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   Slovo na začátek    

       Vážené kolegyně, vážení kolegové, 

             Vítám Vás u dalšího čísla Vršovického Zpravodaje. Předně bych Vás všechny
chtěl pozvat na tradiční podzimní konferenci, která se uskuteční ve čtvrtek 5. listopadu v
kulturním sále Smíchovského nádraží. Na konferenci jsou, stejně jako vždy zváni zástupci
zaměstnavatele i Ústředí OSŽ, byl bych proto moc rád, kdyby se zúčastnilo co nejvíce
aktivních členů – zaměstnanců. V neposlední řadě také musíme splnit některé povinnosti v
naší organizaci – schválit účetní závěrku za rok 2014, schválit rozpočet pro rok 2016, atd.
Samozřejmě hosté z řad zaměstnavatelů nám zodpoví mnoho otázek ohledně nového
grafikonu, který je pomalu za dveřmi, informace o výstavbě CDP a výběru zaměstnanců
apod. A abych Vás alespoň trošičku nalákal, můžu slíbit, že pro všechny návštěvníky
konference budou přichystány pěkné propisky a diáře 2016 s motivem našeho loga, tak
jako v předešlých letech (vyjma loňského, kdy jsme výjimečně využili nabídky Ústředí OSŽ,
které vydalo speciální edici diářů k výročí 25 let OSŽ). 

             Jelikož se nám blíží konec roku, tak se i blíží kolektivní vyjednávání u jednotlivých
zaměstnavatelů. 

             Začnu u Českých drah, tam totiž právě začalo, a to 26.října, kdy odborové
centrály obdržely od zaměstnavatele návrh nové PKS. Dne 3.11.se odborové centrály
sejdou nad tímto návrhem a vypracují společně oponentní návrh. 

             U dceřinné společnosti ČD Cargo začalo vyjednávání předáním návrhu PKS
zaměstnavatelem dne 6. října (ve kterém opět zaměstnavatel navrhuje omezení KOPek,
příspěvků na penzijní a životní pojištění atd.), v poslední říjnové dekádě byl zpracován
protinávrh daný odborovými centrálami. Společné jednání odborových centrál se
zaměstnavatelem se očekává od 2. do 6. listopadu. 

             U SŽDC začalo kolektivní vyjednávání nejdříve – a sice již v srpnu podal
zaměstnavatel návrh PKS, který předpokládal jednu kolektivní smlouvu na roky 2016-
2018. Následně se odborové centrály dohodly na účinnosti PKS jen na období jednoho
roku a mimo jiné není stále shoda na délce stanovené pracovní doby a sazbách tarifních
mezd. Další kolo vyjednávání proběhne rovněž v termínu od 2. do 6. listopadu. 

             Více informací najdete buď v tištěném Obzoru, nebo na webu www.osz.org. 

             Bohužel člověk nemůže pořád někam cestovat – i pro nás, držitele FIP jízdenek
nejsou výlety zcela zadarmo, takže bohužel opět v tomto čísle nenajdete žádný můj
cestopis – což mě na jednu stranu mrzí, jelikož mám od spousty z Vás zpětnou vazbu a
tedy vím, že tyto články čtete rádi. Ale co si budeme nalhávat, náš Zpravodaj tady není
primárně pro tyto účely. Slibuji však, že v brzké době zase něco zveřejníme, a k tomu se
můžete přihlásit i Vy – pokud máte nějaké tipy, kam se třeba vydat, kde se Vám líbilo atd.,
neváhejte někoho z nás kontaktovat a domluvíme se. 

             Závěrem tedy přeji příjemné čtení a bude mi potěšením, až se setkáme na
konferenci – nezapomeňte – již ve čtvrtek 5. listopadu od 15:00 na Smíchovském nádraží!

                                                              J. Kučera, předseda ZV OSŽ žst. Praha Vršovice



   Jednání závodního výboru    

Termíny schůzí ZV OSŽ Praha Vršovice
Archiv schůzí závodního výboru a konferencí za roky 2013 a

2014: 

2013  2014  

http://www.railian.com/Zpravodaj_2013/zv.html 
http://www.railian.com/Zpravodaj_2014/zv.html 

Termíny v roce 2015:
Termíny v roce 2014: vždy od 8.00 hod, vždy druhý čtvrtek v

měsíci, nebude-li stanoveno jinak 
Datum: Poznámka:

9.1.2015
(pátek)

Smíchov

12.-13.2.2015
(čtvrtek, pátek)

výjezdní Železná Ruda

12.3.2015 Vršovice

9.4.2015 Smíchov

14.5.2015 Vršovice

11.6.2015 Smíchov
10.9.2015 Vršovice
8.10.2015 Smíchov

5.11.2015 konference od 15.00 hod
kulturní sál žst.Praha Smíchov

12.11.2015 Vršovice 
přesunuto na 5.11. ve 13.00 hod kulturní sál Smíchov

10.12.2015 Smíchov

http://www.railian.com/Zpravodaj_2013/zv.html
http://www.railian.com/Zpravodaj_2014/zv.html


   Jednání se zástupci zaměstnavatele   

OŘ Praha
Zástupci

zaměstnavatele Zástupci ZO Minulé
setkání

Aktuální
termín Příští setkání

Ing.Vondrák
Zdeněk

(ředitel OŘ)
Mgr.Chládek Tomáš
(náměstek ředitele pro

provoz)

Dvořák Pavel
Sekyra Lukáš

20.-
23.9.2015
výjezdní

20.-
21.10.2015

výjezdní
25.11.2015

PO Praha hlavní nádraží
Zástupci

zaměstnavatele Zástupci ZO Minulé
setkání

Aktuální
termín Příští setkání

Cibulka František
(přednosta PO)

Čermoch Pavel
Forman Štěpán 2.9.2015 7.10.2015 4.11.2015

PO Praha Libeň
Zástupci

zaměstnavatele Zástupci ZO Minulé
setkání

Aktuální
termín Příští setkání

Ing.Tuma Vladimír,
MBA

(přednosta PO)
Sekyra Lukáš 23.9.2015 26.10.2015 30.11.2015

PO Benešov u Prahy
Zástupci

zaměstnavatele Zástupci ZO Minulé
setkání

Aktuální
termín Příští setkání

Ing.Blecha Jan
(přednosta PO) Kubart Ondřej 10.6.2015 9.9.2015 14.10.2015



ZAP 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 24.9.2015

13.-
15.10.2015

výjezdní
19.11.2015

DKV Praha
Zástupci

zaměstnavatele Zástupci ZO Minulé setkání Aktuální
termín Příští setkání

Ing.Kupec Miroslav
(Vrchní přednosta

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
14.9.2015 27.10.2015 26.11.2015



   Klub důchodců    

20.10. Schůze klubu : 

       Dne 20.10.2015 jsme se opět tradičně sešli v restauraci ,,U Kozla" na Žižkově,
tentokrát v hojném počtu. 

