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Milí kolegové a kolegyně, 

 

Blíží se nám neúprosně konec roku 2018. Zavzpomínáme na to, co jsme prožili dobrého i zlého, 

co jsme mohli udělat a neudělali nebo naopak, co jsme si vůbec nenaplánovali a překvapili jsme 

sami sebe. 

 
 

 

Co vlastně Nový rok je a od kdy ho počítáme. 

 

Nový rok je svátek začátku nového roku. Podle  gregoriánského a juliánského  
kalendáře připadá na 1. ledna. V noci z 31. prosince na 1. ledna svět slaví konec roku a 
tak i začátek nového. Probíhají bujaré Silvestrovské oslavy. Před Novým rokem si lidé 
posílají pohledy, přání formou sms. Firmy posílají blahopřejné novoročenky. Přejeme si 
zdraví a štěstí v nadcházejícím roce. Nový rok je v ČR, ale i v dalších zemích světa 
státní svátek.  

1. leden  je první oficiální den roku Gregoriánského a Juliánského kalendáře, používaný 
v největším počtu zemí. Gregoriánský Nový rok je civilním svátkem zatímco Juliánský, 
nazývaný „Starý Nový rok“, je církevním svátkem. 
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Juliánský kalendář: 

 je kalendář, který v roce 46 př. n. l. 

s platností od 45 př. n. l. zavedl Julius 

Caesar. Zreformoval starořímský 

kalendář a byl koncipován jako 

sluneční kalendář s délkou roku 365 

dní a každým čtvrtým přestupným 

rokem o 366 dnech. Juliánský kalendář 

je používán některými pravoslavnými 

církvemi.  
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Gregoriánský kalendář: 

je juliánský kalendář s křesťanským 

letopočtem a korekcí přestupnosti, 

který je v současnosti celosvětově 

používaným systémem pro počítání 

času. Nazývá se podle papeže 

Řehoře XIII., který roku 1582 

korigoval nepřesnosti přestupných 

let juliánského kalendáře. Jen pro 

zajímavost, Gregoriánský kalendář 

je oproti juliánskému kalendáři 

posunutý. Posun od roku 1900 činí 

13 dní. Např. Říjnová revoluce byla 

25. 10. podle Juliánského kalendáře, 

ale podle gregoriánského kalendáře 

se uskutečnila 7. 11. Za každých 128 

let se Juliánský kalendář se skutečným, tzv. tropickým rokem rozchází o 1 den. 

Historie vzniku Nového roku 

Starověký římský kalendář  měl deset měsíců a začínal 1. března. Okolo roku 713 př. n. l. byly k 

měsícům v roce přidány leden a únor a doplňkový měsíc Intercalaris. Od roku 191 př. n. l. byl 

přesunutý počátek roku z března na 1 ledna. V roce 45 př. n. l., zavedl Julius Caesar juliánský 

kalendář, byl zrušen měsíc Intercalaris. 1. leden byl nadále prvním dnem nového roku. 

 

Malá ukázka světových kalendářů: 

                             
              Čínský kalendář  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                               

 

Židovský kalendář 
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PROFESE  SŽDC  elektromontér silnoproudých zařízení 

Kdo jsou a co dělají?  

Jsou to zaměstnanci podniku SŽDC a jejich primárním úkolem je starost o napájení a údržba 

trolejí, osvětlení stanic, napájení a provoz výpravních a provozních budov a elektrických ohřevů 

výměn. Zařízení je natolik rozsáhlé a komplikované, že se dělí na několik odvětví. Na všech 

odvětvích pracují zaměstnanci v různých profesích a jednou z nich je elektomontér PTSZ 

(pevných trakčních a silnoproudých zařízení). Objasníme si náplň práce elektromontéra na 

silnoproudu. Tito pracovníci jsou někdy mezi kolegy považováni za plebs, ale není tomu tak. 

Musíme si uvědomit, že bez těchto zaměstnanců ani ostatní nebudou mít co dělat. Není elektřina - 

neni nic v provozu. 

