
ZO OSŽ PRAHA VRŠOVICE 

Listopad 2016 (č.11)

Číslo bylo umístěno na web dne 30.11.2016 ve 21.00 hod 

   Slovo na začátek    



   Jednání závodního výboru    

Termíny schůzí ZV OSŽ Praha Vršovice
poslední letošní schůze, začíná v 8.00 hod 

Datum: Místo schůze:

13.12.2016 Vršovice

   Jednání se zástupci zaměstnavatele   

PJ Praha
Zástupci zaměstnavatele Zástupci ZO Proběhlo

setkání
Aktuální
termín Příští setkání

Bc. Miloš MAZURA 
(ředitel OJ PJ Praha)

Kácovský Ladislav
Skrečka Petr 20.10.2016 16.11.2016 15.12.2016



OŘ Praha
Zástupci zaměstnavatele Zástupci ZO Minulé setkání Aktuální

termín Příští setkání

Ing.Vondrák Zdeněk
(ředitel OŘ) Dvořák Pavel 4.10.2016 1.11.2016 6.12.2016

PO Praha hlavní nádraží
Zástupci zaměstnavatele Zástupci ZO Minulé setkání Aktuální

termín Příští setkání

Cibulka František
(přednosta PO)

Čermoch Pavel
Forman Štěpán 5.10.2016 2.11.2016 29.11.2016

PO Praha Libeň
Zástupci zaměstnavatele Zástupci ZO Minulé setkání Aktuální

termín Příští setkání

Ing.Tuma Vladimír,
MBA

(přednosta PO)
Sekyra Lukáš 27.10.2016 28.11.2016 21.12.2016

PO Benešov u Prahy
Zástupci zaměstnavatele Zástupci ZO Minulé setkání Aktuální

termín Příští setkání

Ing.Blecha Jan
(přednosta PO) Kubart Ondřej 5.10.2016 9.11.2016 7.12.2016

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 20.10.2016 10.11.2016 15.12.2016



   Klub důchodců    

Schůze klubu dne 15.11.2016 

     Dne 15.11.2016 jsme se sešli opět v restauraci "U Kozla" na Žižkově v docela v hojném počtu-
29 členů. Předseda pan Polák nás seznámil s návrhy výletů na rok 2017, a my jsme dávali také své

návrhy a připomínky. Pokladník vybíral zároveň od přítomných členů příspěvky na příští rok. Dále
jsme si připomněli poslední letošní akci -Mikulášský vlak-, která se koná v neděli 4.12.2016.Odjezd
vlaku je ve 14.39 hod ze železniční stanice Praha-Smíchov, máme rezervovaný vagon č.10. Na tuto
akci jsou všichni zváni. Po další diskusi jsme se rozešli. Příští schůze se koná dne 20.12.2016 opět

v restauraci "U Kozla".

zapsala + foto Šulcová Vlasta
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   Konference    

Konference organizace dne 8.11.2016 

Jak se již stalo tradicí, vždy v listopadu se koná konference naší organizace. Takže i letos, v úterý
8.listopadu jsme se sešli v Kulturním sále smíchovského nádraží. Letos navíc byla i konferencí

volební, kdy členové volili Závodní výbor. (Nový Závodní výbor bude na své nejbližší schůzi, tj.13.12.,
volit nového předsedu.) Na konferenci přišli i tito pozvaní hosté: 

     za OSŽ: předseda PV při SŽDC mgr.Martin Malý 

za ČD: přednosta osobní stanice Praha Smíchov Petr Pavlík 

za ČD Cargo: manažer PJ Praha ing.Martin Kašpar 

a za SŽDC: dozorčí PO Praha hlavní n. Vratislav Minařík 

Postupovalo se podle obvyklých procedur - tedy schvalování zapisovatele, ověřovatele, volební a
mandátové komise, schválení programu konference. Hospodář Pavel Čermoch seznámil členy s

účetní uzávěrkou hospodaření organizace za rok 2015, předložil zásady hospodaření na rok 2017 a
návrh rozpočtu na rok 2017. Pochopitelně se i o těchto věcech hlasovalo a i tyto bylo většinou hlasů

schváleny. 