       Členové,kteří se zúčastnili výletu do České Třebové ( do ŽOS a DKV ) se s námi
podělili o své dojmy a zážitky z tohoto výletu. Předseda pan Polák poděkoval Standovi za
zajištění a dobrou organizaci této akce, která se vydařila. 

       Poté jsme probírali organizaci výletu dne 4.11.2015 do Pardubic, kde je zajištěno
svezení historickým trolejbusem s výkladem o pardubické městské dopravě. 

       Také jsme plánovali další výlety na příští rok,které navrhovali jednotliví členové.
Rovněž nám bylo sděleno předsedou panem Polákem,abychom se zúčastnili v hojném
počtu konference dne 5.11.2015, která se koná ve společenském sále na Smíchově. Příští
schůze bude dne 17.11.2015 i když na tento den připadá svátek. 

text a fotografie Vlasta Šulcová



Plán akcí klubu důchodců ZO Praha-Vršovice do konce roku 2015 
TENTO PLÁN JE INFORMATIVNÍ - změny vyhrazeny 



   Akce pro členy ZO   

4.listopadu - Tradiční bowling Radotín 
má na starost: Jaroslav Kučera, na telefonu 602 60 60 94 (pouze SMS) nebo emailem:
jaroslavkucera@email.cz 

 

http://railian.com/Zpravodaj_2015/material_zari/bow.pdf


5.listopadu - Konference 

 

http://railian.com/Zpravodaj_2015/material_zari/konference.pdf


7.listopadu - Bobová dráha 
má na starost: Štěpán Forman, tel.: 608 712 268, mail: Formanstepan@seznam.cz 

 

http://railian.com/Zpravodaj_2015/material_zari/bobo.pdf


20.listopadu - Sklípek 
má na starost: Pavel Čermoch, tel.: 737 332 290, 774 199 272, mail:
pavel.cermoch@centrum.cz 

 

http://railian.com/Zpravodaj_2015/material_zari/sklep.pdf


24.listopadu - Motokáry Radotín 
má na starost: Štěpán Forman, tel.: 608 712 268, mail: Formanstepan@seznam.cz 

 

http://railian.com/Zpravodaj_2015/material_zari/moto.pdf


 Akce trvalé : 

Botanická zahrada v Praze Troji 



Zoologická zahrada v Praze Troji 



Plavání v bazénu v Praze Podolí 



Plavání v Aquaparku v Praze Barrandově 



 
Hokej - permanentky HC Sparta 

Kultura 

lístky na divadelní 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 



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: zovrsovice@seznam.cz



 Články : 

   Cyklovýlet    

Břeclav 2015 

           Po několika letech jsme se vrátili opět na jižní Moravu. Tentokrát jsme se ubytovali v
Břeclavi. Asi jediná vada na kráse hned zpočátku bylo odřeknutí několika přihlášených.
Rázem nás bylo jen osm a já se stal nejslabším článkem našeho minipeletonu. 

           Po vystoupení z vlaku na nádraží v Břeclavi jsme hned viděli spousty policistů.
Naštěstí jsme jako uprchlíci nevypadali a tak jsme bez problémů opustili nádraží. Při
hledání našeho penzionu, jsem asi 100 metrů od něj pro jistotu oslovil staršího
domorodce otázkou, zda jedeme dobře. Při nechápavém pohledu jsem otázku položil
znovu, ale výsledek byl stejný. Bylo to jasné. Jsme na Moravě. 

           Hned první odpoledne po příjezdu do Břeclavi jsme se vydali k soutoku Moravy a
Dyje, na trojmezí ČR, Slovenska a Rakouska. Cestou, jsme si prohlédli i zámeček
Pohansko. Pro statistiky – délka výletu byla asi 55 kilometrů. 

           Druhý den jsme vyrazili k našim jižním sousedům. Cestou jsme v Rabensburgu
zjistili, že i v Rakousku existují polorozpadlé zámky. V Hohenau jsme se stočili na západ a
zvláště pro mě začalo pravé peklo. Jízda proti větru s mojí subtilní postavou stála opravdu
za to. Občas jsme odpočívali u některého vinohradu a trochu se posílili hroznovým vínem.
K našim hranicím u Valtic jsme se blížili trochu s rozpaky, protože neustálé výbuchy a
střelba z české strany připomínali spíše frontovou linii. Naštěstí naši vinaři jen plašili
špačky. Za českou hranicí jsme si prohlédli proslulou Reistnu a pak jsme se zastavili ve
Valticích. Cestou do Břeclavi jsme samozřejmě jeli okolo zámečku Randes-vous, Svatého
Huberta, Tří Grácií a Apollonova chrámu. Ujeto asi 70 kilometrů. 



           Třetí den nás čekal nejdelší výlet – 76 kilometrů do Hodonína a zpět. Vyrazili jsme
směr Lanžhot. Zde jsme se naobědvali a pokračovali lužními lesy, podél hranice se
Slovenskem až do Mikulčic. Prohlédli jsme si vykopávky slovanského hradiště a
pokračovali do Hodonína. Jinou cestou jsme se vrátili zpět do Mikulčic, kde jsem tentokrát
předvedl tak krásné salto přes řidítka s následným dopadem v kotrmelcích, že ti
„kamarádi“, kteří tento okamžik prošvihli, chtěli akci zopakovat. Když jsem se posbíral,
nasměrovali jsme se přes Moravskou Novou Ves a Hrušky zpět do Břeclavi. 