Náplň práce elektromontéra 

Pracovní náplní elektromontéra je starost o to aby veškeré elektrické napájení provozovaného 

zařízení bylo funkční a v pořádku. Jedná se o přípojky vysokého napětí . Jejich údržba vyžaduje 

velké nároky na zaměstnance hlavně v oblasti bezpečnosti práce (práce ve výškách a pohyb v 

kolejišti). Ze zmiňovaných přípojek se napájí hlavně zabezpečovácí zařízení, dále eletrický ohřev 

výměn, osvětlení železničních stanic a nástupišt. Dále se starají o funkčnost a bezpečnost 

elektroinstalace v provozních budovách a stavědlech. Nyní zpět přibyla údržba o výpravních 

budov a elektroinstalace v nich, dále o napájení klimatizací, výtahů a eskalátorů. V některých 

budovách se kontroluje ohřev teplé vody a vytápění budov. Na elektromontéra silnoproudu je 

kromě odbornosti kladena spousta dalších nároků na profesionalitu. 

Většina zaměstnanců má spoustu školení, kurzů a zkoušek na další činnosti. Jedná se o řízení 

služebních vozidel, provádění výkopových prací včetně opravnění na spojkování kabelů, 

svařování, vysekávání trávy a křovin křovinořezem. Je to spousta různorodých prací, že by si  

člověk řekl,  že to ani nemůže zvládnout. Další náplní většiny zaměstnanců je pracovat intenzivně 

na odstraňování poruch a mimořádných událostí bez ohledu na počasí a zda je den nebo noc.  

Každé elektrické zařízení musí být pravidelně revidováno, což provádí několik našich revizních 

techniků. Nesmíme opomenout ani naše technické pracovnice – hospodářsko správní referentky, 

které nám např. zajišťují ochranné a pracovní pomůcky, vydávají materiál a mimo jiné také 

zpracovávají podklady pro mzdy a stravenky. Pro bezproblémový chod zařízení v obvodu celého 

OŘ Ostrava slouží elektromontéři pohotovosti. Zaměstnanci mají ranní směny a slouží domácí 

pohotovost.  
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Rubrika senioři 

S našimi seniory jsme již v lepším kontaktu než na začátku když jsme obnovili fungování naší 

základní organizace. Začali číst více e-maily, které zasíláme. Nově dostávají zápisy z jednání ZV, 

aby věděli, jak dobře fungujeme a měli přehled, co se děje v naší ZO. Pro více informací mohou 

také navštěvovat naše webové stránky. 

Blíží se konec roku a měli bychom společně se seniory naplánovat nějaké akce. Tímto vyzývám 

všechny seniory, aby přispěli svými nápady. 

 

Vzpomínka na Otmara Malíře - zabezpečováka 
 

Jindřich Číž je náš senior a požádal mě, abychom si zavzpomínali na 

našeho bývalého zaměstnance Otmara Malíře, plk. v. v., který 

pracoval jako zabezpečovák. Napsal autobiografii pod názvem 

„PAMĚTI  Prožil jsem válku i vězení“, kde ztvárnil události svého 

života. Pan Jindřich Číž mi poslal knížku Otmara v elektronické 

podobě. Protože mě zajímají příběhy z války, do knížky jsem se 

začetla. Kniha je úžasně zpracována, popisuje příjemné i nepříjemné 

zážitky z války a vězení. Jedná se o literární žánr, kde autor líčí 

vlastní život nebo některé jeho úseky. 

Dovolím si uvést část z jedné kapitoly, jak přišel Otmar ke svému 

jménu. 

OTMAROVO DĚTSTVÍ  

Ve dnech, kdy takřka začíná podzim, narodil se 15. 

září 1923 první syn OTMAR, pokřtěn jako 

„OTOMAR“. Narodil se pod vlivem planety Merkur 

ve znamení „PANNY“. Jak k jménu Otmar došlo? Dle 

vyprávění mé maminky. Jak jsem se narodil, v té době 

strýc Vincenc Pěgřimek byl a pracoval v Africe ve 

španělském Maroku na dole pro těžbu superfosfátu. 

