PKS, ale zásadní body, které přímo souvisí se zaměstnaností a 
odměňováním, jsou stále rozporem a stanoviska obou jednajících stran jsou diametrálně odlišná. Představitelé odborových 
organizací shodně tvrdí, že za chybná rozhodnutí (dnes již bývalého) managementu společnosti, která zavinila tuto situaci ve 
vývoji hospodaření, nemohou být požadavky na jejich sanování neúměrně zatěžováni provozní zaměstnanci.  
 
- druhý příspěvek dle www.fvc.cz (stránky Federace vlakových čet ke dni 14.11.)  
 
 
 
19.listopadu: Kolektivní vyjednávání  
 
Devatenáctého listopadu pokračovalo jednání o Podnikové kolektivní smlouvě ČD Cargo na rok 2014. Tohoto jednání se 
zúčastnil i předseda představenstva ČDC ing. Oldřich Mazánek, který nás hned v úvodu seznámil s nepříznivým stavem celé 
společnosti ČDC. Dále hovořil o nejbližší budoucnosti s dopadem na všechny zaměstnance a také o možnostech případného 
řešení, které se bohužel odvíjí především od toho, kdy začne pracovat nová vláda České republiky s novým ministrem dopravy. 
Půjde o to, jaké stanovisko k problému ČD Cargo (zatím stále národního a největšího dopravce) vláda a její ministr zaujmou.  
 
Na základě těchto informací a stávající situace se všechny odborové centrály dohodly a společně předložily návrh, ve kterém 
žádají o pozastavení kolektivního vyjednávání a zároveň o prodloužení stávající platné podnikové kolektivní smlouvy do 31. 
března 2014. Předseda představenstva návrh přijal s tím, že po projednání v představenstvu, které se mělo sejít na svém 
zasedání 26. listopadu, nám sdělí výsledek.  
 
Po tomto úvodu pokračovalo vlastní kolektivní vyjednávání. Jednalo se převážně o změnách technického charakteru, popř. o 
změnách vycházejících z platné legislativy. V zásadních bodech, které se týkají mezd, pracovní doby, dovolené, benefitů apod., 
ke změně nedošlo a stále trvá rozpor.  
 
Další kolo vyjednávání bylo naplánováno na 25. listopadu.  
 
- dle www.fscr.cz (Federace strojvůdců, Pro přechodné období by mohlo být řešením prodloužení stávající platné podnikové 
kolektivní smlouvy... , Jiří Šafařík 20.11.)  
 
25.listopadu: Kolektivní vyjednávání  
 
Dne 25. listopadu proběhlo standardní jednání o návrhu PKS 2014, kde byl uzavřen bod ohledně výše finančních částek na akce 
BOZP. K žádnému dalšímu uzavření bohužel nedošlo.  
 
- dle www.osz.org (Nekola Radek 28.11.)  
 
28.listopadu: Kolektivní vyjednávání  
 
Dnes tj. 28. listopadu jsme obdrželi usnesení Představenstva společnosti ČD Cargo, a.s., kde nám bylo sděleno, že společný 
požadavek odborových centrál na pozastavení kolektivního vyjednávání a prodloužení stávající PKS nejméně do 31.3.2014 
odmítá. S kolegy z ostatních odborových centrál jsme se dohodli, že se 3.12 sejdeme, abychom se domluvili na dalším 
společném postupu.  
 
- dle www.osz.org (Nekola Radek 28.11.)  
 
 

   Kolektivní vyjednávání na ČD, ČD Cargo a SŽDC lze nyní průběžně sledovat na stránkách OSŽ     
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   Akce pro členy ZO     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Akce chystané :  

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.prosince - Mikulášský vlak  
má na starost: Petr Polák, tel.: 732 827 385 , mail: mtrasako@seznam.cz  
Sraz na nádraží Braník ve 13.30 hod, ve vlaku je rezervovaný vůz pro členy ZO Vršovice, 
 
po návratu vlaku do Braníka, zamluven sál v nádražní restauraci. 