           Poslední den bohužel pršelo. Kola jsme tedy nechali doma a autobusem jsme dojeli
do nedalekých Lednic, kde jsme navštívili místní nádherný zámek a zámecké zahrady.
Zpátky jsme šli pěšky okolo Janova hradu. Cesta v dešti byla dlouhá asi 11 kilometrů. 

           No a tím se završil náš pobyt na Jižní Moravě. Opět se sešla prima parta lidí, kteří
se rádi projeli na kole. Věřím, že i ostatním se akce líbila a doufám, že se sejdeme na
dalším cyklovýletě příští rok. V plánu je na jaře severní Morava a na podzim Šumava.

text a fotografie Pavel Čermoch



   Tři podoby nádraží Praha Hostivař    

Železniční stanice Praha-Hostivař včera a dnes 
       Železniční stanice Praha-Hostivař, ležící na trati Praha - Benešov u Prahy, prošla
během své existence několika podobami. 

       Vlaky začali Hostivaří jezdit od prosince roku 1871 po Dráze císaře Františka Josefa z
Vídně přes České Budějovice do Prahy. V Hostivaři byla z počátku pouze zastávka.
Nádraží bylo zřízeno později, v roce 1882. Původní výpravní budova se nachází u lávky
pro pěší, která spojuje ulice Štěrboholskou a U hostivařského nádraží, na Vršovickém
zhlaví. Postupným rozšiřováním provozu však brzy nestačila a tak byla roku 1905
vystavěna nová výpravní budova směrem na Uhříněves. V posledních letech provozu bylo
ve stanici 6 dopravních kolejí, jedna manipulační a jedna kusá kolej. Dále stavědla na obou
zhlavích a tři nástupní hrany. 

       Mechanická návěstidla již před více jak dvaceti lety nahradila světelná. Přesto je bylo
možné spatřit donedávna v sousední odbočce Záběhlice a hradle Železný Most. Z nádraží
odbočovali i různé vlečky (Kovohutě, Kovošrot, Skanska ŽS…a jiné). Poslední zmiňované
dál zůstávají. 

       V polovině roku 2014 začala další etapa hostivařského nádraží. Výpravní budova v
rámci rekonstrukce kolejiště bude opuštěna a směrem na Uhříněves vyrostou dvě nová
ostrovní nástupiště s bezbariérovým přístupem. Osobní pokladna se přestěhuje do nově
vybudovaných prostor u vstupu do podchodu. 

       Jako první se začalo s rekonstrukcí mostu přes ulici Průmyslovou, poté se začalo
měnit kolejiště, rušit a obnovovat koleje s tím jak postupovali práce a vyrůstat nové
ostrovní nástupiště. V květnu 2015 byla zrušena obě stavědla a odbočka Záběhlice a
hradlo Železný Most začali být řízené dálkově, a to znamenalo zrušení mechanických
návěstidel. Z kolejiště zbyly pouze tři průjezdné koleje, ke kterým se chodilo pomocí
dřevěné lávky přes staveniště. Zmizel žlutý ochranný plot u budovy, a zbylé dva přístupy
ke kolejím. U zadních kolejí vyrostla dvě asymetricky položené štěrkové nástupiště, pro
osobní vlaky. Pro výpravčí se začala budovat zcela nová provozní budova. 

       Stavba probíhala dnem a nocí až přišel očekávaný poslední den provozu… 15. 9.
2015. 

             Ještě v neděli 13. 9. 2015 nic nenasvědčovalo blížícímu se opuštění současné
výpravní budovy pro osobní dopravu. Pokladna, vestibul vše žilo svým každodenním
životem, byť s omezením vyvolaným stavbou. V pondělí 14. 9. 2015 začalo velké
stěhování do nových prostor pro cestující, vývěsky, vybavení, materiály…atd. Toho dne
se v 17:05 naposledy uzamkl vestibul, zavřela pokladna ve staré budově. Zítra už se bude
prodávat jízdenkyv novém. Jen výpravčí ještě nějaký čas zůstanou v původní dopravní
kanceláři, než i oni se přestěhují do nové budovy postavené na místě dřívějšího skladiště.
Kolem 19 hodiny jsou odstraněny kříže zneplatňující nová světelná návěstidla a vše se
naposledy kontroluje před spuštěním. 



       Je 15. září 2015 0:31 k provizornímu nástupišti u výpravní budovy přijíždí osobní vlak
2501, který zde jako poslední zastavuje. Poslední opozdilci po provizorní dřevěné lávce
nastupují a spolu s vystupujícími si ani neuvědomují, že za pár hodinuž budou všichni
vystupovat na novém nástupišti. Čas odjezdu a vlak odjíždí. U výpravní budovy na nově
položených kolejích čekají už pracovníci dráhy aby mohli vyloučit dosud používané koleje,
odpojit troleje… 
Tím se uzavřela další kapitola hostivařského nádraží. První ranní vlak o půl páté již
zastavuje u ostrovního nástupiště, první cestující vystupují… 
Na „starou“ výpravní budovu pomalu usedne prach zapomnění. 
Snad ji nepotká stejný osud jako výpravní budovu v Říčanech.. 

 



 

 

Jako rozloučení s původním nádražím sepsal Josef Hahn



 Kolektivní vyjednávání - rekapitulace : 

   Kolektivní vyjednávání na SŽDC    

14.srpna - Na SŽDC zahájeno kolektivní
vyjednávání 

       Na jednání odborových centrál a vedení SŽDC dne 14. srpna 2015 zaměstnavatel
odborovým centrálám předal návrh textu kolektivní smlouvy SŽDC na období 2016 - 2018
a současně návrh textu dohody o kolektivním vyjednávání o tomto dokumentu. Tím bylo
zahájeno kolektivní vyjednávání. Na místě bylo dododnuto, že: 

- dne 17. září 2015 se uskuteční další společné kolektivní vyjednávání o textu PKS SŽDC
na příští období, kde zástupci zaměstnavatele a odborových centrál budou podrobně
prezentovat své návrhy a stanoviska, 

- byly také navrženy další termíny kolektivního vyjednávání, a to 9. října, 19. října a 23.
října 2015 a následně týdenní výjezdní jednání v termínu 2. - 6. listopadu 2015. 