Jeho parťák se jmenoval Otmar Kulltinnen a byli 

spolu nejlepší přátelé.  

Rodiče mu poslali telegram, že jsem se narodil, a že 

on bude kmotrem. Strýc i teta Pěgřimkovi přijeli. Strýc 

Pěgřimek si dal podmínku, že kmotrovství přijímá, jen 

když dá křtěnci jméno „Otmar“. Matce se to moc 

nelíbilo, ale nakonec souhlasila.  

V den Otmarova narození byly zároveň volby do parlamentu a senátu. Právě minulo pětileté 

období po skončení 1. světové války a zrození svobodného Československa.  
 

Děkuji p. Jindřichu Čížovi za spolupráci a předání informací včetně elektronické knížky. 
 

V letošním roce jsme blahopřáli naším seniorům k jejich kulatinám 

FARKAŠOVÁ Miluše, JURÁK Jan, KRŮL Zbyněk , KUBEJKO Petr, KURBELOVÁ Dana , KYJONKOVÁ 
Jana, LAPIŠ Otto, LASÁK Josef, MACHAČ Vojtěch, MARCALÍK Jiří, MLČOCH Jan, MOTYKA 
Vítězslav, PAVLIČEK Milan, PCHÁLEK Milan, PIPOŠIAR František, SCHEJBAL Jiří, SLAVÍK František, 
SVRČINA Miroslav, SVRČINOVÁ Miluše, ŠUMNÍK Bohumír, WILSCHER Miroslav, WROBEL Jiří, 
ZLÁMAL Josef, ŽÁK Miroslav Snad jsme na nikoho nezapomněli  
 

Se vzpomínkou jsme se rozloučili s našimi kolegy a členy  

SVRČINA Miroslav, KUPCZYN Heinz, SEBERA Zdeněk, NAVRÁTILOVÁ Pavla, BYRTUS Adam, 
HROMADA František 
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Konference ZO OSŽ SŽDC Ostrava 

Dne 21. 11. 2018 se konala konference naší Základní organizace. Z hostů se zúčastnili Ing. Jiří 

Macho – ředitel OŘ Ostrava, Jan Vilášek – velitel JPO HZS Ostrava a Dušan Richter – tajemník 

podnikového výboru OSŽ Praha a 4 zástupci seniorů. 

Konferenci vedla předsedkyně ZO OSŽ SŽDC Ostrava p. Lýdie Vatterová, která uvítala hosty a 

postupně uváděla jejich vystoupení. Hospodářka p. Jiřina Lovásová měla opětovně připravenou 

projekci, kde jsme viděli čerpání rozpočtu za rok 2018 a plán rozpočtu pro rok 2019. 

Předsedkyně shrnula celoroční práci ZV.  

 Podařilo se nám zlepšit finanční situaci některých členů a zaměstnanců 

 Zajišťujeme po celý rok členům pojištění odpovědnosti a řešíme s pojišťovnou vzniklé 

škody členů 

 Řešili jsme pracovně právní vztahy se zaměstnavatelem 

 Zajistili jsme finanční pomoc pro vážně nemocné členy, jak ze ZO, tak i z FKSP a 

Podpůrného fondu OSŽ 

 Vyplácíme řádně finanční příspěvky a dary dle zásad 

 Podařilo se nám zajistit OOPP dispečerům a termotrika pro dozorce výhybek 

 Pořádáme sportovní, kulturní akce a zájezdy pro zaměstnance a členy z finančních 

prostředků z FKSP 

 Přijali jsme velké množství nových členů, mezi nimi i hasiče SŽDC Ostrava 

Předsedkyně vyslovila nespokojenost s některými odborovými úseky, někteří členové nečtou 

zaslané informace. OÚ nepořádají žádné akce, ani je nenaplánují. Od roku 2019 nebudou OÚ 

pořádat akce, pokud nebudou zapsané v plánu akcí. 

