
ZO OSŽ PRAHA VRŠOVICE 

 

Prosinec 2016 (č.12)

Číslo bylo umístěno na web dne 31.12.2016 v 10.00 hod 

   Slovo na začátek    

          Vážené čtenářky, Vážení čtenáři, 

     Srdečně Vás vítám u posledního čísla Vršovického Zpravodaje tohoto roku. 

     Jak již Vás můj kolega přede mnou informoval v Našem ZV došlo k volbě nového předsedy a jeho zástupců. V těchto
volbách jsem byl zvolen za předsedu já. Prvním mým zástupcem bude Pavel Dvořák a druhý místopředseda byl zvolen

Josef Hahn, pokladníkem opět Pavel Čermoch. 

     V tomto složení se budeme snažit pracovat na tom, aby Vršovický Závodní výbor byl vidět a taky aby jste Vy všichni
byli s naší prací spokojeni. Mnozí z Vás se velice zajímají co v ZV děláme, ale jsou i tací kteří neví o naši práci skoro nic. Na
tomto se budeme všichni snažit zapracovat, aby se naše práce ukázala jako prospěšná. Na druhou stranu potřebujeme i

pomoc od Vás ,kde je něco v nepořádku a nebo jak se říká kde zaměstnavatel zlobí. 

     Teď již k informacích o kterých se zajímáte. 

     Jak možná všichni víte a možná nevíte. Na ČD,SŽDC,a i u CARGA. byly podepsány Kolektivní smlouvy. Vím ,každý asi
nebude spokojený, ale na druhou stranu se všem vyjednávačům podařilo u zaměstnavatelů zvýšit tarifní stupně, KOPky
atd. Jistě si každý zaměstnanec svou smlouvu přečte, aby věděl na co má nárok a co mu zaměstnavatel nabízí. A když

budou nějaké dohady obraťte se na nás. Rádi Vám v tomto pomůžeme. 

     Závěrem bych Vám všem popřál mnoho osobních ale i pracovních úspěchů v roce 2017. A hlavně hodně zdraví
protože to je to nejceněnější co máme a co si nemůžeme koupit. 

                                                               Ladislav Kácovský, Předseda ZV OSŽ žst Praha Vršovice

   Jednání závodního výboru    

Termíny schůzí ZV OSŽ Praha Vršovice
schůze se budou konají vždy první čtvrtek v měsíci, od 8.00

hod 

Datum: Místo schůze:

5.1.2017 Smíchov

2.2.2017 Vršovice

2.3.2017 Smíchov

6.4.2017 Vršovice

4.5.2017 Smíchov

1.6.2017 Vršovice

7.9.2017 Smíchov

5.10.2017 Vršovice

2.11.2017 Smíchov

7.12.2017 Vršovice



   Stručně k volbám v naší organizaci    

Stručně pro čtenáře o volbách v naší základní organizaci. Závodní výbor se volil na konferenci dne 8.listopadu. Nově
zvolený závodní výbor pak na následující schůzi 13.prosince volil předsedu - stal se jím Láďa Kácovský. Protože Láďa je z

Carga, tak se ještě volili místopředsedové z obou dvou zbývajících hlavních železničních firem. Takže Pavel Dvořák ze
SŽDC a Josef Hahn z ČD. Hospodářem byl zvolen léty osvědčený Pavel Čermoch. 

Na jednáních u zaměstnavatelů Vás budou zastupovat stejní lidé jako v předchozích letech, pouze na SŽDC, Oblastním
ředitelství Praha nebudou Dvořák a Sekyra, kteří přešli do jiné organizační jednotky, na CDP Praha. Tyto nahradí Ondřej

Kubart a Jan Palkoska. Zrovna tak ze stejného důvodu nemáme zástupce v SŽDC Provozní oblasti Libeň, (dosud Sekyra)
neboť skoro všichni naši členové z tohoto PO přešli, případně brzy přejdou na CDP Praha. 

A ještě jedna drobná potěšující informace z poslední schůze ZV. Naši členové dostanou finanční příspěvek na prolongaci
režijky ve výši 800,- Kč. Podrobnosti o distribuci budou v dalším, lednovém čísle zpravodaje. 

                                                               Přeji všem hodně štěstí a úspěchů v roce 2017, Pavel Dvořák, redaktor 

   Klub důchodců    

Schůze klubu dne 20.12.2016 
     Dne 20.12.2016 jsme se naposledy v tomto roce sešli na schůzi jako vždy v restauraci ,, U Kozla " na Žižkově.Na

úvod schůze jsme minutou ticha uctili památku na zesnulého kolegu Karla Syrového. 

Poté jsme přivítali předsedu základní organizace žst.Praha -Vršovice a Praha-Smíchov pana Kácovského,který nás
informoval o proběhlých volbách a o nových věcech,které nás čekají v nadcházejícím roce. 