7.září - Jednání odborových centrál o společném
stanovisku k návrhu PKS SŽDC 2016 - 2018 

       Celkem 21 účastníků-zástupců osmi odborových centrál (OC) z devíti, které zastupují
své členy a zaměstnance státní organizace Správa železniční dopravní cesty, jednalo v
Praze 7. září 2015 nad návrhem Podnikové kolektivní smlouvy na léta 2016 - 2018, který
předložil zaměstnavatel. 

       Jak v úvodu řekl řídící jednání, předseda Podnikového výboru OSŽ SŽDC, s. o., Mgr.
Martin Malý, výsledkem diskuse by měl být společný protinávrh odborových centrál a
měly by být i projednány všechny připomínky, které k návrhu textu PKS zaslaly odborové
centrály. Všichni účastníci jednání se pak nejprve shodli na textu úvodního dopisu se
stanoviskem k návrhu zaměstnavatele. 

       Zástupci jednotlivých OC pak upřesnili, kdo bude jejich hlavním vyjednavačem a také
signatářem uzavřené PKS. Při té příležitosti představila OC Aliance drážního provozu
svého nového hlavního kolektivního vyjednavače Ing. Tomáše Rolníka. A poté už
následoval podrobný rozbor jednotlivých ustanovení a článků v návrhu PKS a samozřejmě
všeobecná diskuse nad návrhem jejich úprav. Jednání bylo vedeno velmi racionálně,
probíhalo v dobré atmosféře a přineslo potřebný výsledek. Podařilo se dojednat společné
stanovisko odborových centrál k návrhu textu PKS SŽDC 2016 – 2018 i k návrhu textu
dohody o zásadách kolektivního vyjednávání ze dne 14. 8. 2015.

17.září - První společná informace o průběhu
kolektivního vyjednávání u SŽDC

       Na jednání dne 17. 9. 2015 v sídle organizace došlo k uzavření vyhodnocení PKS
SŽDC 2015 za 1. pololetí. 



SŽDC 2015 za 1. pololetí. 

       Dále byla oběma stranami podepsána Dohoda o zásadách kolektivního vyjednávání o
uzavření Podnikové kolektivní smlouvy Správy železniční dopravní cesty, státní
organizace, na období po 31. 12. 2015, sjednané mezi SŽDC a OC, včetně jejích změn. 

       Následně zaměstnavatel představil podrobně svůj návrh PKS, který odborovým
centrálám předložil dne 14. 8. 2015. Odborové centrály poté podrobně seznámily
zaměstnavatele se svým společným stanoviskem ze dne 7. 9. 2015, které bylo zasláno
zaměstnavateli dne 9. 9. 2015.

23.října - Druhá společná informace o průběhu
kolektivního vyjednávání u SŽDC

       Ve dnech 19. a 23. 10. 2015 se konala další jednání o podobě Podnikové kolektivní
smlouvy Správy železniční dopravní cesty, státní organizace, na období po 31. 12. 2015. 

       Došlo k dohodě o době platnosti a účinnosti kolektivní smlouvy na období 1 roku tj.
od 1. 1. 2016 do 31. 12. 2016. Dále došlo k dohodě nad principy odpočinku na lůžku (bod
2.1.1.2). Byly dohodnuty principy předkládání materiálů zaměstnavatele k projednání a
informování odborových organizací. Byl upřesněn text v oblasti pravidelného školení
BOZP a v termínech vyhodnocení prověrek BOZP (nově v organizačních složkách do 31.
7.). Nově byl stanoven termín pro předkládání přehledu čerpání FKSP do 31. 8. 2016 resp.
28. 2. 2017. Nově byly dohodnuty principy vzájemné informovanosti v oblasti jízdních
výhod. Došlo ke shodě nad upraveným zněním textů o překážkách v práci. 

       Zaměstnavatel předložil souhrnný návrh v oblasti principů odměňování zaměstnanců
(sazby tarifů A a B – po 20 letech), textu čl. 15 Dohoda o provedení práce, dohoda o
pracovní činnosti a odst. 8 čl. 17 Dovolená přílohy č. 1 PKS a čl. 9 přílohy č. 2, který byl po
dlouhé diskuzi přijat. Doposud nedošlo mj. k dohodě o délce stanovené týdenní pracovní
doby a o výši sazeb tarifních mezd. 

       Zaměstnavatel předložil a představil zástupcům OC návrhy: 

       •Zásad pro tvorbu a používání fondu kulturních a sociálních potřeb pro rok 2016; 

       •Zásad hospodaření s centralizovanými prostředky fondu kulturních a sociálních
potřeb pro rok 2016; 

       Zástupci OC se zněním zásad FKSP a C-FKSP souhlasili, otevřená je pouze záležitost
týkající se příspěvku rodinným příslušníkům zaměstnanců při účasti na KOP (dosud
nedošlo k dohodě o poskytování KOP v PKS). 

       Zaměstnavatel dále předložil a představil zástupcům OC návrhy: 

       •Směrnice č. 29 o poskytování příspěvku zaměstnavatele na penzijní připojištění a
doplňkové penzijní spoření zaměstnanců; 

       •Směrnice č. 39 o poskytování příspěvku zaměstnavatele na životní pojištění
zaměstnanců. 

       Další jednání se uskuteční ve dnech 2. – 6. 11. 2015. 

zdroj: 
všechny články (nezkráceny) najdete webu OSŽ / Podnikový výbor při SŽDC: 
http://www.osz.org/index.php/podnikove-vybory/pv-osz-szdc-s-o 

http://www.osz.org/index.php/podnikove-vybory/pv-osz-szdc-s-o


   Kolektivní vyjednávání na ČD Cargo    

29.září - Zvoleni kolektivní vyjednavači pro rok
2016 

       Pro vyjednávání o podobě PKS ČD Cargo 2016 byli na jednání Podnikového Výboru
OSŽ ČDC zvoleni tito kolektivní vyjednavači: 

Vedoucí týmu: Nekola Radek 

Členové týmu: Bc. Urbancová Marta, Bc. Lomnančiková Blanka, Jiránek Bořivoj, Radkovič
Zdeněk. 

