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INFORMACE ZV OSŽ Všetaty č. 5 / 2018 
 

 

➢ ZV OSŽ Všetaty přijal toto usnesení: 
ZV ZO OSŽ Všetaty požaduje po kolektivních vyjednávačích minimálně 10% nárůst mzdových 

tarifů se zachováním stávajících benefitů a v případě nepřijetí těchto požadavků svolání 

podnikových konferencí ke stanovení dalšího postupu v kolektivním vyjednávání. 

 

 

➢ GDPR – nové nařízení EU o ochraně osobních údajů platí i pro ZO OSŽ Všetaty. Z tohoto důvodu je 

nezbytně nutné, aby každý člen, rodinný příslušník, dítě a důchodce, kteří s námi budou jezdit na akce, 

případně čerpat jakékoliv plnění (soc. výpomoc, tábor atp.) naší organizaci poskytnul souhlas se zpracováním 

osobních údajů. Formuláře k podpisu budou na konferenci, důchodci je obdrželi poštou, dále bude ke stažení 

na stránkách www.oszvsetaty.cz. Pokud tuto povinnost do 31. 12. 2018 nesplníte, tak od 1. 1. 2019 

přestáváte byt členy OSŽ a to znamená, že Vám k tomuto datu končí i „pojistka na blbost“. 

 

 

➢ ZV OSŽ Všetaty upozorňuje všechny členy, že požadavky pro jednání se zaměstnavateli 

musí být předloženy písemně, nejlépe vždy za celé pracoviště i s podpisy. Buď mailem 

předsedovi, nebo místopředsedovi, a nebo v listinné formě úsekovým zástupcům. 
o Předseda:  petr.toman@oszvsetaty.cz 
o Místopředseda:  jiri_prag@seznam.cz 

 

 

➢ Volby do dozorčích rad ČD a ČDCargo: ZV doporučuje zaměstnancům, aby se zůčastnili voleb. 

 

 

➢ ZV OSŽ Všetaty nabádá členy ZO OSŽ Všetaty k větší účasti na konferenci                           
(třeba hned 19. 10. 2018 od 16:30) a i akcích pořádaných naší ZO, je to jediný způsob jak se od Vás dozvíme 

jestli něco děláme správně, co byste si představovali jinak a podobně. Kromě toho je účast na konferenci Vaší 

povinností (viz. Povinnosti členů OSŽ). Ne vždy se nám daří vše vyjednat k Vaší spokojenosti, ale zpětná 

vazba od Vás je důležitá pro naší další práci. Náměty na akce, které byste u nás rádi viděli, můžete zasílat též 

mailem: 

o Předseda:  petr.toman@oszvsetaty.cz 
o Místopředseda:  jiri_prag@seznam.cz 
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výtah ze Stanov OSŽ 

 
Článek 10 

Povinnosti členů OSŽ 

1) Člen OSŽ má tyto povinnosti:  

a. dodržovat Stanovy OSŽ, vnitřní předpisy OSŽ a usnesení orgánů OSŽ s rozhodovací pravomocí, 

prosazovat Program OSŽ a upevňovat jednotu OSŽ, 

b. účastnit se jednání členských schůzí nebo Konferencí ZO OSŽ, podílet se na činnosti ZO OSŽ a 

orgánů OSŽ, do nichž byl zvolen; vyjma zvýhodněných členů, kteří nemají povinnost účastnit se 

jednání členských schůzí a voleb do orgánů OSŽ, 

c. platit členské příspěvky ve výši a způsobem uvedeným v článku 12 těchto stanov, 

d. chránit majetek OSŽ, 

e. při ukončení členství v OSŽ vrátit průkaz člena OSŽ nebo jej předložit ZV ZO OSŽ k znehodnocení. 

2) Za neplnění povinností uvedených v odstavci 1 písm. a) až d) tohoto článku může ZO OSŽ omezit, popř. 

nepřiznat členovi OSŽ některá práva uvedená v článku 9 odstavcích 7, 8 a 9 těchto stanov. 

 

 

➢ Akce: 
a) 9. 12. 2018 muzikál Fantom opery v Goja Music Hall 

b) 18. – 21. 2. 2019 Hory s ubytováním v Černém Dole 

 

Více na www.oszvsetaty.cz a nové stránky OSŽ www.osz.org 
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