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

                                                     405 02 Děčín IV                 tel: 972 433 391 

          
Zpráva z jednání  ZV 23. 6. 2020 

 
 

Příští pravidelné jednání ZV bude 14. 7. 2020 od 6:30 hodin. 
                  

    Informace z FV a GR SOSaD dalších jednání: 

ČDC – ZV zásadně nesouhlasí s rušením míst Agent DV  a v tomto duchu odeslal písemné stanovisko. 

Pokračuje částečná nezaměstnanost. 

SŽ – SOSaD jako jediný nesouhlasil s návrhem zaměstnavatele na 2. změnu PKS 2020, kdy za překážku ze 

strany zaměstnavatele navrhoval náhradu mzdy ve výši 85% průměrného výdělku, a trval na 100%. Ostatní 

odborové centrály chápaly pouze těžkou situaci zaměstnavatele, POUZE SOSAD CHÁPAL I TĚŽKOU 

SITUACI ZAM ĚSTNANCŮ!!!    

Pokračují jednání na novém katalogu zaměstnání, kde zaměstnavatel ukázal, jak si „váží zaměstnanců“. 

Zadání pro pracovní skupinu zřejmě znělo takto: „Vyhoďte zaměstnání, které již nemáme, dejte tam 

zaměstnání, která máme nová a jinak jim hlavně nedávejte ani korunu“.  Abych to vysvětlil, u 

výpravčích, signalistů atd. žádné navýšení TS a pokud by dal některým výpravčím TS12, tak u jiných sundá 

TS9 na TS8!!! SOSaD s tím má velký problém a těší se, jak se k tomu postaví kolegové, hlavně s OSŽ a 

ADP… 

Dorazil nový návrh a to 3. Změna PKS 2020, která řeší KOP a hlavně finanční úsporu zaměstnavatele. OC 

se dohodly na protinávrhu, který reflektuje zájmy zaměstnanců. 

ČD – SOSaD opět jako jediný nepodepsal prodloužení práce v režimu letmo a tak se vrací od 1. 8. 2020 

všichni do turnusů. Pokračuje institut částečné nezaměstnanosti. 

 

    ZV projednal materiál od zaměstnavatele SŽ, týkající se vzniku 2 pracovních míst Staničního dozorce – 

bez připomínek. 

  Připravované akce: divadelní představení v Ústí v kulturáku Příbuzné si nevybíráme 13. 9. od 19:00 

                                  recitál Lucie Bílé v Děčíně na Střeláku 7. 10. od 19:30 

                                  divadelní představení v Ústí v kulturáku Vězeň na druhé avenue 14. 10. od 19:00 

Za divadla zaplatíte 300,- Kč a za recitál 400,- Kč. 

Finalizuje se akce Slovensko – Poprad Vysoké Tatry v termínu 25. – 28. 9. 2020, sledujte web. 

 

Aktuální informace na webových stránkách decin.sosad.cz a na www.sosad.cz,  

 
 
V Děčíně 24. 6. 2020                                                                                  Mgr. Lubomír Michalec, předseda  