       Rozšířený tým pro prvotní připomínkování návrhu PKS: Malounová Ivana, Kundrik
Pavel, Kubička Petr, Lišková Linda, Závora Jiří. 

       Předání návrhu PKS ČDC 2016 se předpokládá v prvním říjnovém týdnu. 

6.října - Kolektivní vyjednávání v ČD Cargo, a.s.
bylo zahájeno 

       Dne 6.10.2015 předal zaměstnavatel zástupcům odborových centrál působících v
ČDC návrh Podnikové kolektivní smlouvy a souvisejících norem pro rok 2016. 

       Návrh má v sobě zakomponovány některé restriktivní opatření, zejména v oblasti
Komplexních ozdravných pobytů, pracovní doby, ztráty zdravotní způsobilosti a
příspěvků na penzijní a životní připojištění. 

       V průběhu kolektivního vyjednávání budou projednávány další interní normy:
Zkušební a výcvikový řád, Předepisování náhrad škod zaměstnancům a Směrnice pro
organizování a financování sportovních akcí. 

       Zástupci odborových organizací se sejdou v termínech 21-23.10., aby zpracovali
společný protinávrh PSK 2016 k návrhu zaměstnavatele a Dohodu o kolektivním
vyjednávání. 

22.října - Informace z jednání Odborových
centrál k PKS ČDC 2016 

       Ve dnech 21-22.10. proběhlo jednání všech odborových centrál působících ve
společnosti ČD Cargo, a.s. k vytvoření protinávrhu zaměstnavatele PKS ČDC 2016. 

       Výsledkem jednání je jednotný společný protinávrh PKS ČDC 2016 a souvisejících
předložených interních norem (Osobní ohodnocení, Penzijní a životní pojištění - také ve
shodě všech OC). 

       Kolektivní vyjednávání bude následně pokračovat spolu se zaměstnavatelem ve dnech
2-6.11. v Srbech u Kladna. 

zdroj: 
všechny články (nezkráceny) najdete webu OSŽ / Podnikový výbor při ČD Cargo: 
http://www.osz.org/index.php/podnikove-vybory/pv-osz-cd-cargo-a-s 

http://www.osz.org/index.php/podnikove-vybory/pv-osz-cd-cargo-a-s


   Kolektivní vyjednávání na ČD    

12.října - Sociální fond na rok 2016 na Českých
drahách podepsán! 

       V pondělí 12. října 2015 na jednání zástupců odborových centrál, působících u
Českých drah, a zaměstnavatele došlo k podpisu zásad čerpání a rozpočtu Sociálního
fondu na rok 2016. „Výše a zásady se nemění, jsou v podstatě stejné jako letos,“
informoval I. místopředseda OSŽ Vladislav Vokoun s tím, že stejně tak obdrží i
organizační složky přibližně stejný finanční příděl jako letos. 

       „Myslím si, že je to pozitivní zpráva pro zaměstnance, která dává organizačním
složkám jistotu plánování akcí na příští rok,“ dodal Vladislav Vokoun s tím, že organizační
složky tak nemusejí čekat na konec roku. 
zdroj: 
web OSŽ / podnikový výbor při ČD 
vybráno ze článku (zkráceno): 
Sociální fond na rok 2016 na Českých drahách podepsán! 
autor: Michael Mareš (13.10.2015) 
http://www.osz.org/index.php/podnikove-vybory/pv-osz-pri-cd-a-s/3133-socialni-fond-na-rok-2016-na-
ceskych-drahach-podepsan-2 

26.října - Zahájeno kolektivní vyjednávání na ČD
       Dne 26. 10. 2015 obdržely všechny odborové centrály od zaměstnavatele návrh PKS
ČD, s. o. na rok 2016. Tímto dnem byl zahájen proces kolektivního vyjednávání, který
zpravidla trvá několik týdnů. 

       Prvním krokem bude schůzka zástupců všech zainteresovaných odborových centrál,
která se uskuteční dne 3. 11. 2015 v dopoledních hodinách. Na této akci by mělo dojít k
dohodě nad textem společného oponentního návrhu k těm bodům, kde máme jiný názor
na řešení některých ustanovení PKS než zaměstnavatel. Předpokládaný společný návrh
odešleme zaměstnavateli a následně očekáváme výzvu k osobnímu jednání. 

       Kolektivní vyjednavači za OSŽ jsou pp. Vladislav Vokoun, Antonín Leitgeb, pí. Věra
Nečasová a Jana Štanclová. Jako konzultant v oblasti pracovní doby bude vždy dle
potřeby přizván pan Jiří Běhounek. 
zdroj: 
web OSŽ / podnikový výbor při ČD 
vybráno ze článku (zkráceno): 
Kolektivní vyjednávání PKS ČD, a.s. pro rok 2016 zahájeno!!! 
autor: Vladislav Vokoun (2.11.2015) 
http://www.osz.org/index.php/podnikove-vybory/pv-osz-pri-cd-a-s/3152-kolektivni-vyjednavani-pks-cd-a-s-
pro-rok-2016-zahajeno 

http://www.osz.org/index.php/podnikove-vybory/pv-osz-pri-cd-a-s/3133-socialni-fond-na-rok-2016-na-ceskych-drahach-podepsan-2
http://www.osz.org/index.php/podnikove-vybory/pv-osz-pri-cd-a-s/3152-kolektivni-vyjednavani-pks-cd-a-s-pro-rok-2016-zahajeno


 Převzato z médií : 

   Při použití vlaku EC, IC mezi Prahou a Ostravou 
s režijkou bylo v plánu platit místenku    

14.10. Dráhy omezí výhody majitelům režijek,
odboráři jsou proti 

(pozn.: Toto byl plán) 

       České dráhy změní podmínky cestování pro více než 130 tisíc majitelů režijních
jízdenek, které opravňují k neomezenému cestování po české železnici. Úpravy už
vyvolaly velkou bouři u železničních odborářů. 

