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

                                                     405 02 Děčín IV                 tel: 972 433 391 

          
Zpráva z jednání  ZV 16. 9. 2020 

 
 
Až do odvolání jsou jednání závodního výboru zrušeny.  
Případné materiály k projednání budou řešeny per rollam. 
                  

    Informace z FV a GR SOSaD dalších jednání: 

SŽ – nový Katalog zaměstnání je již téměř odsouhlasen, pro řízení provozu to nepřináší nic pozitivního, 

pouze metodický pokyn upravuje podmínky tak, že některé stanice půjdou o třídu výše a některé naopak. Jak 

jsem neustále opakoval, zaměstnavatel jej potřeboval aktualizovat pouze pro to, aby zaměstnání, co již 

nemá, vyřadil a nová zařadil. Již tam chybí pouze souhlas SOSaD a jako na oko ADP. Naše stanovisko bude 

známé po jednání firemního výboru 2. 10. 2020. Nutno podotknou, že zaměstnavatel nepotřebuje souhlas 

odborových centrál, aby nový katalog spustil, materiál s nimi pouze projednává… 

      - probíhá kolektivní vyjednávání, kde bude zřejmě problém pouze v nárůstu mezd, kde se představy OC 

a zaměstnavatele jako vždy podstatně liší 

    SOSaD je hnací silou okolo „podivných věcí“ kolem MD a otevírání se trhu soukromým 

dopravcům. Vše naznačuje, že jsme stát tak prohnilý, že můžeme v klidu konkurovat Somálsku, 

Afganistánu či Súdánu…a to nejen v dopravě. 

    ZV projednal materiál od zaměstnavatele SŽ – bez připomínek. 

Připravované akce recitál Lucie Bílé v Děčíně na Střeláku 7. 10. od 19:30 a divadelní představení v Ústí 

v kulturáku Vězeň na druhé avenue 14. 10. od 19:00 jsou zatím v běhu, uvidíme, co přinesou příští dny. 

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

    Akce Slovensko – Poprad Vysoké Tatry v termínu 25. – 28. 9. 2020 byla zrušena! 

Pojistky končí v měsíci září: pí Hejhalová 

                                    říjen: pí Vorlová, Sýkorová, Švadlenová, p. Školník, Hadrava, Dvořák 

                               listopad: pí Klicperová J., Řeháková, Vohradníková, p. Geletič, Benčík, Klicpera 

                       prosinec: pí Miksová, p. Svoboda, Horyna st., Louna, Horyna ml., Pacholík, Klimeš, Merunka 

Vzhledem k epidemiologické situaci se nebude konat, dle rozhodnutí ZV, ani podzimní konference ZO 

SOSaD Děčín. Rozpočet apod. bude schvalovat závodní výbor.  

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

 

ZV přeje všem pevné zdraví  a věří, že to již brzy bude za námi. 

 

 
 
V Děčíně 23. 9. 2020                                                                                  Mgr. Lubomír Michalec, předseda  