Taktéž žádala o pomoc při konání akcí. Poděkovala vedení OŘ Ostrava za spolupráci. Po 

oficiální části probíhalo přátelské posezení. Bohužel již druhý rok jsme zapomněli na 

fotodokumentaci.  

 

Sportovní odpoledne hasičů 

První naše společná akce bylo sportovní odpoledne s hasiči, které se uskutečnilo 23. 11. 2018. 

Kromě sportovních utkání jsme i přátelsky poseděli a připravili plán akcí pro rok 2019. 

Akce pro seniory 

Dne 5. 12. 2018 proběhlo předvánoční posezení i vánočního stromečku s kytarou. 

Zazpívali jsme si vánoční koledy a zahřáli jsme se vánočním punčem. Senioři dostali malý 

vánoční dárek od Ježíška.  

Děkujeme všem účastníkům a zvlášť panu kytaristovi. 
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Mikulášská nadílka  

Dne 30. 11. 2018 jsme pořádali pro naše dětičky „ Mikulášskou nadílku“. Děti si užily pohádky, 

soutěže, tancování a mikulášské nadílky. Pro děti a rodiče bylo připraveno bohaté občerstvení. 
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Turnaj v bowlingu o Pohár generálního ředitele SŽDC aneb Ostrava je nejlepší 

Dne 23. 11. 2018 se konal v Pardubicích turnaj v bowlingu o Pohár 

generálního ředitele SŽDC. Jednalo se o první ročník a turnaje se zúčastnilo 

18 družstev z celé republiky.  
Podmínkou turnaje bylo 6 členné smíšené družstvo a vedoucí družstva. 

S Vlastíkem Motykou jsme se postavili  k výběru zodpovědně a hlavně 

spravedlivě. V září pořádal p. Motyka turnaj v bowlingu ve Frýdku - Místku, 

který jsme pojali i jako nominační turnaj. Nejlepší hráče a hráčku, kteří 

museli být zaměstnanci OŘ Ostrava jsme vybrali na základě nejlepších 

výsledků. 

Jako vedoucí družstva jsem připravila soupisku, zaslala do Prahy, 

„nafasovaĺa“  bowlingová trička a HURÁ směr Pardubice. 

Cesta ve vlaku nám utekla. Lehce jsme se občerstvili a ve 13:00 hod. nás čekala dráha č. 15 a 16, 

kterou jsem vylosovala jako vedoucí. Hrálo se 6 kol. Byly to pěkné nervy. Vzhledem k tomu, že 

bowlingu moc nerozumím, řvala jsem radostí, i když zůstaly 3 stojící kuželky. Po asi 3 hodinách 

hry jsme odevzdali výsledky. Tipovali jsme, že nejlepší naše umístění bude asi 3. místo. 

Vyhodnocení výsledku začalo. 18., 17., 16., 15., 14., 13., 12., 11., 10. místo, oddechli jsme si, 

takže jsme v první desítce. 9., 8., 7., 6., 5. místo a my jsme se začali bát. 4. místo by nás naštvalo 

(bramborovou medaili nechceme), 3. místo a my jsme to nebyli. Takže budeme druzí?  Ne 2. 

místo OŘ Plzeň. V tu chvíli jsme pochopili, že jsme 1. Křičeli jsme radostí, ale ukáply nám i slzy 

štěstí.  

Kolegyně a kolegové OŘ Ostrava vyhráli 1. místo. Žádný těsný rozdíl mezi 2. místem. Vyhráli 

jsme o 175 kuželek.  

Prostě jsme mistři. A to není ještě vše pro Ostravu. 

2. místo vyhrál náš všestranný sportovní kolega Mireček 

Zedník, druhý nejlepší muž v hodu koulí. 

A kdo nás reprezentoval? 

Ing. Pavla Olšovská, Miroslav Zedník, Tomáš Pilch, Jiří 

Chlopčík, Vítězslav Herman, Vlastík Motyka a o celý tým se 

starala Lýdie Vatterová. 