       Od prosince budou muset majitelé všech režijních jízdenek při cestách dálkovými
vlaky mezi Prahou a Ostravou kategorie EC/IC a Ex zaplatit místenku za 35 korun. 

       „Ve vyjmenovaných komerčních vlacích a ve vyjmenovaných úsecích bude muset mít
cestující se zaměstnaneckým tarifem, tedy režijkou, rezervaci,“ potvrdil mluvčí Českých
drah Petr Štáhlavský. Rezervace bude mít fixní cenu 35 korun. 
zdroj: web idnes.cz 
vybráno ze článku (zkráceno): 
Dráhy omezí výhody majitelům režijek, odboráři jsou proti 
autor: js (14.10.2015) 
http://ekonomika.idnes.cz/drahy-zprisni-podminky-cestovani-pro-majitele-rezijek-pgo-/eko-doprava.aspx?
c=A151013_074540_eko-doprava_suj 

27.10. Odborové svazy působící u ČD se dohodly
s vedením společnosti 

(pozn.: A takto to dopadlo) 

       V úterý 27.10.2015 proběhlo jednání představitelů odborových svazů působících při
ČD, a.s. s pověřenými zástupci představenstva ČD, a.s. Ing. Michalem Štěpánem a Mgr.
Františkem Burešem o používání zaměstnaneckých jízdních výhod u vlaků EC a IC v trase
Praha-Olomouc-Ostrava. Zúčastnění se dohodli na zrušení usnesení představenstva ČD,
a.s. z 18.8.2015 s tím, že bude nahrazeno evidencí používání zaměstnaneckých jízdních
výhod u vybraných EC a IC vlaků na trase Praha-Olomouc-Ostrava. 

       Od 1.3.2016 bude u těchto vlaků nutná „nulová evidenční jízdenka“ při využití
zaměstnaneckých jízdních výhod. Tato jízdenka bude vydána při použití internetové
objednávky (včetně možnosti z mobilního telefonu) nebo při vyzvednutí v osobní pokladně
bezplatně. Další technické podrobnosti budou dohodnuty do 31. 12. 2015. 

       (pozn.: podobná "nulová" jízdenka je nyní vyžadována u ČD pro děti do šesti let) 
zdroj: web OSŽ: zpravodajství on line 
vybráno ze článku: 
Odborové svazy působící u ČD, a.s. se dohodly s vedením společnosti 
autor: Bc.Jaroslav Pejša (29.10.2015) 
http://www.osz.org/index.php/zpravodajstvi-on-line-osz/36-zol-informace/3150-odborove-svazy-pusobici-u-
cd-a-s-se-dohodly-s-vedenim-spolecnosti 

http://ekonomika.idnes.cz/drahy-zprisni-podminky-cestovani-pro-majitele-rezijek-pgo-/eko-doprava.aspx?c=A151013_074540_eko-doprava_suj
http://www.osz.org/index.php/zpravodajstvi-on-line-osz/36-zol-informace/3150-odborove-svazy-pusobici-u-cd-a-s-se-dohodly-s-vedenim-spolecnosti


   SŽDC - Kdo kdy na CDP (Centrální dispečerské
pracoviště) Praha    

Výbor OSŽ při CDP Praha navštívil staveniště
CDP 

       Tajemník PV OSŽ při SŽDC Miloš Paleček, který spolu s Výborem OSŽ CDP Praha
navštívil v pátek 25. září 2015 staveniště nové budovy CDP: 

       „Do konce října bude objekt dokončen a začne tříměsíční zkušební provoz,“ uvedl
Miloš Paleček s tím, že 

od 1. února 2016 by se do budovy měli „nastěhovat“ první výpravčí z tratě Beroun -
Rokycany, 

       kteří si budou ovládání tohoto úseku osvojovat na cvičném sále. „Neznamená to, že
již definitivně opustí (výpravčí) trať, na CDP se zatím budou chodit školit souběžně s
výkonem práce na dosavadních pracovištích,“ dodal. 

       Další trať by měla přijít na řadu 

v březnu 2016 (Olbramovice – Praha-Uhříněves), kdy cvičný sál opustí kolegové z tratě
Beroun – Rokycany. 

       Pak teprve přijde na řadu páteřní trať; nejprve 

úsek Česká Třebová – Kolín (předpoklad červen, červenec 2016) a pak i 

Kolín – Kralupy nad Vltavou (pravděpodobně v srpnu 2016). 

       Celkově bude na CDP Praha ve směně pracovat přes 200 zaměstnanců (jde o číslo,
které má platit po plném zprovoznění CDP Praha), celkem zde bude zaměstnáno cca
1200 zaměstnanců. „Zaměstnavatel prohlásil, že si chce úklid a strážní službu dělat ve
vlastní režii, což je dobré pro možné umístění zaměstnanců, například při ztrátě zdravotní
způsobilosti,“ poznamenal Miloš Paleček a dodal, že právě v těchto dnech probíhá výběr
zaměstnanců s tím, že o výsledcích budou dotčení zaměstnanci vyrozuměni v nejbližších
dnech. 
zdroj: 
web OSŽ: zpravodajství on-line 
vybráno ze článku: 
Představenstvo OSŽ odmítá omezení užívání režijních jízdenek na trati Praha – Olomouc – Ostrava 
autor: Michal Mareš, (7.10.2015) 
http://www.osz.org/index.php/zpravodajstvi-on-line-osz/35-zol-reportaze/3122-predstavenstvo-osz-odmita-
omezeni-uzivani-rezijnich-jizdenek-na-trati-praha-olomouc-ostrava 

http://www.osz.org/index.php/zpravodajstvi-on-line-osz/35-zol-reportaze/3122-predstavenstvo-osz-odmita-omezeni-uzivani-rezijnich-jizdenek-na-trati-praha-olomouc-ostrava


   ČD - modernizace vozového parku = přínosy ale i
starosti    

Na Posázavský Pacifik vyjedou patráky s wifi 

       České dráhy zmodernizují patrové vagony Bmto, které budou jezdit na pražských
příměstských linkách a na trase do Čerčan. Dvanáct vozů z východního Německa zůstalo
v původním stavu ze sedmdesátých let. Vozy čeká mimo jiné modernizace interiéru
včetně dosazení WC s uzavřeným systémem, vytvoření prostoru pro přepravu kol, nové
osvětlení integrované do stropu nebo instalace zásuvek 230 V a wifi. Vozy budou mít
nová okna, posuvné dveře, signalizaci zastávky na znamení, centrální zdroj energie nebo
opticko-elektronický informační systém. 