 

Page 11 of 20

29.11.2013http://www.railian.com/Zpravodaj_2013/listopad_press.html



 
 

   Ohlédnutí za proběhlými akcemi     

 
24.10.2013 Paintball Zličín  

 
 

Tak ve čtvrtek 24.10 se konal první paintbalový boj. Přihlásilo se celkem dost lidi a já si mnul ruce, že si pořádně zahrajeme. 
Jenže každý kdo pořádá akcí ví, že podepsaných lidí může být dost, ale realita bývá jiná. Tak jsem dal radši sraz v 9.00 na 

Zličíně, i když plánovaný odjezd byl až v 9.15. To bylo velké překvapení, když v 9 tam byli úplně všichni. Počasí nám přálo, bylo 
krásných 17 stupňů, a my jsme se rozdělili na 2 mužstva.Boj to byl velice zajímavý,každý měl pár modřin,ale skvělě si zahrál. 

Hráli jsme celkem asi 5 hodin a ani nám to nepřišlo. Myslím si, že každý z nás se skvělě bavil a zahál by si to klidně znovu. Tak 
budeme doufat v dubnu, aby bylo tak krásně jako dnes. A my si dali repete, pač každý z nás chce přece vyhrát.  

 

 
zaznamenal Forman Štěpán  

 

 
 

6.11.2013 Bowling Radotín  
 

 
 

 

 

 
 

Moc děkuji zúčasněným za super boj a hru.  
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I na podzim jsme nezapomněli věnovat se troše toho sportu, a vedle premiéry úspěšného airsoftového turnaje, o kterém si 
přečtete na jiném místě v tomto čísle jsme pořádali i tradiční podzimní turnaj v bowlingu v Restauraci Amigos v pražském 

Radotíně. Účast mile překvapila, sešlo se nás celých devatenáct a bezezbytku jsme využili všechny čtyři zamluvené dráhy. 
Nálada byla výborná, sešli se i kolegové, kteří se v práci běžně nepotkají, a tak se mohly probrat i „důležité provozní věci“. První 

tři místa byla jako obvykle odměněna sladkými dárky a diplomy – zvlášť pro ženy a zvlášť pro muže.  
 

 
 

Absolutně nejlepšími nakonec byli tito:  
 
 
 

Kategorie mužů:  
 

1. místo pan Jan Rouš, zam. u SŽDC, infrastruktura  
 

2. místo pan Tomáš Bartoněk, zam. u SŽDC, OŘ Praha  
 

3. místo pan Jiří Vrážel, výpravčí žst. Praha Bubny  
 
 
 

Kategorie žen:  
 

1. místo paní Kateřina Nyplová, zam. u ČD Cargo  
 

2. místo paní Nicoll Ruhlandová, informátorka ŽD, žst. Praha hl. n.  
 

3. místo paní Pavlína Tyrolová, t. č. na mateřské dovolené  
 
 
 

 
 

A také již tradičně se zúčastnila i čtyřletá Vendulka Tyrolová, ze které pomalu, ale jistě roste mladá naděje bowlingu v Čechách ?  
 

 
 

Gratuluji všem výhercům, děkuji za účast a budu se těšit opět na jarní turnaj.  
 

zaznamenal Jaroslav Kučera  
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Akce trvalé :  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Vstupenky na hokej HC Slavia  
 

Tak jako každý rok mají naši členové možnost navštívit hokejová utkání našich předních klubů. Tento rok jsme se vrátili k HC 
Slavia Praha.  