A promluvil předseda Jarda Kučera, poté dal prostor našim hostům. 
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Pan Minařík (SŽDC): nás informoval o tom, že je nový dozorčí PO Praha hl.n.- pan Jiří Vrážel,
mimochodem i pan Vrážel je náš člen. Bohužel zařizuje organizační věci v oblasti sportu pro OSŽ,

momentálně v Ústí nad Labem, takže nyní nebyl přítomen. 

Pan Kašpar (Cargo): připomenul tzv.horizontální rotaci ředitelů provozních jednotek Carga, takže
dosavadní ředitel z Prahy pan Krátký je nyní ředitelem PJ Česká Třebová. 

Pan Pavlík (ČD): nás seznámil s tím, že 1.ledna ing.Kašpar v ROC končí, za něj jde manažer ZAP
Goliáš, za Kašpara jde ing.Joska, dosud přednosta v Trutnově. Od grafikonu bude útlum Kurýra,
fyzicky 3 zaměstnanci, pouze jeden dostane výpověď. Praha má více vlaků od grafikonu, ale tržby

klesají (nákup jízdenek přes e-shop), je třeba hledat práci pro zaměstnance - pokladní - dobře
funguje půjčovna kol na Smíchově, služba Lítačka pro Magistrát - provozují tři nádraží Hlavní, TGM a
Smíchov. uvažuje se též o směnárně na Smíchovském nádraží. Ve stanicích Krč, Mníšek pod Brdy -

skončí prodej jízdenek výpravčími pro ČD. 

Pan Malý (OSŽ): Dnes bylo představenstvo OSŽ, probírala se dopravní tripartita ze dne 1.11., kde
bylo: vláda chce soutěžit 5 tratí dálkové dopravy ve veřejné službě, půjčovny vlaků včetně servisu,
bude náročné vyjednávání o režijkách (do konce roku 2017 platí dohoda). Jednání o PKS SŽDC -

jedná se o třech přílohách - dne 18.10. byl předložen návrh zaměstnavatelem, dne 31.10. byl
protinávrh odborů, jedná se. 

Vystoupení hostů přešlo plynule do dotazů a diskuze, kde například zaznělo: 

Blíží se složité vyjednávání o nových podmínkách používání režijních průkazek. Režijky - nebudou-li
režijky (dnes např. nově příchozí k ČD Cargo nemají nárok), bude větší tlak na růst mezd, kvůli

nákladům na dopravu. Rušení pokladen - cestující nechce jen jízdenky, ale i informace o spojení
apod. SŽDC má ve středočeském kraji vysoký počet prodejců pro ČD, v jiných krajích to není. 

Poté mandátové komise konstatovala splnění všech náležitostí konference a stvrdila její platnost.
Následovala volná zábava s občerstvením a hudebním doprovodem.

zapsal + foto Dvořák Pavel
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 Akce trvalé : 





 Permanentky do ZOO lze vyzvedout i na Hlavním nádraží  

Plavenky do Podolí jsou rozdány, nové budou na začátku
příštího roku. 





Rozpis utkání: 