Dostali jsme krásný modrý putovní pohár, se kterým jsme se 

mohli pouze pomazlit a hned jej odevzdat. Bude na něm 

vyryto OŘ Ostrava a bude ho mít ve své kanceláři p. generální 

ředitel. 

Závěrem musím svému týmu moc poděkovat.  Nenechali to náhodě, chovali se zodpovědně, 

zaplatili si soukromě několik hodin bowlingu a ve svém volnu trénovali. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9/16 

 

Pomoc členům v naší ZO  

Když přijde vážná nemoc, je to šok pro pacienta i jeho rodinu. Původní hodnoty přestávají platit, 

přichází strach o život. Vážná nemoc člověka donutí přinejmenším zpomalit v běhu životem. Má 

pak čas na zhodnocení svého života i toho, jak chce žít dál. I v roce 2018 nám vážně onemocněli 

2 naši členové. Jejich léčba je náročná finančně. 

Proto jsem využila všechny dostupné možnosti a 

pomohli jsme našim členům zajistit finanční 

příspěvek ze všech možných zdrojů tak, jak v letech 

předchozích. 

 Myslíme na Vás, držíme palce a přejeme:  
 

 

 

„Koníček našich členů“ 

Spisovatel Břetislav Buchta – pracoviště TO Bohumín  

Ukázka z tvorby:  

 

Dopis řediteli 

 

Vážený pane řediteli, 

píšu Vám, protože už jsem zoufalá a Vy jste asi jediný, kdo nám dokáže pomoct. Víte, můj Otík 

maká už léta u vás na traťovém okrsku, práce jej donedávna bavila a vím, že je i velký dříč. Jenže 

minulý měsíc šel po mnoha letech na nemocenskou, protože jej chytly kříže. A někdo mu během té 

doby šlohnul ze skříňky jeho vidle. Tedy aby bylo jasno - nebyly to žádné obyčejné vidle. Otík si je 

pečlivě hlídal, protože byly snad ještě z éry Husáka a Otík byl s nimi doslova sžitý. Však i jeho 

kolega Ernest říkal, že když s nimi Otík rámoval štěrk, byl to doslova koncert, a že snad nebyl na 

traťovce nikdo, kdo by to uměl lépe.   

Když mu někdo jeho vidle šlohnul, vyfasoval sice nové, ale s nimi se prý vůbec nedá pracovat. 

Otík chodí domů sedřený, bolí jej celé tělo a pořád skuhrá. To by ještě nebylo tak hrozné, ale Otík 

minulý víkend stáhnul sám litr domácí slivovice, kterou jsme si šetřili na vánoce. Můj manžel není 

žádný pijan. Jo, někdy si lokne dvě velké půlky a to mu stačí (tedy nepočítám těch pět až deset piv, 

které si k nim dá, ale to přece není žádný alkohol, že?). No a tento víkend zvládnul sám litr rumu, 

a proto mám strach, aby se z něj nakonec nestal notorik. Pořád nadává, že jeho nové vidle jsou 

na dvě věci, těžké, a že je snad dělají z bláta a ne ze železa. Večer s Otíkem není pořádná řeč, 

čumí bezduše na bednu (myslím tedy televizi, abychom si rozuměli) a já vím, že ji ani nevnímá, 

protože s ním nehne žádná vražda, ani nahá ženská. 

A představte si, pane řediteli, minulý týden Otík dokonce brečel jako malý kluk. Je tvrdý chlap a 

hned tak jej něco nepoloží, a naposledy jsem jej viděla bulit, když nám před třemi lety pošel náš 

pes, který měl šestnáct let a byl už takový další člen rodiny.  

Víte, pane řediteli, my s Otíkem tušíme, kdo mu jeho vidle vzal. Jeho kolega Maťo Sobák je lenivý 

jako veš, ruce má furt dozadu a pořád si vymýšlí nějaké fígle, aby nemusel pracovat. Otíkovi 

závidí, jak se mu práce daří a několikrát obhlížel jeho skříňku. Takřka s jistotou víme, že Maťo 

má na svědomí ty Otíkovy vidle. Ale co mu teď dokážeme? Nic.   