       Železniční dopravce chce modernizované vagony nasadit na příměstských linkách do
Berouna a Roztok. O víkendu se pak objeví na trati do Čerčan, díky trampům známé jako
Posázavský Pacifik. 

       Modernizace by se ovšem neměla dotknout jenom uvedených tratí. Z těchto spojů se
uvolní vozy City Elefant, které nahradí staré „pantografy“ 451 na lince do Kralup nad
Vltavou. 

       Státní podnik je těsně před podpisem smlouvy na modernizaci. Jméno vítěze řízení a
cenu by měly České dráhy zveřejnit v průběhu několika týdnů. Zakázku získala firma s
nejlevnější nabídkou. Část z modernizovaných vozů je v současné době v depu, další jezdí
na zmiňované trati do Čerčan. 

       Na elektrifikovaných tratích by měly nově jezdit se škodováckou lokomotivou řady
163 doplněnou o řídící vozy Bfhpvee, takzvané sysly. Díky nim nemusí lokomotiva při
obratu objíždět celou soupravu, strojvedoucí dokáže z řídícího vozu na druhém konci
lokomotivu řídit na dálku. 
zdroj: 
web zpravy.e15.cz 
vybráno ze článku (zkráceno): 
České dráhy modernizují, na Posázavský Pacifik vyjedou vagony s wifi 
autor: Jan Pavec, (22.10.2015) 
http://zpravy.e15.cz/byznys/doprava-a-logistika/ceske-drahy-modernizuji-na-posazavsky-pacifik-vyjedou-
vagony-s-wifi-1238799 

http://zpravy.e15.cz/byznys/doprava-a-logistika/ceske-drahy-modernizuji-na-posazavsky-pacifik-vyjedou-vagony-s-wifi-1238799


Lokomotiva Zátopek stále nemá jedno německé
razítko 

       Ve sporu Českých drah a plzeňské Škody Transportation kolem dodávky nových
lokomotiv vyplul na povrch další problém. Lokomotiva řady 380, Plzeňskými pokřtěná jako
Emil Zátopek, stále nemůže do běžného provozu v Německu. A to přesto, že stroj prošel
homologací u drážního úřadu EBA. Vozidlu totiž ještě chybí souhlas od DB Netz, což je
německý správce železniční infrastruktury. 

       Dráhy přitom začíná tlačit čas, s lokomotivami počítají od prosince na vlaky z Prahy
do Hamburku, což je nový společný projekt s Deutsche Bahn. Německý železniční obr už
také nad vývojem situace vyjádřil znepokojení. Dopravce a výrobce si přitom
zodpovědnost přehazují. Zatímco na dráze panuje přesvědčení, že Škoda měla dle
smlouvy dodat všechna potřebná razítka tak, aby mohl stroj v Německu jezdit, v Plzni
jsou si jisti, že získáním souhlasu od EBA byla smlouva splněna. 

       „Podle našeho názoru jsme své závazky naplnili,“ uvedl mluvčí Škody Michal
Tobrman. Dráhy se přes své přesvědčení do jednání s DB Netz vložily. „Aktivně jsme se
zapojili do jednání s DB Netz, abychom chybějící souhlas s přístupem na síť DB Netz pro
lokomotivy řady 380 včas získali,“ sdělil E15 předseda představenstva Pavel Krtek. 

       Situace nenechává chladným ani vedení Deutsche Bahn, konkrétně dcery pro
dálkovou dopravu DB Fernverkehr. Němečtí manažeři dokonce v dopise Krtkovi vyjádřili
zklamání nad zpožděním projektu Hamburk, mimo jiné mluví o nespolehlivosti Škody. 

       Dopis byl reakcí i na zpoždění dodávky vagonů, které pro hamburskou linku opravuje
šumperská dcera škodovky Pars nova. Podle Českých drah i Škody je ale už skluz
zažehnán. „Potíže se vyskytly v důsledku zpožděných dodávek materiálů od dodavatelů a
z důvodu odladění detailů v oblasti kvality interiéru vozů. 

       Konečný termín dodávek ale bude splněn,“ uvedl Tobrman. Dění kolem lokomotiv je
přitom pro obě strany nanejvýš citlivá věc. Před rozhodnutím je totiž arbitráž, která
rozhodne spor o platby a penále za opožděnou dodávku. Obě strany hrají zhruba o
miliardu. 
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   Výběrové řízení na nové lokomotivy pro ČD Cargo
   

Bez moderních vícesystémových lokomotiv se ČD
Cargo neobejde 

       Rozdílné napájecí soustavy v různých státech Evropy jsou problémem, o kterém se ví
a který patrně nebude odstraněn ani ve střednědobém horizontu. Obzvláště svízelná je z
tohoto pohledu situace v České republice, v níž existují napájecí systémy dva. Omezení
operačního dosahu hnacích vozidel však neplynou pouze z rozdílů v napájecích
systémech. 