 pá 2.12.2016  HC Sparta Praha  HC Škoda Plzeň 18:30  

 ne 4.12.2016  HC Sparta Praha  HC Vítkovice Steel 17:00  

 po 26.12.2016  HC Sparta Praha  Piráti Chomutov 17:00  

 pá 30.12.2016  HC Sparta Praha  PSG Zlín 18:30  

 pá 6.1.2017  HC Sparta Praha  BK Mladá Boleslav 18:30  

 pá 13.1.2017  HC Sparta Praha  HC Energie Karlovy Vary 18:30  

 pá 20.1.2017  HC Sparta Praha  HC Vítkovice Steel 18:30  

 ne 22.1.2017  HC Sparta Praha  HC Dynamo Pardubice 17:00  

 pá 27.1.2017  HC Sparta Praha  Bílí Tygři Liberec 18:30  

 ne 29.1.2017  HC Sparta Praha  HC Oceláři Třinec 17:00  

 pá 3.2.2017  HC Sparta Praha  HC Olomouc 18:30  

 ne 5.2.2017  HC Sparta Praha  Piráti Chomutov 17:00  

 st 15.2.2017  HC Sparta Praha  Mountfield Hradec Králové 18:30  

 ne 19.2.2017  HC Sparta Praha  HC Kometa Brno 17:00  

 ne 26.2.2017  HC Sparta Praha  HC VERVA Litvínov 15:00  

 pá 3.3.2017  HC Sparta Praha  HC Škoda Plzeň 18:30  

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

 Akce chystané : 



4.prosince 2016 - Mikulášský vlak s parní lokomotivou 
pro naše členy je rezervován vůz č.10, jízdné zdarma 

má na starost: Petr Polák, tel.: 732 827 385 
leták ke stažení (neupravený originál):  

dole upravený leták pro akci

 

jízdní řád trasy vlaku: 
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 Další informace : 

   Kolektivní vyjednávání    

Poslední ověřené informace z webových stránek OSŽ 

ČD Cargo a.s. (zahájeno 10.10.2016) 

7.-10.11.2016 Jednání se zaměstnavatelem 
         Ve dnech 7-10.11 se uskutečnilo internátní kolektivní vyjednávání spolu se zaměstnavatelem.

Krátké informace již byly zveřejněny na twitterovém účtu Podnikového výboru ČDC
www.twitter.com/pv_osz_cdc 

         V úvodu jednání zaměstnavatel seznámil odborové centrály s ekonomickou situací a s
možnostmi plnění budoucí kolektivní smlouvy. 

         Během jednacích dnů byly projednávány jednotlivé ustanovení PKS, přílohy a související interní
normy. 

         Rozpory v základním textu kolektivní smlouvy byly minimalizovány. Bylo dosaženo shody nad
fondem týdenní pracovní doby (jednotlivé definice, vyrovnávací období) a připravili jsme rozsah
nového bodu motivace zaměstnanců. Podařilo se nám spolu se zaměstnavatelem dohodnout

úpravy rozsahu poskytování KOP, neuzavřeny jsou ještě ustanovení, které určují podmínky
nárokovosti. 

         V oblasti odměňování byly diskutovány navrhované formy úprav a navyšování některých
příplatků a samozřejmě i celkového nárůstu mezd, a to jak v textu kolektivní smlouvy, tak i v interní

normě „Zásady pro poskytování osobního ohodnocení“. 

         Součástí jednání byla novelizace směrnice o spolupráci zaměstnavatele a odborových
organizací, která doznala zásadních změn pro budoucí sociální dialog ve společnosti ČD Cargo. 

         Následující jednání budou probíhat v Praze, v termínech: 28-30.11 a 5.12. Ještě před těmito
jednacími dny se odborové centrály dohodly na společném setkání, kde bude řešen další jednotný

postup. 

zdroj: 

článek: web OSŽ / Podnikový výbor OSŽ ČD Cargo, a.s./ článek: Informace z kolektivního
vyjednávání ČD Cargo, a.s. 
(autor: neuveden, uveřejněno 10.11.2016) 
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


30.11.2016 Jednání se zaměstnavatelem 
         Dnešní den skončilo třídenní jednání o návrhu Podnikové kolektivní smlouvy ČD Cargo, a.s. na
rok 2017. Byly dohodnuty ve shodě všechny dříve neuzavřené body. Výsledkem jednání je povýšení
některých ustanovení oproti letošnímu roku, a to jak v oblastech pracovní doby, tak i odměňování.

Podrobný výčet všech změn bude až po uzavření kompletního textu PKS 2017. 