 
Můžete podívat na stránky na program domácích zápasů Slávie:  

 
"http://www.hc-slavia.cz/zapas.asp?stats=&sezona=2014&kde=doma&druzstvo=&souper="  

 
Vstupenky si můžete objednat u Štěpána Formana (výpravčí žst. Praha-Braník) na tel. 9722 28855 nebo na mail - 

formanstepan@seznam.cz  
 

Volné zápasy můžete sledovat přehledně i na stránkách ZO OSŽ:  
 

"http://www.zovrsovice.estranky.cz/clanky/hokej/"  
 
 
 

Botanická zahrada v Praze Troji  
 
 

permanentky uloženy v:  
 

1) žst.Praha Smíchov, mezinárodní pokladna  
drážní tel.: 26 144 nebo: 972 2 26 144  

 
2) žst.Praha Vršovice, osobní pokladna  
drážní tel.: 28 144 nebo: 972 2 28 144  

 
 
 

Zoologická zahrada v Praze Troji  
 
 

permanentky uloženy v:  
 

1) žst.Praha Smíchov, mezinárodní pokladna  
drážní tel.: 26 144 nebo: 972 2 26 144  

 
2) žst.Praha Vršovice, osobní pokladna  
drážní tel.: 28 144 nebo: 972 2 28 144  

 
 
 

Plavání v Aquaparku v Praze Barrandově  
 

plavenky Aquacentrum Barrandov za 75 Kč,-  
 

Jeden člen má nárok na 2 vstupenky na čtvrtletí  
Plavenky jsou určeny výlučně pro členy ZO, kteří přispívají plným příspěvkem (1% z platu) a také pro ženy (a muže) na 

rodičovské dovolené.  
Nárok u plavenek je 2 plavenky na čtvrtletí.  

 
Informace:  

 
paní Charvátová  

drážní tel. 261 14 nebo: 261 44 (pozn.mezinárodní pokladna Praha Smíchov)  
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Kultura  
 

lístky na představení  
 

Informace: pan Čermoch  
drážní tel. 281 55  

mobil: 737 332 290, 774 199 272  
mail: pavel.cermoch@centrum.cz  

zájemcům je každý měsíc zasílána nabídka divadelních představení na osobní e-mail  
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Pojištění škody způsobené zaměstnavateli  
 

ZO Praha Vršovice platí za všechny své členy v plné výši pojištění za škody způsobené zaměstnavateli při 
výkonu zaměstnání.  

 
Informace k pojistkám: pan Hahn Josef  

mobil: 606 655 831  
email: hahn@kcod.cd.cz 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   Vzpomínka na listopad 1989     

 
 

Stručný přehled událostí, během nichž proběhl přechod od totalitního komunistického systému k demokratickému kapitalismu.  
 
 

17.listopad 1989  
 

Nezávislé studentské sdružení(1) naplánovalo na 17.listopad 1989 v Praze pietní manifestaci u příležitosti 50.výročí uzavření 
českých vysokých škol nacisty(2). Jejich cílem je nejen uctít památku Jana Opletala, ale zároveň ústy radikálnější části studentů 
vyjádřit nespokojenost s hospodářskou a politickou situací v zemi. Manifestace je povolena pod podmínkou, že proběhne pouze 

na Vyšehradě a vyhne se středu města.  
Na Albertově se sejdou studenti pražských vysokých škol a vydají se vzhůru na Vyšehrad ke hrobu Karla Hynka Máchy. Po šesté 

hodině je manifestace, během které se začínají ozývat protikomunistická hesla, oficiálně ukončena. Po akci se dav spontánně 
vydá do centra. Demonstranti jsou odkloněni (od Hradu) na Národní třídu. Policejní kordon postupně uzavírá všechny přilehlé 
ulice. Pohotovostní pluk VB (pozn.Veřejné Bezpečnosti - tehdejší policie) a oddíl zvláštního určení (Červené barety)(3) začínají 
napadat demonstranty obušky. Únik je možný jen "uličkami" za surového bití. Nakonec je demonstrace rozptýlena a někteří její 

účastníci jsou zatčeni. Zraněno je 568 osob. Rozhořčení studenti míří do divadel, aby tu s herci projednali vyhlášení stávky.  
 
 

18.listopad 1989  
 

Prahou se šíří (falešná) fáma o smrti studenta Martina Šmída. Informace o brutálním zásahu policie proti studentské demonstraci 
radikalizuje obyvatelstvo. Na vysokých školách vznikají stávkové výbory. Studenti žádají prošetření policejní akce a potrestání 

osob, odpovědných za masakr.  
 
