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INFORMACE ZV OSŽ Všetaty č. 9 / 2013 
 

 Jednání se zaměstnavateli: 
 OŘ Praha – Mgr. Tomáš Chládek: 

 U SŽDC je z důvodu nevyčerpání mzdových prostředků navýšena výkonová i 

mimořádná odměna (listopadová výplata). VO v případě bezzávadového výkonu 

služby ve výši 14%. MO dle rozhodnutí přednostů za aktivní přístup ke službě (práci 

navíc). 

 Všichni zaměstnanci dispečerského aparátu i řízení provozu byli seznámeni se 

správným postupem při rušení „pohotovostí“. Pokud nedostanete operativní příkaz, 

nemůže být „pohotovost“ zrušena, lépe řečeno zaplacena. Operativní příkaz musí 

obsahovat čísla všech vlaků, které mají jet!!! 

 PO Kralupy – ing. Maňas: 

 Kralupy nad Vlt.-předměstí – od nového GVD bude probíhat výprava vlaků návěstí 

„Odjezd“. 

 Kralupy nad Vlt.-předměstí – v zimním období bude opět obsazován dozorce výhybek, 

vzhledem k tomu, že dosud nebyl instalován ohřev výhybek (výhled instalace EOV je 

jaro2014). 

 Úžice – od nového GVD upravena „časová poloha“ přerušení a pracovníka dozoru. 

 Trať 529 (110) – vedení vlaků v režimu 0/0-S (bez průvodčího) se zatím odsouvá na 

březen 2014. 

 Omezení na svátky – operátorky Kralupy: 24., 25., 26. 12. odpolední směna, 1. 1. denní 

směna. 

 PO Nymburk – ing. Litera: 

 Pí. Slámová končí podle ustanovení platné PKS. 

 Dovolená vyčerpána z 91%. 

 Zv Zdětín u Chotětova zrušeno. 

 Omezení na svátky – operátorky Lysá (podobně jako loni). 

 Probíhá distribuce pomůcek GVD, tak aby byl zajištěn bezzávadový přechod. 

 OS Nymburk – pí. Vokounová: 

 Čerpání mzdových prostředků probíhá dle plánu. 

 Dovolené – drobné zůstatky u turnusových zaměstnanců (z důvodu nemoci). 

 Navýšení mzdových prostředků KCOD bude řešeno jako mimořádná odměna 

v pravomoci přednostky stanice (za bezzávadový výkon služby). 

 Přeprava pokladny do ŽST Všetaty v případě zpoždění vlaku se bude řešit operativně 

(např. převezením pokladny do Neratovic a jejím odesláním druhý den ráno do 

Všetat). 
 

 Losy: otázka prodeje výherních losů výpravčími bude ZV řešena, v současné době musí být 

losy do pokladen obsluhovaných zaměstnanci SŽDC přiděleny a tito je musí prodávat i 

vyplácet výhry (pokud nemají dostatečné směné, postupují dle metodického pokynu). 
 

 Persky: upozorňujeme zaměstnance PO Lovosice, aby ve vlastním zájmu nechodili na 

periodickou prohlídku do Nymburka, ale požádali o možnost tuto prohlídku absolvovat v Ústí 

nad Labem (viz. případ pana Švarce). 
 

 

 

http://www.oszvsetaty.cz/
mailto:petr.toman@oszvsetaty.cz


  ZV ZO OSŽ Všetaty   
 Nádražní 91, 277 16, Všetaty     +420 604 588 588   Internet: www.oszvsetaty.cz 

 
 

 

  Předseda: 

  Petr Toman 
        +420 604 588 588 

   petr.toman@oszvsetaty.cz   

 OSŽ – ústředí: 
 PKS SŽDC a PKS ČD podepsány. 

 Do středočeské tripartity byl nominován předseda ZO Ml. Boleslav p. Libor Šimůnek. 
 

 Termíny jednání ZV v roce 2014: 
 21/1 

 18/2 

 18-19/3 – výjezdní zasedání (nebude konáno z členských příspěvků) 

 25/4 – konference 

 20/5 

 26/6 
 

 Daně: potvrzení o výši srážek ze mzdy ve prospěch OSŽ jsou v pokladně ve Všetatech, ten kdo 

si podává daňové přiznání sám, si domluví na tel: 725 857 435 (pokl. Všetaty) jejich vyzvednutí. 

Ti kdo využívají podání daňového přiznání zprostředkované zaměstnavatelem se nemusí o nic 

starat, potvrzení bude dodáno příslušné mzdové účetní. 

 

 

 
 

 

Přejeme všem členům ZO OSŽ Všetaty klidné prožití vánočních svátků, 

radostný vstup do nového roku, hodně úspěchů v pracovním a 

spokojenosti v osobním životě! 
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