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I N F O R M A C E     2/2010 
PRO ČLENY ZO OSŽ VŠETATY 

 

♣ POJISTKA NA BLBOST končí v měsíci březen těmto členům: 
Hejsková J., Habich, Kuťák, Šťastná 

♣ ÚSPORNÁ OPATŘENÍ  
� Bohužel finanční krize zasáhla i naší ZO OSŽ, důvodem jsou nižší příspěvky do sociálního 

fondu ze strany zaměstnavatelů. 
� Proto se ZV OS, na své pravidelné schůzi konané dne 16. 2. 10 usnesl, že na konferenci 

ZO OSŽ Všetaty navrhne ke schválení tyto body 
1. členové důchodci již nadále nebudou moci čerpat výhody, které doposud mněli 

(balíčky na mikulášské, občerstvení zdarma na konferenci ZO OSŽ, apod.) 
2. nebudou se vyplácet příspěvky na režijní výhody, den matek, permanentky (příspěvek 

na permanentky na rok 2010 bude ještě vyplacen) apod. 
♣ KONFERENCE ZO OSŽ VŠETATY  

� Bude již tradičně v Přívorech a to dne 16. 4. 2010 od 16:00 hodin. 
Bližší informace budou zveřejněny na letáčcích a zároveň vyvěšeny na našich www stránkách. 

� Nově se nebude rozvážet občerstvení členům, kteří se z důvodu výkonu služby nebudou moci 
konference zúčastnit. 
Důvodem tohoto opatření je komplikovanost zajištění rozvážky občerstvení po pracovištích. 

♣ ČD a.s 
� Zaměstnanec, který má směnu delší jak 12 hodin, má nárok na stravenku v hodnotě 40 Kč  

(za tuto stravenku zaplatí 20 Kč) 
♣ ČDC PJ NYMBURK  

� Z důvodu hromadění stížností, týkající se vyplácení mezd spojené z neproplácením 
odpracovaných hodin apod., se obracejte na své úsekové důvěrníky  
(pí. Herajnová Dita, tel. 736 524 805, nebo p. Habich Martin, tel. 731 622 438), aby bylo 
možno tyto stížnosti hromadně předložit na Výboru OSŽ ČD Cargo, a.s. při PJ Nymburk. 
Nutně si udělejte kopii směnáře a výplatnice s vysvětlením problému, který máte, aby bylo 
možno předložit konkrétní důvody stížnosti. 

♣ KLUB DŮCHODCŮ 
� Má na starostí pí. Alena Mrhalová (signalistka Štětí, mobil tel. 723 144 594), která zodpoví 

případné dotazy. 
♣ PŘIPRAVOVANÉ AKCE  

� Mácháč 24-26. 5. 2010 
� SlinaCup (nohejbal muži a vybíjená ženy) 4. 6. 2010 
� Dětský den 5. 6. 2010 

♣ VOLNÉ LÍSTKY NA MUZIKÁL BARON PRÁŠIL 
� Ještě jsou volné lístky na muzikál Baron Prášil!!!! Objednávat mohou i Ti co 

mají lístky na Dinosaury a Mělnické divadlo!!! 
♣ ZV OSŽ 
Schůze ZV se uskuteční 12. 3. 2010 od 8:00 hodin (bude prodloužená, místo výjezdního zasedání) 
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♣ STÁVKA                     V případě vyhlášení stávky je naše ZO připravena !!!!!!!  

 

Vyhlášení stávky Ústředím Odborového sdružení železničářů (OSŽ) 
 
 

Ústředí OSŽ vyhlašuje stávku na den 1. března 2010 od 04.00 hodin do 09.00 hodin. 
 
 

Důvodem k vyhlášení stávky je skutečnost, že k dnešnímu dni zůstalo bez pozitivní odezvy prohlášení odborových svazů ze dne 
5. února 2010, kterým byli všichni členové Poslanecké sněmovny a Senátu Parlamentu České republiky vyzváni, aby 

bezodkladně realizovali  
dohodu sociálních partnerů, uzavřenou na Plenárním jednání RHSD ČR dne 2. února 2010, spočívající v okamžitém zrušení 

ustanovení § 36a odstavce 3 písmeno d)  
zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty. 

 
 

Ústředí OSŽ ukládá všem ZO OSŽ a v nich ustanoveným stávkovým výborům, aby plně realizovaly všechna opatření nutná 
k úspěšnému průběhu stávky. 

 
 

V Praze, dne 23. února 2010 
 
 

Bc. Jaroslav Pejša 
předseda OSŽ 

 
 
 

Stávkový výbor v ZO OSŽ žst. Všetaty: 
 

 Jiří Pavlíček, místopředseda pro ČD – tel. 776 372 203 
 Martin Habich, místopředseda pro ČD Cargo – tel. 731 622 438 
 Petr Toman, předseda ZO – tel. 604 588 588 
 
 

Stávkový výbor v ZO OSŽ žst. Všetaty - INFORMUJE: 
 

- předpokládáme, že zaměstnavatel může požadovat od konkrétního zaměstnance vyjádření, zda se 
účastní stávky či nikoli. Vzhledem k tomu, že „Stávkový výbor OSŽ - ústředí“ rozhodl, že všichni 
zaměstnanci řádně nastoupí do práce, považujeme za irelevantní sdělovat zaměstnavateli účast 
zaměstnance na stávce před jejím zahájením. Vycházíme z předpokladu, že zaměstnanec se může 
rozhodnout kdykoli během stávky;  

- vůči stávkujícímu zaměstnanci není zaměstnavatel oprávněn použít žádný pracovněprávní postih 
(např. upozornění na porušení pracovních povinností, výpověď z pracovního poměru, či okamžité 
zrušení pracovního poměru); 

- nekonání práce v důsledku účasti zaměstnance na této stávce nemůže být posuzováno jako porušení 
pracovních povinností.  
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