 

19.listopad 1989  
 

V Činoherní klubu je založeno Občanské fórum(4). V noci jednají zástupci iniciativy Most(5) s komunistickým premiérem Adamcem. 
Na Václavském náměstí se schází dav lidí, kteří se vydávají na Národní třídu. Na mostě 1.máje je průvod zastaven.  

 
 

20.listopad 1989  
 

Na většině pražských vysokých škol probíhá stávka. Federální i česká vláda vyjadřují souhlas s policejním zákrokem na Národní 
třídě. Na Václavském náměstí ten večer demonstruje téměř 100 000 lidí. Delegace OF se setkává s předsedou federální vlády.  

 
 

21.listopad 1989  
 

Stávka pokračuje na většině vysokých škol. Na Václavském náměstí se koná manifestace. Z balkonu Melantrichu k ní jménem 
OF promlouvá Václav Havel. Předseda ÚV KSČ Jakeš v televizi prohlašuje, že komunistická strana nehodlá slevit z tvrdého 

kurzu.  
 
 

22.listopad 1989  
 

Demonstruje se v Praze i Bratislavě. Na Václavském náměstí se schází 200 000 lidí.  
 
 

24.listopad 1989  
 

Zasedá ÚV KSČ. Jakeš abdikuje.  
 
 

25.listopad 1989  
 

Prezident Husák amnestuje prvních sedm politických vězňů. Na Letné probíhá manifestace, na které se zúčastní 750 - 800 000 
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lidí. Její průběh přenáší televize.  
 
 

27.listopad 1989  
 

Na celém území republiky probíhá dvouhodinová generální stávka. Na Václavském náměstí znovu demonstruje kolem 250 000 
Pražanů.  

 
 

10.prosinec 1989  
 

Prezident Husák rezignoval. Poté, co vláda Adamce (7.12.) rezignovala je sestavena nová vláda (komunistou) Čalfou. Jsou 
rozpuštěny Lidové milice(6).  

 
 

29.prosinec 1989  
 

Václav Havel je zvolen prezidentem.  
 
 

8.a 9.červen 1990  
 

Konají se první demokratické volby od komunistického puče v únoru 1948. Vítězí v nich OF (51%) hlasů, na Slovensku Verejnost 
proti nasiliu, KSČ má 13% hlasů.  

 
 

Tak, a od té doby si ty, kteří nám vládnou, vybíráme my sami.  
 

 
Zdroje k přehledu událostí:  
- kniha Dějiny Absurdistánu, Jakub a Václav Procházkovi, nakladatelství Brána, 2010  
- web totalita.cz: http://www.totalita.cz/1989/1989_1117.php  
Bližší přiblížení pojmů:  
(1) Nezávislé studentské hnutí: http://cs.wikipedia.org/wiki/Stuha_(hnut%C3%AD)  
(2) Zavření vysokých škol nacisty v r.1939: http://cs.wikipedia.org/wiki/Mezin%C3%A1rodn%C3%AD_den_studentstva  
(3) Červené barety: http://forum.valka.cz/viewtopic.php/t/80596  
(4) Občanské fórum: http://cs.wikipedia.org/wiki/Ob%C4%8Dansk%C3%A9_f%C3%B3rum  
(5) Iniciativa Most: http://www.ceskatelevize.cz/porady/10265474929-albertov-16-00/20957223343/3437-slovnicek/?kotva=most  
(6) Lidové milice: http://cs.wikipedia.org/wiki/Lidov%C3%A9_milice  

 
 

sestavil Dvořák Pavel  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   Máte rádi konspirační teorie? Podívejme se na listopad 1989 z jiného úhlu.    

 
 

Jsme jenom loutky?  
 