       Jednotlivé státy si kladou různé požadavky například na materiál lišty sběrače, šířku
lišty sběrače, zabezpečovací systém atd. Dopravci se snaží tyto problémy překonat s
využitím multisystémových hnacích vozidel, které jsou schopny operovat pod různými
napájecími systémy a v různých státech. V dnešní době, kdy je i při přepravě nákladu
kladen důraz na rychlost přepravy, představuje nutnost přepřahování hnacích vozidel na
hranicích značnou nevýhodu. Proto dopravci ve středoevropském prostoru, kde jsou
problémy s interoperabilitou patrně nejcitelnější, sázejí na moderní lokomotivy. Bavíme-li se
o nákladní dopravě, pořizovali v České republice nová hnací vozidla dosud především
soukromí dopravci. Obměnu či spíše doplnění stávajícího vozového parku však v nedávné
době avizovalo i ČD Cargo. 

       Zatímco v sektoru osobní železniční dopravy liberalizace mnohdy drhne, v sektoru
nákladní dopravy pokročila mílovými kroky vpřed. Své příležitosti se chytili nejen soukromí,
ale i někteří státní dopravci, přičemž kromě ceny se začali soustředit i na další parametry
přepravy, jako je například její rychlost. Zatímco soukromí dopravci se činili a houfně
pořizovali multisystémové stroje, ČD Cargo jako by zaspalo. Na poslední dění na trhu
železniční nákladní dopravy však již muselo reagovat. Vždyť v loňském roce důrazně
vstoupil do hry METRANS, který pořídil hned 20 strojů Bombardier TRAXX F140 MS (aby v
letošním roce uplatnil opci na dalších deset), jeden stroj tohoto typu používá od poloviny
letošního roku i Unipetrol Doprava, LokoTrain dal pro změnu důvěru strojům Siemens
Vectron. 

       Příslovečnou „poslední kapkou" patrně byla akvizice provedená PKP Cargo – polský
nákladní dopravce v prvním pololetí letošního roku koupil soukromého dopravce AWT, do
té doby dvojku na českém trhu. Druhý největší evropský železniční nákladní dopravce se
navíc netají svými ambicemi ve střední Evropě. Realizovat své plány hodlá mj. i s pomocí
multisystémových strojů z nichž deset je již součástí flotily tohoto dopravce, další pak
budou získány na základě veřejné soutěže, kterou PKP Cargo vypsalo začátkem roku a v
níž poptávalo 15 strojů (dalších pět je předmětem opce). Tři multisystémové lokomotivy
navíc provozuje i společnost AWT. 

       Koncem července letošního roku se tedy ČD Cargo osmělilo a vypsalo tendr na pět
multisystémových lokomotiv s opcí až na tři další stroje. 
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   Sleva pro jednotlivé vozové zásilky    

Poplatky za využívání kolejí zlevní 

       Stát od příštího roku finančně výrazně podpoří nákladní dopravu na železnici, a to
formou větší slevy z poplatku za použití kolejí pro jednotlivé vozové zásilky. Deník E15
uvedl, že zatímco nyní se tento druh dopravy těší slevě 55 procent z ceníkových cen
Správy železniční dopravní cesty (SŽDC), nově bude sleva 80 procent. 

       „Máme zájem podporovat železniční dopravu a přesouvat náklad ze silnic na
železnici," sdělil deníku ministr dopravy Dan Ťok. Pro dopravce bude rozhodnutí znamenat
úsporu téměř 200 milionů korun. Týkat se přitom fakticky bude pouze státní firmy ČD
Cargo, neboť nikdo jiný ve velkém ztrátové vozové zásilky nedělá. 

       Ministr věří, že opatřením se vozové zásilky dostanou do černých čísel. ČD Cargo,
která je dceřinou společností Českých drah, na ní ročně podle E15 tratí 300 milionů korun.
Zároveň však jde o téměř polovinu celkových přeprav, ročně takto firma přepraví 32
milionů tun. Druhou polovinu tvoří ziskové jednodruhové expresy, například s uhlím. 

       „Tento krok by nám pomohl vyrovnaného hospodaření dosáhnout dříve a možná i
bez realizace nepopulárních opatření," uvedl mluvčí Českých drah Radek Joklík, i když ČD
Cargo podle něj ještě o slevě oficiálně neví. Nepopulární opatření spočívají především v
plánovaném propuštění stovek lidí a opuštění stovek stanic. 

       Na zlepšení situace železničních dopravních firem ale podle E15 doplatí SŽDC, kterou
čeká výpadek příjmu za použití kolejí. Platby od dopravců přitom už nyní nestačí pokrýt
náklady společnosti na provoz dráhy. „Tuto částku budeme hledat v rámci výnosů
poplatků za použití železniční dopravní cesty v kombinaci s dotací ministerstva dopravy,“
uvedl mluvčí ministerstva Tomáš Neřold. 
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   Narozeniny    

Přejeme Vám vše nejlepší k narozeninám! 

V říjnu narozeni: 

Čekan Michal, Holý Karel, Klečák Jiří, Štěch Josef, Tichánková Jana, 
Brabenec Jaroslav, Dufková Valerie, Dvořáková Eliška, Forejt Josef, Gráfová Marcela, 

Šimánek Pavel, Švagrová Vlasta, Bielik Libor, Bodyová Jitka, Čepelová Zdeňka, 
Filek Jiří, Hinčicová Blanka, Hrdlička Jiří, Jareš Michal, Marčanová Lenka, 
Roubínek Martin, Stainer Jan, Stůj Jaroslav, Šedivý Vilém, Šrubař Pavel, 

Vitásek Jaromír, Beneš Vojtěch, Černá Hana, Javůrková Jana, Smetanová Jana, 
Kácovský Ladislav a Kolářová Antonie. 

 

Listopadoví oslavenci: 

Mesiaryk Jan, Schetelová Blanka, Hříbal Eduard, Kučerová Edita, Radová Marie, 
Bohanusová Renata, Čejka Martin, Chýla Karel, Jelínek Petr, Sárazová Jitka, 

Sekyra Lukáš, Skořepa Miroslav, Květ Petr, Lehota Ivan, Mařík Karel, 
Novák František, Bezouška Tomáš, Blažekovičová Alena, Buková Helena, Hanzlík Rudolf, 

Kubinová Ivana, Piskáčová Jitka, Grosman Václav, Herko Róbert, Sysel Jiří, 
Popelář Jan, Šindelář Ivan a Hudečková Libuše. 
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