Dále jsme si již definitivně odsouhlasili plán akcí na jednotlivé měsíce v roce 2017-příští schůzi dostane každý člen rozpis
akcí písemně,aby si mohl předem naplánovat,kterých akcí se může zúčastnit.Ještě jsme chvíli diskutovali o

odsouhlaseném plánu akcí,pak si navzájem popřáli radostné a veselé Vánoce,jejich prožití v klidu a do nového roku 2017
popřáli hodně štěstí a hlavně zdraví. 

Příští schůze se koná 17.1.2017, opět v této restauraci. 

zapsala + foto Šulcová Vlasta

http://www.railian.com/Zpravodaj_2016/material_prosinec/k1.jpg
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 Akce trvalé : 



 lze vyzvedout i na Hlavním nádraží  



Permanentky na hokej - HC Sparta 

Rozpis utkání: 

 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



 Ohlédnutí za proběhlou akcí : 

4.prosince 2016 - Mikulášský vlak s parní lokomotivou

Tak jsme se zase po roce, v neděli 4.12.2016, sešli za krásného slunečného počasí v žst.Praha-Smíchov,odkud vyjížděl
Mikulášský parní vlak na svoji tradiční jízdu Prahou.Před jízdou jsme se mohli občerstvit na prvním nástupišti,nebo

navštívit v kulturním sále výstavku železničních modelářů.. 

Po doplnění parní lokomotivy vodou byl k prvnímu nástupišti přistaven náš vlak,který se skládal převážně z historických
vozů ,,dřeváků".Během jízdy přes žst.Praha-hl.n.,žst.Praha-Libeň,žst.Praha-Malešice a žst.Praha-Vršovice ve vlaku

procházel Mikuláš,čert a anděl. 

Přítomným dětem,které zazpívali nějakou písničku nebo odříkali nějakou básničku rozdali různé dobroty.Po celou dobu
jízdy vlaku nám vyhrával na harmoniku pan Šilhavý a na saxofon pan Tuček.Všichni jsme si s chutí s nimi zazpívali.Cesta

utekla velmi rychle,všem se to moc líbilo a již se těšíme na tuto akci zase v roce 2017. 

jízdní řád trasy vlaku: 

 

http://www.railian.com/Zpravodaj_2016/material_prosinec/mikulas_v.jpg


text a fotografie Šulcová Vlasta
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 Další informace : 

   Kolektivní smlouvy na rok 2017 podepsány    

ČD Cargo a.s. (zahájeno 10.10.2016 - podepsáno 22.12.2016) 
Nárůst tarifních stupňů 1-9 o 3,4%, u tarifních stupňů 10-16 o

2,9%. 
Zlepšení oproti předchozí kolektivní smlouvě: 

- Zaměstnavatel poskytne zaměstnancům, na které se nevztahují jízdní výhody obdobný benefit (IN+) 

- Minimální délka směny 6hod 

- Náborový příspěvek 

- Odměna za flexibilitu 

- Navýšení příplatku na noční směnu 

- Navýšení příplatku za nepravidelný nástup 

- Odstranění podmínky vícesměnnosti v nárokovosti na KOP 

- Navýšení odměny pro zaměstnance letmo 

- Navýšení odměny za řízení služebního motorového vozidla 

- Navýšení odměn za více činností v rámci pracovní smlouvy (tabulka D – osobní ohodnocení), plus doplnění nové činnosti
za vykládku a čištění vozů. 

- Navýšení tarifních mezd: 2,9% a 3,4%

ke stažení: text PKS ČD Cargo na rok 2017 

zde: http://www.railian.com/Zpravodaj_2016/material_prosinec/pks_cargo.pdf

http://www.railian.com/Zpravodaj_2016/material_prosinec/pks_cargo.pdf
http://www.railian.com/Zpravodaj_2016/material_prosinec/pks_cargo.pdf


SŽDC s.o. (jednání o první změně zahájeno 18.10.2016 -
podepsáno 21.12.2016) 

Nárůst všech tarifních stupňů o 3,4%. 
tarifní stupně 2016 → tarifní stupně 2017

→

ke stažení: text PKS SŽDC na roky 2016-2017 
s 1.změnou platnou od 1.1.2017 

zde: http://www.railian.com/Zpravodaj_2016/material_prosinec/pks_szdc.pdf

http://www.railian.com/Zpravodaj_2016/material_prosinec/pks_szdc.pdf
http://www.railian.com/Zpravodaj_2016/material_prosinec/pks_szdc.pdf


ČD a.s. (zahájeno 25.10.2016 - podepsáno 15.12.2016) 
Nárůst tarifních stupňů 1-9 o 3,4%, u tarifních stupňů 10-16 o

2,9%. 
Stručná charakteristika nové kolektivní smlouvy: 