 
 

Student žurnalistiky zúčastněný v první nezávislé komisi pro vyšetřování událostí 17.listopadu Václav Bartuška načrtl devět!! 
možných variant, co bylo v pozadí převratu. Díky skartování důležitých materiálů se pravdu zřejmě nikdy nedovíme. Vyberu si 
tedy jednu z možných variant - převrat byl řízen sovětskou tajnou službou. Proč? KGB chtěla mít z Ruska supervelmoc, ale 

věděla, že s neefektivním komunistickým způsobem hospodáření skončí Rusko časem jako zaostalá země. Rozešla se tedy tajně 
s komunistickou stranou a zosnovala protikomunistický převrat v Rusku a podřízených zemích. A to pomocí pěrestrojky - 
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(zdánlivé) reformy socialismu. Vše započalo po smrti sovětského vládce Brežněva, kdy po něm nastoupil Andropov, do té doby 
šéf KGB. Za nástupce a strůjce pěrestrojky si vybral Gorbačeva. Jedná se o trochu divokou teorii, ale myslím, že ji mohou 

podepřít níže uvedené citace:  
 

 
Zdroje o operaci Golgota:  
- web lib.ru (v ruštině): http://lib.ru/POLITOLOG/lubimow.txt  
- web Svobodné noviny (český překlad): http://www.i-sn.cz/clanky/dokumenty-doby/operace-golgota-----gen.-michail-petrovic-
ljubimov.html  

 

 
Zdroje o Prognostickém ústavu:  
- web Wikipedie: http://cs.wikipedia.org/wiki/Prognostick%C3%BD_%C3%BAstav  
- web mladek.eu (poslanec ing.Jan Mládek): http://www.mladek.eu/cs/media/napsali-o-me/sikovni-kluci-z-prognostaku  

 

Operace Golgota - rozklad komunistického systému řízený KGB  
 

Generál Michail Petrovič Ljubimov, náčelník prognostického odboru První hlavní správy KGB:  
(podle článků jež vyšlo v časopise Soveršenno sekretno č. 2/1995)  

 
V roce 1980 jsem byl náčelníkem prognostického odboru na První hlavní správě KGB. Na rozkaz samotného Andropova jsme v mém odboru 
začali s vypracováváním analytické prognózy všech možných variant rozvoje SSSR. Na nejmodernějších západních počítačích. Do této práce 

byly zapojeny nejen informační systémy KGB, Ministerstva obrany (zejména Hlavní správa rozvědky), Státní plánovací komise a Rady ministrů. 
Dokonce i ASU, svatyně nejsvětější v celé naší zemi - ÚV KSSS. Při práci jsem používal nejmodernější americké a naše metodiky. Programy 

braly do úvahy vlivy statisíců vnějších i vnitřních faktorů, určujících rozvoj SSSR.  
Po určitém výběru se mi tehdy dostalo na stůl deset variant. Všechny vyúsťovaly do naprostého ekonomického a politického krachu naší země. 
Nebyla mezi nimi ani jedna varianta s poněkud optimističtějším východiskem. Přiznám se, že jsem byl ohromen, něco podobného jsem nečekal.  

 
únor 1983  

tajné setkání Ljubimova s generálním tajemníkem ÚV KSSS Jurijem Vladimirovičem Andropovem  
Andropov:  

Systém zemřel a obnovit ho není možné. Ani netřeba! Na co by nám byla živá mrtvola? Úloha spočívá v tom, abychom systém definitivně zničili, 
urychlili jeho skomírání... Tak a tím přicházíme k podstatě celé operace. Láska k socialismu u nás vyrůstá z nenávisti ke kapitalismu. Proto se 
Vám ukládá vypracovat plán nastolení kapitalismu v SSSR a přitom ne měkkého, švédsko-socialdemokratického typu. My musíme uvrhnout 

celou zemi do dravého, bezuzdného kapitalismu, kde vládne jen zákon džungle!  
 