         Nyní zůstalo rozporem pouze navýšení mzdových tarifů. 

         Další jednání se uskuteční v pátek 2.prosince v 10 hod. 

zdroj: 

článek: web OSŽ / Podnikový výbor OSŽ ČD Cargo, a.s./ článek: Informace z kolektivního
vyjednávání ČD Cargo - 30.11. 
(autor: neuveden, uveřejněno 30.11.2016) 
http://www.osz.org/index.php/podnikove-vybory/pv-osz-cd-cargo-a-s 

SŽDC s.o. (jednání o první změně zahájeno 18.10.2016) 

1.11.2016 První jednání se zaměstnavatelem 
         V úterý 1. listopadu 2016 zahájil generální ředitel SŽDC Ing. Pavel Surý výjezdní kolektivní

vyjednávání o 1. změně PKS SŽDC na období 2016-2017. 

Došlo ke shodě v těchto původně sporných oblastech: 

•Základní text PKS bod 2.3.1: změna názvu Zásad pro tvorbu a používání fondu kulturních a
sociálních potřeb na Rámcové zásady pro tvorbu a používání fondu kulturních a sociálních potřeb 
•Základní text PKS bod 2.3.2: forma zveřejnění Rámcových zásad pro tvorbu a používání fondu
kulturních a sociálních potřeb: na intranetu SŽDC 
•Základní text PKS - Odstupné 3.1.6 bod B) písm. a): doplnění podmínky nepřetržitého odpracování
5 let před skončením pracovního poměru z důvodu ztráty zdravotní způsobilosti 
•Základní text PKS bod 4.8 a 4.9: zachování stávajícího textu 
•Základní text PKS bod 4.10 bod. 2. 3. a 4: sjednání platnosti příloh pro rok 2017 (analogicky
upraveno bod 1 příloh 2., 3. a 4 tj. období platnosti od 1. ledna 2017 do 31. prosince 2017) 
•Příloha č. 1: v článku 6 bod 4 a v článku 7 bod 6 – prokazatelná žádost zaměstnance (tj. písemnou
formou v listinné formě nebo e-mailem, nebo s využitím příslušné elektronické aplikace
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zaměstnavatele) 
•Příloha č. 2 stanovení sazby odměny za pracovní pohotovost: ve výši stejné jako v roce 2016 
•Příloha č. 2 překážky na straně zaměstnavatele: zachování náhrad ve výši roku 2016 
•Příloha č. 2 příplatek za práci přesčas: zachování ve výši a způsobu poskytování roku 2016 
•Příloha č. 2 příplatek za práci o sobotách a nedělích: ve výši stejné jako v roce 2016 
•Příloha č. 3: podmínky pro poskytnutí poukázky na jídlo v nominální hodnotě 100 Kč a 80 Kč stejné
jako v roce 2016 
•Příloha č. 3: zvýšení nominální hodnoty další poukázky na jídlo u určených zaměstnanců HZS ze 40
Kč na 50 Kč 
•Příloha č. 4 podmínka nepřetržité odpracované doby nejméně 26 let pro zaměstnání v tabulce č. 3
(profese infrastruktury) 

Nedošlo ke shodě v těchto sporných oblastech: 

•Příloha č. 1: vyrovnávací období v roce 2017 
•Příloha č. 2: tarifní mzdy (počet sazeb a výše tarifní mzdy) 
•Příloha č. 2: délka rozdělení pro poskytování příplatku za dělenou směnu 
•Příloha č. 2: výkonová odměna (minimální sazba výkonové odměny, minimální výše mzdových
nákladů pro výkonovou odměnu, výše rozpětí základní sazby výkonové odměny v případě sjednání
dohody s odborovými organizacemi na úrovni oblastních ředitelství) 
•Příloha č. 2: poskytování profesní odměny 
•Příloha č. 2: poskytování odměny při významném životním výročí a při prvním skončení pracovního
poměru 
•Příloha č. 4: Výčet profesí s nárokem na KOP 

