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

                                                     405 02 Děčín IV                 tel: 972 433 391 

          
Zpráva z jednání  ZV 19. 11. 2019 

 
 

 
Příští pravidelné jednání ZV bude 17. 12. 2019 od 10:00 hodin. 

                  

    Informace z FV a GR SOSaD:  U všech společností již probíhá kolektivní vyjednávání, u ČD i Carga je 

členem vyjednávacího týmu zkušený personální ředitel p. Ing. Mojmír Bakalář. 

Nejdále jsme u SŽDC a zde jsou návrhy zaměstnavatel bídné a to ani nemluvím o pracovní verzi návrhu 

katalogu prací, který je z kategorie „trapárna “. Za tento návrh bych někoho poslal k lopatě, minimálně do 

provozu. Snad by se poté chytili za nos…  

    Ministerstvo dopravy pokračuje, dle mého názoru, v likvidaci jízdních výhod a bohužel, i v likvidaci ČD 

a Carga.. 

 

    ZV projednal materiál od zaměstnavatele ČD Cargo č. 855/2019-PJUNL, kde zásadně nesouhlasí 

s oslabováním směn (dle údajné optimalizace technologických činností) pracoviště Tranzitér přípravář 

Děčín hl. n. a tedy s výpadem jednoho zaměstnance v neděli denní a v neděli noční směny (7 a 7/1). Již 

nyní jsou zaměstnanci přetěžováni, z čehož pramení chyby, úrazy, nemoci. Tato změna působí tak, že se 

nedaří doplňovat stavy zaměstnanců, proto se ruší systemizovaná místa a s tím nelze v žádném případě 

souhlasit. Stanovisko ZO SOSaD Děčín je nesouhlasné! 

 

    Na rok 2020 připravujeme ve spolupráci se zaměstnavateli poznávací akce do Nizozemí a na Slovensko 

do Vysokých Tater, muzikál Kvítek mandragory a další. 

 

    Na ZV jsou k dispozici plánovací i stolní kalendáře, propisovací tužky budou později, stejně jako 

termohrnky  na kávu a čaj. 

 

    ZV pořádá 30. 12. 2019 Setkání zaměstnanců s koupáním v Nestadtu s odjezdem v 8:45 hodin od nádraží. 

Přihlášky na ZV. 

 

    Pojistky končí v prosinci 2019 – pí Černá J., Miksová, Grubrová, Uhlíková 

                                                         p. Svoboda, Merunka, Pacholík, Hájek, Louna  

Aktuální informace na webových stránkách decin.sosad.cz a na www.sosad.cz,  
 
 
V Děčíně 21. 11. 2019                                                                                   Bc. Lubomír Michalec, předseda  