Operace se stále podrobněji propracovávala. Andropov plán podepsal krátce před svojí smrtí. Dostal kódový název „Golgota“.  

tajemný Prognostický ústav - příprava kádrů pro pěrestrojku u nás  
 

Prognostický ústav (původně "Kabinet prognóz ČSAV"; lidově prognosťák nebo Jakešova věštírna) byl v letech 1984–1992 specializovaný 
odborný ústav, který byl součástí Československé akademie věd (ČSAV), tehdy nejvyšší československé vědecké instituce. Oficiálně byl 

Prognostický ústav zřízen podle sovětského vzoru za účelem hledání cesty z ekonomického a společenského úpadku, kterým komunistický blok 
tehdy procházel, pomocí prognostiky. Jeho členové byli prognostici, kteří měli formulovat prognózy, tedy matematicky podložené odhady 

budoucího vývoje především ekonomiky.  
O neoficiálním poslání a o úspěchu prognostiků v postkomunistickém období kolují teorie, které jsou živeny nápadně nadproporcionálním 
zastoupením bývalých spolupracovníků Prognostického ústavu v politickém a ekonomickém životě postkomunistické ČSFR a posléze ČR. 
Zastávali a zastávají vlivné funkce v politických stranách celého parlamentního politického spektra, od levice až po pravici. Z jejich řad se 

rekrutovali premiéři, ministři a prezidenti, jakož vrcholní činitelé různých institucí.  
Některé radikálnější teorie označují Prognostický ústav jako organizaci účelově spoluzaloženou StB a KGB pro udržení vlivu při a po 

transformaci ekonomického a politického systému, na přímý popud Sovětského svazu. Organizační struktura, personální obsazení vedoucích 
funkcí i míst výzkumných pracovníků jsou doposud neznámé a z důvodu nedostupnosti zdrojů prozatím nezjistitelné, stejně tak jsou doposud 

neznámé výzkumné cíle a úkoly Prognostického ústavu.  
Někteří členové:  

Jaroslav Šedivý, Jan Mládek, Jiří Dolejš, Josef Kreuter, Karel Dyba, Karel Koecher, Karel Kouba, Miloslav Ransdorf, Tomáš Ježek, Valtr 
Komárek - vedoucí ústavu, Václav Klaus, Vladimír Dlouhý, Zdeněk Tůma, Miloš Zeman (Pracoval do listopadu 1989 jako prognostik v jiných 

organizacích. V Prognostickém ústavu působil v letech 1990-1993.).  
 

17.listopad 1989 - odstartování revoluce pod vedením StB (KGB)?  
 

První z nekonečné řady absurdit polistopadového vývoje bylo "vyšetřování událostí 17.listopadu." Už sám návrh složení "nezávislé" parlamentní 
komise, která se jím měla zabývat, vyvolal přinejmenším pochyby, že bude vůle něco vyšetřit: sedm poslanců Federálního shromáždění, dva 

poslanci České národní rady, dva zástupci Městského výboru Socialistického svazu mládeže a pouze dva členové koordinačního studentského 
výboru! Průběh vyšetřování popsal už v roce 1990 bývalý student fakulty žurnalistiky UK v Praze Václav Bartuška ve své knize "Polojasno".  

 
Možných variant, co bylo za listopadovými událostmi vidí celkem devět. On sám se přiklonil k variantě, v níž šlo o vnitrostranický převrat s cílem 

odstranit staré vedení KSČ a nahradit ho reformním progorbačevském křídlem za spolupráce StB a za tichého souhlasu KGB.  
 

Zastánci tvrdé linie, kteří měli v předsednictvu ÚV KSČ převahu, viděli jediné řešení v represích a zastrašování. Vztah vedení státu a občanů se 
začal vyhrocovat. V té době Gorbačov pochopil, že chce-li si Československo zachovat jako věrného spojence, musí Praha vyměnit obušky za 

reformy. Mezi Prahou a Moskvou se rozhořela válka nervů. Patrně jako první se na stranu Kremlu přiklonila Státní bezpečnost. Poté se asi 
pevněji kontinuovala reformní skupina uvnitř ÚV KSČ složená především z mladších členů strany.  