Dále bylo jednáno o návrhu zaměstnavatele Rámcových zásad pro tvorbu a používání fondu
kulturních a sociálních potřeb a o Zásadách C-FKSP. Zatím nedošlo ke shodě v některých
ustanoveních. Dále byla představena příprava zveřejňování nabídek akcí, přehledu čerpání,

přihlášek a žádostí FKSP apod. také do personálního portálu (STKR), která bude realizována v
průběhu roku 2017. Příslušně byl upraven i text Rámcových zásad FKSP. 

Další jednání se uskuteční dne 28. 11. 2016 v sídle zaměstnavatele.

zdroj: 

článek: web OSŽ / Podnikový výbor OSŽ SŽDC, s.o. / článek: 1. společná informace o průběhu
kolektivního vyjednávání u SŽDC – stav k 4. 11. 2016 (zkráceno) 
(autor: neuveden, uveřejněno 4.11.2016) 
http://www.osz.org/index.php/podnikove-vybory/pv-osz-szdc-s-o 

28.11.2016 Druhé jednání se zaměstnavatelem 
         Na společném jednání zaměstnavatele a odborových organizací dne 28. října 2016 v sídle

organizace předložil zaměstnavatel návrh nového znění bodu 2 článku 4 přílohy č. 1 – Stanovená
období sjednaná pro rozvržení stanovené týdenní pracovní doby: v roce 2017 budou od 1. února

2017 vyrovnávací období stanovena takto: 

•u HZS od 1. února 2017 do 31. prosince 2017; 

•u ostatních zaměstnanců s nerovnoměrně rozvrženou stanovenou týdenní pracovní dobou od 1.
února 2017 do 30. června 2017, a od 1. července 2017 do 31. ledna 2018. 

         V dalších doposud rozporných bodech PKS nedošlo ke shodě (viz 1. společná informace).
Zaměstnavatel navrhl zachování stávajícího členění a výše tarifních mezd a rozšíření využití možnosti

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


zvýšené výkonové odměny v novém rozmezí 3,5 % až 17 % (dosud 4 % až 12 %) při zvýšeném
objemu použitelných prostředků na úroveň 4,8 % tarifních mezd (dosud 4,6 %). Odborové

organizace setrvávají na svém požadavku nárůstu tarifních mezd o 8 %. 

         Došlo ke shodě a podepsání dokumentů: 

1. Rámcové zásady pro tvorbu a používání fondu kulturních a sociálních potřeb Správy železniční
dopravní cesty, státní organizace, pro rok 2017 

2. Zásady hospodaření s CENTRALIZOVANÝMI PROSTŘEDKY fondu kulturních a sociálních
potřeb Správy železniční dopravní cesty, státní organizace, pro rok 2017 

         Oba dokumenty budou v nejbližších dnech zveřejněny na stránkách odboru personálního. 

         Další jednání se uskuteční dne 30. 11. 2016 v sídle zaměstnavatele.

zdroj: 

článek: web OSŽ / Podnikový výbor OSŽ při SŽDC, s.o./ článek: 2. společná informace o průběhu
kolektivního vyjednávání u SŽDC – stav k 28. 11. 2016 
(autor: neuveden, uveřejněno 28.11.2016) 
http://www.osz.org/index.php/podnikove-vybory/pv-osz-szdc-s-o 

30.11.2016 Třetí jednání se zaměstnavatelem 
         Na společném jednání zaměstnavatele a odborových organizací dne 30. října 2016 v sídle
organizace předložil zaměstnavatel návrh změny Pokynu Ř O10 č. 3/2013, který byl projednán a

odsouhlasen. 

         Zaměstnavatel předložil návrh na vyplacení jednorázové mimořádné odměny generálního
ředitele se mzdou za měsíc listopad 2016 ve výši 2 000 Kč pro zaměstnance SŽDC při splnění

stanovených podmínek jako součást návrhu zaměstnavatele k vyjednávání o 1. změně PKS SŽDC
na období 2016 – 2017. 

