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                      Informátor ZV OSŽ Ostrava č. 5 

               1. a 2. března 2012 ZV uzavřen, chystáme ples. 

 

1, Organizační změna SŽDC, a to jednotky infrastruktury ( SDC) a jednotky řízení provozu (RCP) k 1. 4. 2012.  

K 31. 3. 2012 dochází ke zrušení 7 jednotek SDC a 6 jednotek RCP. S účinností od 1. 4. 2012 vznikne 7 

organizačních jednotek Oblastní ředitelství SŽDC. Na Moravě vznikne Oblastní ředitelství Olomouc a Oblastní 

ředitelství Ostrava. V této době připravujeme nový Výbor OSŽ, který bude partnerem pro jednání vůči 

Oblastnímu ředitelství Ostrava. Zastoupení ve výboru bude projednávat ZO OSŽ Ostrava na svém příštím 

jednání tj. 9. 3. 2012, o výsledku budete informováni v příštím informátoru a na naší webové  stránce ,, 

zvoszostrava.webgarden.cz“. 

2, pro zaměstnance Cargo platí dle PKS 2012- Zařazení zaměstnance do režimu letmo nebo s pevným 

rozvržením pracovní doby určuje zaměstnavatel. Zaměstnavatel toto rozdělení stanovuje na základě výpočtu 

personální potřeby zaměstnanců s nerovnoměrně rozvrženou prac. dobou v souladu s článkem 5.6 přílohy č.1 

PKS (str.33) a dále přílohy č.6, bod 3.3(str.83). 

Toto rozdělení pro specifikovaná povolání uvedená v bodu 2.13 přílohy č. 1 PKS projedná s příslušným 

odborovým orgánem před vyrovnávacím obdobím. Pro zaměstnance s pevným rozvržením prac. doby vyhotoví 

zaměstnavatel rozpis směn na vyrovnávací období. To je stanoveno: 

 pro specifikovaná povolání(vozmistr, strojvedoucí, strojvedoucí v přípravě, vedoucí obsluhy nákl. vlaků, 

posunovač, vedoucí posunu, člen obsluhy nákl. vlaků) v písmenu c( článku 5.2. přílohy č.1 PKS(str.33) 

ostatní povolání v provozu mají toto období stanovené od 1. dubna 2012 do 29. prosince 2012. 

Pokud zaměstnavatel u zaměstnanců s pevným rozvržením prac.doby chce změnit rozpis směn z provozních 

důvodů apod. v rámci vyrovnávacího období, jeli tato změna kratší než 5 týdnu – projednání s odbory, pokud je 

delší než 5 týdnů – je potřeba dohoda s odbory.(podrobněji v příloze 6 PKS na str. 84). 

Změny v rozpisu směn u zaměstnanců s pevným rozvržením prac. doby bez projednání a bez dohody se 

zaměstnancem jsou považovány jako odpadlý výkon, případně za práci přesčas. 

Zaměstnanci letmo jsou průběžně plánovány směny na vyrovnávací období (článek 5. 2. přílohy č. 1 PKS) a na 

směnu jsou komandováni nejpozději 48 předem. Zaměstnancům letmo je ze strany zaměstnavatele předáván 

pouze informativní přehled výkonů práce, tyto nemají v žádném případě charakter rozpisu směn, tak jako je to u 

zaměstnanců s pevným rozvržením pracovní doby. Zaměstnavatel jim může měnit směny kdykoliv nad 48 hodin. 

3, vstupenky na Arakain a muzikál Qusimodo k vyzvednutí na ZV od 12. 3. 2012. 

 

4, Pro pojištění našich členů u společnosti KOOPERATIVA jsou od října 2011 nové podmínky a je nutné se 

dostavit na ZV a určit si výši pojistného a doplatit rozdíl, ZO vám hradí dle Zásad hospodaření na rok 2012 

150,-Kč. 
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Pojištění Kooperativa 

Pojištění skončilo: Tomáš Cintula, Petr Žylka, Iveta Havranová, Tomáš Hromada, Jiří Pešek, Milan 

Svrchokryl,Anna Novotná, Petr Spěvák, Ladislav Korpáč, Lukáš Feledi, Růžena Minaříková, Jana Mikšovičová, 

Pavel Diviš,  

V první  půlce března končí: Milan Macíček, Jana Marinová, Dana Koppová, Helena Turková, Eva 

Mendlíková, Svatava Stýpková, Milan Houdek, Václav Holuša, Jana Dratvová, Roman Marek, Antonín Klečka, 

Michal Valošek, Pavla Freislerová, Pavel Sikora, Pavel Ryba, Miroslav Navrátil 

 

Za ZO OSŽ Ostrava: Strbačková, Lomnančiková 
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