 
Klíčovou postavou výkonné složky byl podle názoru Bartušky první náměstek ministra vnitra, šéf StB, generál Lorenc. Po dohodě s přestaviteli 

KGB připravil plán: 
 
1. Brutálně potlačit studentskou demonstraci v centru Prahy;  
2. rozšířit fámu o studentovi, zavražděném zakročujícími jednotkami;  
3. vyvolat občanskou nespokojenost, vedoucí ke kádrovým změnám ve vedení strany;  
4. ústy nových stranických představitelů vyhlásit řadu reforem a změn...  
 
Spoluráce s KGB?: 17.11.seděl ve štábu akce na městské správě VB sovětský generálporučík Teslenko, mezi 14. a 18.11.probíhala v Praze 
pracovní návštěva generála Gruška, náčelníka správy kontrarozvědky a náměstka předsedy KGB.  
(ad 1) Dne 17.11. na pietní akci na Vyšehradě vyzývají někteří studenti - mezi nimi student Martin Šmíd (ve skutečnosti nasazený agent StB 
Ludvík Zifčák) - pochod na Václavské náměstí.  
(ad 2) Při akci na Národní třídě dělal "mrtvého studenta" agent StB Ludvík Zifčák.  
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Zdroje:  
- kniha Dějiny Absurdistánu, Jakub a Václav Procházkovi, nakladatelství Brána, 2010  
- Ludvík Zifčák, mrtvý student Šmíd, vzpomíná na Listopad: http://freeglobe.parlamentnilisty.cz/Articles/1697-ludvik-zifcak-mrtvy-
student-smid-vzpomina-na-listopad-slo-nam-o-vymenu-spicek-uvnitr-ksc.aspx  
 
 

 

 
Zdroje:  
- kan.cz/sklatba StB/Skartace z příkazu generálporučíka Lorence: http://www.kan.cz/skladba-stb  
- www.tyden.cz/Skartace svazků StB stále brzdí šetření zločinů komunismu: http://www.tyden.cz/rubriky/domaci/skartace-svazku-
stb-stale-brzdi-setreni-zlocinu-komunismu_252484.html  
 
 

 
Zdroj:  
- www.e15.cz: Nové důkazy: našly se záznamy o Babišových hlášeních StB Více na: http://zpravy.e15.cz/domaci/politika/nove-
dukazy-nasly-se-zaznamy-o-babisovych-hlasenich-stb-
1030313#utm_medium=selfpromo&utm_source=e15&utm_campaign=copylink#utm_medium=selfpromo&utm_source=e15&utm_campaign=copylink : 
http://zpravy.e15.cz/domaci/politika/nove-dukazy-nasly-se-zaznamy-o-babisovych-hlasenich-stb-
1030313#utm_medium=selfpromo&utm_source=e15&utm_campaign=copylink  
 
 

 
 

sestavil Dvořák Pavel  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Skartace dokumentů StB - a nad Českem se rozprostřela mlha  
 

Nikdy však nedojde ke zveřejnění všech dokumentů souvisejících s událostmi 17.listopadu s ohledem na následující fakta:  
 

Generálporučík Alojz Lorenc, t.č. první náměstek ministra vnitra, dne 1. prosince 1989 vydal rozkaz, aby byly skartovány tzv. „živé“ svazky a 
„vytříděné“ materiály. Šlo o skartování 99 % svazků tzv. „nepřátelských osob“ (7 193), 75 % osobních svazků (195), 67 % signálních svazků 

(528), 67 % spisů důvěrníků StB (8 632), 55 % spisů tzv. „prověřovaných osob“ (4 701). Dále pak bylo skartováno 44 % agenturních svazků (5 
179), 41 % svazků rezidentů StB (54 osob), 37 % objektových svazků (1275) a 36 % spisů KTS (1 192). Skartace probíhaly podle neúplných 

údajů na úřadovnách kontra-rozvědných součástí politické policie, v papírnách, objektech ministerstev vnitra a v ubytovacích prostorách Střední 
skupiny sovětských vojsk. Docházelo k nim v tajnosti formou sešrotování spisů nebo jejich pálením. 