         Oblast tarifní mzdy: zaměstnavatel navrhuje + 0,8 % OC požadují + 6 % 

         Profesní odměna: přetrvává rozpor 

         Výkonová odměna předběžně ve shodě: zaměstnavatel navrhuje u dohodnutého okruhu
zaměstnanců OŘ výkonovou odměnu v novém rozmezí 3,5 % až 17 % (dosud 4 % až 12 %) při

zvýšeném objemu použitelných prostředků na úroveň 5,0 % tarifních mezd (dosud 4,6 %). 

         KOP: OC navrhují rozšíření o jednu profesi v řízení provozu a přesuny u některých profesí řízení
provozu z tříleté periody do dvouleté periody. 

         Další jednání se uskuteční dne 13. 12. 2016 v sídle zaměstnavatele.

zdroj: 

článek: web OSŽ / Podnikový výbor OSŽ při SŽDC, s.o./ článek: 3. společná informace o průběhu
kolektivního vyjednávání u SŽDC – stav k 30. 11. 2016 
(autor: neuveden, uveřejněno 30.11.2016) 
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
http://www.osz.org/index.php/podnikove-vybory/pv-osz-szdc-s-o


ČD a.s. (zahájeno 25.10.2016) 

24.11.2016 Jednání se zaměstnavatelem 
         První schůzka OC se zaměstnavatelem se uskutečnila v budově GŘ ČD, a.s. 

         Úvodem se vyřešili procedurální záležitosti. Následně bylo zahájeno kolektivní vyjednávání o
všech sporných bodech, které byly společně se zaměstnavatelem diskutovány a zároveň vysvětleny.

Jednání proběhlo v konstruktivní atmosféře. Každá ze stran přednesla svůj názor k dané
problematice. 

         Rozporem zůstávají body: příloha č. 1, čl. 3 - Rozvržení pracovní doby, příloha č. 1, čl. 13 –
Přípravné práce, přípravné a odstavné doby, příloha č. 2, čl. 21 – Příspěvek na udržení zdravotní a

odborné způsobilosti. 

         Návrhy, u kterých došlo k posunu, a budou na příštím jednání diskutovány: příloha č. 1, čl. 9 –
Směna. 

         Odborové centrály předložily společný návrh na výkonovou odměnu, komerční odbavení a nový
návrh na tarifní tabulku, který zohledňuje změny v Katalogu prací. Zaměstnavatel přislíbil nové

kompromisní návrhy v oblasti maximální délky směny nebo přípravné doby. 

         Příští jednání bude svoláno na den 30. 11. 2016. O dalším vývoji vás budeme informovat. 

zdroj: 

článek: web OSŽ / Podnikový výbor OSŽ ČD, a.s. / článek: Informace z prvního jednání o PKS na
rok 2017 ze dne 24. 11. 2016 
(autor: Vokoun Vladislav (předseda PV OSŽ při ČD), uveřejněno 24.11.2016) 
http://www.osz.org/index.php/podnikove-vybory/pv-osz-pri-cd-a-s/3655-informace-z-prvniho-
jednani-o-pks-na-rok-2017-ze-dne-24-11-2016 

http://www.osz.org/index.php/podnikove-vybory/pv-osz-pri-cd-a-s/3655-informace-z-prvniho-jednani-o-pks-na-rok-2017-ze-dne-24-11-2016


30.11.2016 Jednání se zaměstnavatelem 
         Dne 30. 11. 2016 proběhlo další kolo kolektivního vyjednávání. Za účasti zaměstnavatele se

řešili sporné body. Nadále zůstává rozporem příloha č. 1, čl. 3 – Rozvržení pracovní doby a příloha č.
1, čl. 9 – Směna. S navrženým textem zaměstnavatele OC nesouhlasí. OC připraví na další jednání

svůj text do Metodického pokynu, upravující tuto problematiku. 