Zaměstnancům zůstanou zachovány dosavadní benefity a dojde k mírnému růstu tarifních mezd. Růst mezd bude vyšší
u pracovníků v provozu a zaměstnanců zařazených do tarifních tříd 1 – 9, a to o 3,4 %. Zaměstnancům zařazeným do
tříd 10 – 16 se mzdy meziročně navýší o 2,9 %.“ Dodejme, že každého zaměstnance ještě čeká v lednu mimořádná
odměna 1000 Kč s výplatou za měsíc prosinec 2016.

ke stažení: text PKS ČD na rok 2017 

zde: http://www.railian.com/Zpravodaj_2016/material_prosinec/pks_cd.pdf

http://www.railian.com/Zpravodaj_2016/material_prosinec/pks_cd.pdf
http://www.railian.com/Zpravodaj_2016/material_prosinec/pks_cd.pdf


   Potvrzení k daním    

Zaplacené členské příspěvky lze odečíst z daní 



   Knihy    
Čtenářský koutek Pavla Čermocha prosincový 





   Převzato    

Praha bude mít nový kontejnerový terminál. 
Postaví ho rakouské státní dráhy 

 

         Na rozhraní pražských Malešic, Hrdlořez a Hloubětína vznikne nové kontejnerové překladiště. Postaví ho tam
rakouská společnost Rail Cargo Austria, která patří do železničního koncernu ÖBB. Projektantem stavby je česká

společnost Sudop Praha, vyplývá z dokumentů předložených k posouzení vlivů stavby na životní prostředí. 

         „Nový kontejnerový terminál Praha-Malešice nahradí stávající překladiště, které bylo situováno v prostorech
Nákladového nádraží Žižkov. To je v současné době provizorně přesunuto na terminál v Mělníku,“ uvedla společnost Rail

Cargo. 

         Výpomoc v Mělníku označila za dočasnou a kapacitně nevyhovující. Nové malešické překladiště má mimo jiné snížit
kamionovou dopravu v centru Prahy. 

         Překladiště kousek od malešické teplárny může v závislosti na konkrétní zvolené variantě projektu zabrat i více než
osmdesát tisíc metrů čtverečních. V současnosti je pozemek využívaný jako orná půda. Vytvoří se tam prostor pro devět

set kontejnerů. Obslužné koleje budou mít délku sedm set metrů. 

         Terminál bude napojený na železnici i kamiónovou dopravu. Nachází se totiž v těsné blízkosti silniční tepny
Průmyslová. 

         „Do prostoru překladiště bude dále zajíždět vlak po novém kolejišti železniční vlečky. Předpokládá se odbavení tří
souprav za čtyřiadvacet hodin,“ napsal investor v dokumentech. V případě kamionů se očekává 125 jízd denně v jednom

směru. 

 



zdroje: 

článek: e15.cz / článek: Praha bude mít nový kontejnerový terminál. Postaví ho rakouské státní dráhy 
(autor: Daniel Novák, uveřejněno 26.12.2016) 
http://zpravy.e15.cz/byznys/doprava-a-logistika/praha-bude-mit-novy-kontejnerovy-terminal-postavi-ho-rakouske-statni-
drahy-1326990 

obrázky: http://portal.cenia.cz/eiasea - Informační systém EIA 
(Oznamovatel: Rail Cargo Terminal-Praha s.r.o., uveřejněno 16.12.2016) 
http://portal.cenia.cz/eiasea/detail/EIA_PHA1037 

   Narozeniny    

Přejeme Vám vše nejlepší k narozeninám! 

 

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. 

Lednoví oslavenci: 

Markvartová Jana, Poláčková Jana, Nickmann Petr, Schächter Ivan, Volšička Zdeněk, 
Vosecká Věra, Černoušková Helena, Hejnová Danuše, Nováková Emilie, Štěpán Václav, 

Brož Luděk, Cichá Irena, Černý Karel, Honsa Jaromír, Kodýtek Jiří, 
König Zdeněk, Sládková Anna, Záň Dušan, Zeman Robert, Jaroš Marek, 

Křivanová Michaela, Valouchová Dagmar, Vorlová Růžena, Hálová Ivana, Šindelář Pavel, 
Baxantová Danuta, Rotrekl Oldřich, Nedvěd René, Procházka Petr a Čermák Roman. 

verze Zpravodaje pro tisk (formát pdf): prosinec 2016 odpovídá webové verzi zpravodaje ke dni 2.1.2017, pochopitelně s
omezeným obsahem (např. bez webových aplikací a bez aktualizací) 

http://zpravy.e15.cz/byznys/doprava-a-logistika/praha-bude-mit-novy-kontejnerovy-terminal-postavi-ho-rakouske-statni-drahy-1326990
http://portal.cenia.cz/eiasea/detail/EIA_PHA1037
http://railian.com/Zpravodaj_2016/material_prosinec/press.pdf