Mlha se nad Českem rozprostírá dodnes  
 

Jaké vzniklo neprůhledné prostředí lze ilustrovat na Andreji Babišovi, kandidátovi na ministra financí. Ukázka z tisku:  
 

...„Dalo se čekat, že před volbami tento svazek, který si na mě StB bez mého vědomí vedla, znova někdo vytáhne. Opakuji to samé, co jsem řekl 
před soudem. Nikdy jsem s StB vědomě nespolupracoval, nikdy jsem nepodepsal žádnou spolupráci,“ brání se Babiš.  

 
Původně šlo u Babiše o kategorii spolupráce, o které nemusel tušit. Později ho StB vedla jako tajného spolupracovníka, k tomu bylo zapotřebí 
podpisu dotyčného. Což předpokládá vědomou spolupráci. Podstatná část materiálů z jeho svazku byla 4. prosince 1989, v době hromadných 

skartací, kterou procházely zejména svazky představitelů komunistické elity, zničena.  
 

A jak popisuje svůj kontakt s tajnou policií Andrej Babiš? Tvrdí, že ho její příslušníci oslovili kvůli dovozu nekvalitních nerostných surovin. 
„Myslím, že to bylo v roce 1980, kdy mě vyslýchala StB v záležitosti dovozu syrských fosfátů do Prechezy Přerov... 

Page 19 of 20

29.11.2013http://www.railian.com/Zpravodaj_2013/listopad_press.html



 
 

   Narozeniny     

 
 
 

 
 

V listopadu se narodili:  
 

Schetelová Blanka, Hříbal Eduard, Kučerová Edita, Radová Marie, Bohanusová Renata,  
Mesiaryk Jan, Burda Pavel, Jelínek Petr, Mařík Karel, Novák František, Sekyra Lukáš,  

Sárazová Jitka, Chýla Karel, Hanzlík Rudolf, Herko Róbert, Sysel Jiří,  
Popelář Jan, Skořepa Miroslav, Šindelář Ivan a Hudečková Libuše.  

 
 

V prosinci se narodili:  
 

Rohlíčková Jaroslava, Rozboudová Marie, Gebel Miloslav, Bradová Jana, Gaubeová Marie,  
Hanousková Jaroslava, Horná Anna, Pištělák Miloslav, Budiš Pavel, Foltynová Šárka, Kubart Ondřej,  
Mattis Jiří, Novotný Lubomír, Pavlišta Radek, Tináková Marcela, Racek Jaroslav, Jablonovský Peter,  

Holakovská Věra, Míchková Iveta, Kačírek Jan a Ratajová Silvie. 
 
 

             Blahopřejeme Vám!  
 
 
 

 
 
 
 

   Na závěr     

 
Vážení čtenáři, toto číslo bude k dispozici ke konferenci naší organizace dne 29.11.2013. K tomuto číslu: byli jsme upozorněni 

jistým zástupcem zaměstnavatele, že je nepřípustné zveřejňovat zápisy z jednání se zaměstnavatelem. Údajně prý toto činíme. 
Zřejmě se naše heslo pro přístup k obsahům schůzí stalo příliš rozšířeným. Proto v nejbližší době dojde ke změně našeho hesla. 

Toto heslo budou znát členové závodního výboru.  
Právě probíhá kolektivní vyjednávání, všichni si přejeme, aby nás naši zástupci nezklamali. V tomto, listopadovém čísle jsem si 
řekl, že bych mohl připomenout 17.listopad 1989. Půjčil jsem si pár knih z knihovny, podíval se po internetu a zjistil jsem docela 

zajímavé a překvapivé věci o pozadí událostí. Doufám, že Váš listopadové číslo nezklame.  
 

 
Dvořák Pavel  

verze Zpravodaje pro tisk (formát pdf): je aktuální k 29.11.2013  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Page 20 of 20

29.11.2013http://www.railian.com/Zpravodaj_2013/listopad_press.html