         Dále přetrvává rozpor v příloze č. 1, článek 13 – Přípravné práce, přípravné a odstavné doby.
Předpokládáme, že tento problém bude na příštím jednání odstraněn. Další rozpor přetrvává v

příloze č. 2, článek 21 – Příspěvek na udržení odborné zdravotní způsobilosti. Nejdůležitější rozpor
mezi zaměstnavatelem a OC přetrvává v příloze č. 2.1 tabulka A - Mzdové tarify v Kč a v té samé

příloze tabulka F – Příplatek za dělenou směnu. Nový text, který navrhují OC, je zatím v rozporu, ale
dále budeme pokračovat v odborné diskusi se zaměstnavatelem. Jsme přesvědčeni, že v tomto

rozporu najdeme shodu. 

         Na zasedání 30. 11. 2016 jsme se dohodli v příloze č. 2.1., tabulka I – Odměna za pracovní
pohotovost, že dojde k navýšení z 20,- Kč na 22,- Kč. Dále v příloze č. 3, článek 1, bodu 6 –

Organizace stravování, došlo k doplnění textu „zaměstnavatel jako formu stravování je povinen
nabídnout 1x za směnu poukázku na jídlo v nominální hodnotě 100,- Kč, nebo 2x50,- Kč…….“. 

         Příloha č. 2. bod 1 – Ceny jídel. Úhrada z organizačních složek ČD, došlo k navýšení ze 40 %
na 45 %. 

         Na příštím společném jednání, které se uskuteční dne 6. 12. 2016 v 10:00 hodin bude
projednána příloha č. 6 – Odměny za zabránění úniku tržeb. Jednání se zúčastní člen představenstva

ČD, a.s. Ing. Michal Štěpán. O dalším vývoji kolektivního vyjednávání ve společnosti ČD, a.s. Vás
budeme dále informovat. 

zdroj: 

článek: web OSŽ / Podnikový výbor OSŽ při ČD, a.s./ článek: Další kolektivní vyjednávání o PKS
2017 na ČD, a. s. 
(autor: Vladislav Vokoun (předseda PV OSŽ při ČD), uveřejněno 1.12.2016) 
http://www.osz.org/index.php/podnikove-vybory/pv-osz-pri-cd-a-s/3669-dalsi-kolektivni-
vyjednavani-o-pks-2017-na-cd-a-s 

http://www.osz.org/index.php/podnikove-vybory/pv-osz-pri-cd-a-s/3669-dalsi-kolektivni-vyjednavani-o-pks-2017-na-cd-a-s


   Dvojitá porce knih    

Čtenářský koutek Pavla Čermocha poprvé 



Čtenářský koutek Pavla Čermocha podruhé 





Léto 2017 v Řecku 
ČD Travel (Člen Skupiny ČD) 

nabízí členům OSŽ rekreaci v apartmánovém domě Orion 

Leták: 



Termíny pobytů jsou na další stránce: 



leták a objednávka ke stažení zde:
http://www.railian.com/Zpravodaj_2016/material_listopad/orion.doc 

   Převzato    

Číňané chtějí koupit Škodu Transportation 

 

         Čínskou vládou ovládaný železniční gigant CRRC poprvé oficiálně přiznal, že
zvažuje koupi českého výrobce kolejových vozidel Škoda Transportation. Obchod by

pravděpodobně Číňany vyšel na desítky miliard korun. 

         „CRRC Zhuzhou Electric Locomotive, společnost plně vlastněná CRRC, zvažuje
akvizici Škody Transportation a přidružených firem a aktiv. Zhuzhou Electric Locomotive
zatím v rámci této zamýšlené akvizice nepodepsalo žádné právně závazné dokumenty,“

http://www.railian.com/Zpravodaj_2016/material_listopad/orion.doc


oznámili čínští železničáři tamnímu regulátorovi. 

