
                                                           ZO SOSaD Děčín 
Čs. Mládeže 89/4            mobil: 730 572 000 

                                                     405 02 Děčín IV                 tel: 972 433 391 

          
Zpráva z jednání  ZV 15. 10. 2019 

 
 

 
Příští pravidelné jednání ZV bude 19. 11. 2019 od 6:30 hodin. 

                  

    Informace z FV a GR SOSaD:  U SŽDC pokračuje kolektivní vyjednávání o PKS 2020. Zatím jsou 

podepsány Centrální a Rámcové zásady FKSP, které umožňují čerpání příspěvku na rekreaci i u dalších 

cestovních kanceláří, např. Fischer, Blue Style… 

 

    U Carga vstoupila v platnost úsporná opatření, která dle nás znamenají „ať se lidi strhají, hlavně když na 

nich ušetříme“ a „tak to neodvezeme, nemáme kým“. Dost dobře to nechápeme, zřejmě se jedná o odměny 

pro vedení, neboť dle našich informací je Cargo v černých číslech, pouze se neplní ve třetím čtvrtletí 

podnikatelský plán na 100%!!!…Příliš smělý plán zase odnesou jen zaměstnanci!!!  

 

    U ČD už se vyplácí tzv. stabilizační odměna vlakovému doprovodu a pokladním, na informacích nikomu 

nezáleží…teda kromě nás. Mají stejné zkoušky, pracují vedle sebe a mnohdy v pokladnách zaskakují!!! 

Snažíme se zjednat nápravu. 

 

    Co se týče režijních výhod, pojedeme jako SOSaD i po své linii, neboť ostatní OC se v aktivitě zrovna 

nepředhánějí. Pouze OSŽ se někde snaží něco domluvit a na to máme svůj, nepříliš pozitivní názor. 

 

    Připravujeme na 30. 12. 2019 setkání zaměstnanců s koupáním v Neustadtu.  

 

Podzimní konference bude 15. 11. 2019 v restauraci Na Kocandě od 15:00 hodin. Budou pozvání vedoucí 

všech zaměstnavatelů. Delegačenky jsou u členů ZV a budou k dispozici i u vstupu. 

 

    Na ZV je k dispozici posledních 6 ks vstupenek na koncert Vojty Dyka v Ústí nad Labem, který bude 9. 

12. 2019 od 19:00 hodin.  

 

Pojistky končí v listopadu 2019 – pí Chmelařová Iva, Řeháková, Klicperová, Vohradníková 

                                                       p. Benčík, Klicpera, Sedmík  

 
     Aktuální informace na webových stránkách decin.sosad.cz a na www.sosad.cz,  
 
V Děčíně 17. 10. 2019                                                                                   Bc. Lubomír Michalec, předseda  