         Na dokument určený hongkongské burze upozornily Hospodářské noviny. Potvrdily
se tím spekulace, které na trhu kolují již několik týdnů. Číňané by případnou koupí získali

jednu z největších českých strojírenských skupin. 

         Z vyjádření vyplývá, že Číňané mají zájem o celou skupinu. Do ní kromě titulárního
výrobce lokomotiv a tramvají s loňským obratem 9,9 miliard korun (a provozním ziskem

3,4 miliardy) patří i výrobce napájecích systémů Škoda Electric, Škoda Vagonka či
šumperský Pars nova, který se zaměřuje hlavně na modernizace starších vlaků. 

Zakázky z Česka, dividendy na Kypr 
         I když se v poslední době Škodě daří získávat zakázky i v zahraničí, vyrostla na

zakázkách z peněz českých daňových poplatníků - ať už pro České dráhy nebo pražský
dopravní podnik. 

         Některé vzájemné obchody byly navíc dost problematické. Za jednu ze zakázek pro
plzeňskou Škodu například dostaly České dráhy minulý týden pravomocnou pokutu od

antimonopolního úřadu. O mnoho řádů dražší byl loni rozhodnutý spor o pozdním dodání
lokomotiv, kdy musely České dráhy paradoxně do Plzně poslat miliardové vyrovnání. 

         Celá skupina loni zaznamenala růst tržeb o 1,9 miliardy korun na 18,28 miliardy
korun. Dařilo se prakticky všem firmám ve skupině, výrazně klesly jen tržby Škody Electric
(více jsme psali zde). Z toho lze odhadovat, že by celá skupina stála desítky miliard korun. 

         Německý list Handelsblatt navíc předpokládá, že i když Škoda není hráčem
globálních parametrů, pro Číňany by byla cenná certifikace a know-how pro výrobu

kolejových vozidel pro evropský trh. 

         Otázkou také je, ke komu by případná platba ve finále směřovala. Oficiálním
vlastníkem skupiny je kyperská firma Ceil. Server hlidacipes.org detailně zkoumal

akcionářskou strukturu firmy. Za Ceilem se skrývá celkem 15 firem, konečných vlastníků je
devět: Tomáš Krsek, Marek Čmejla, Jiří Diviš, Michal Korecký, Marek Krsek, Tomáš

Ignačák, Josef Bernard, Jaromír Šilhánek a Michal Kurtinec. 

zdroj: 

článek: iDnes.cz / článek: Číňané poprvé oficiálně přiznali, že chtějí koupit Škodu
Transportation 
(autor: Aleš Černý, uveřejněno 28.11.2016) 
http://ekonomika.idnes.cz/cinane-oficialne-chteji-skodu-transportation-fok-/eko-
doprava.aspx?c=A161128_180925_eko-doprava_rny 

http://ekonomika.idnes.cz/cinane-oficialne-chteji-skodu-transportation-fok-/eko-doprava.aspx?c=A161128_180925_eko-doprava_rny


   Narozeniny    

Přejeme Vám vše nejlepší k narozeninám! 

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. 

Prosincoví oslavenci: 

Bradová Jana, Gaubeová Marie, Janko Jindřich, Pištělák Miloslav, Gebel Miloslav, 
Rohlíčková Jaroslava, Rozboudová Marie, Budiš Pavel, Klemš Ondřej, Kubart Ondřej, 

Martínková Šárka, Mattis Jiří, Pavlišta Radek, Racek Jaroslav, Smiatková Marie, 
Tináková Marcela, Jablonovský Peter, Klenovcová Kateřina, Ruth Martina, Kluzioková

Anna, 
Zeman Lubomír, Ledvinka Jan a Ratajová Silvie. 

verze Zpravodaje pro tisk (formát pdf): listopad 2016 odpovídá webové verzi ke dni
4.12.2016 

http://railian.com/Zpravodaj_2016/material_listopad/press.pdf