Pane řediteli, snažně Vás prosím – nechte sehnat Otíkovi pořádné vidle, nejlépe takové, jaké byly 

ještě za Husáka. Moc se o Otíka v poslední době bojím. Nechci, aby se mi usoužil, nebo upil. 

S úctou Magdalena Vosáková, manželka Otíka, traťového dělníka z Mělníka. 
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Proč být v odborech  

 
1. Způsobíte mimořádnou nebo škodní událost, 

OSŽ  poskytuje krizovou linku svým členům. Bezproblémový provoz krizové linky 

zabezpečuje ekonomicko-sociální oddělení (ESO) OSŽ – ústředí a BOZP OSŽ – ústředí. 

Zaměstnanci těchto oddělení jsou při zavolání na krizovou linku (602 262 544) připraveni, 

v každou denní i noční dobu, účinně pomoci a zpravidla zabezpečit členovi OSŽ pomoc 

smluvního advokáta. Současně mu připomenou nejdůležitější zásady, kterými se má při 

vzniku mimořádné události řídit: nechat se vystřídat ve směně, nevypovídat a nic 

nepodepisovat. 

2. Potřebujete právní pomoc – OSŽ Vám ji poskytne zadarmo 

3. Vyskytl se Vám problém s OOPP – OSŽ Vám pomůže v řešení 

4. Vznikly problémy s BOZP – inspektoři BOZP OSŽ budou nápomocní při jejich řešení 

5. Bojíte se konfrontace se zaměstnavatelem – funkcionáři OSŽ to za Vás odkonzultují 

6. Pojištění odpovědnosti – OSŽ nabízí výhodný produkt oproti jiným pojišťovnám 

 odškodnění z pojištění se vztahuje i na třetí osobu  

 pojištění se Vám vztahuje na x pracovních smluv nebo i dohod o provedení práce 

u jiných firem. Pojištěný by měl taktéž uhradit 1% členských příspěvků ze 

smlouvy nebo dohody. 

 pojištění se vztahuje na jakoukoliv pracovní smlouvu nebo dohodu kdekoliv 

v zahraničí 

 roční platba uvedená na www.oszszdcostrava.cz 

7. Daňové zvýhodnění – každý člen OSŽ si sníží daňový základ o příspěvky uhrazené 

odborové organizaci. 

8. Dle zásad hospodaření – Vám poskytujeme vyplácení různých finančních benefitů 

9. Jakýkoliv pracovní úraz – je povinen neprodleně nahlásit zaměstnavatel odborové 

organizaci. Nezapomeňte, že v případě odškodnění, které není 100% za Vás bojují 

odbory. V případě pracovního úrazu zaměstnance, který není v odborech, jedná se 

zaměstnavatelem největší odborová organizace u OŘ Ostrava, což je ZO OSŽ Ostrava. 

10. Podpůrný fond – zajistí Vám jednorázový nenávratný finanční příspěvek v případě vážné 

nemoci, živelných pohrom, atd.  

11. O členy naší ZO se staráme i v době vážné nemoci a vyřizujeme jim finanční podporu od 

zaměstnavatele z FKSP. Myslí někdo na zaměstnance, kteří nejsou v odborech? 

12. Díky členů ZO máme odbory a díky odborů máme kolektivní vyjednávání. Bohužel se 

kolektivní vyjednávání týká i těch zaměstnanců, kteří do odboru nepřispívají, ale 

využívají výhod z kolektivní smlouvy a benefitů. 

 

  

Kolektivní vyjednáváni 
 

V měsíci říjnu začalo, jako každý rok, kolektivní vyjednáváni. Kolektivním vyjednávačem byla 

zvolena Lýdie Vatterová – předsedkyně ZO OSŽ SŽDC Ostrava. 

Nejdůležitějším výsledkem odborářské práce jsou každoročně kolektivní smlouvy. Hlavním 

cílem kolektivního vyjednávání je sjednávání kolektivních smluv. 

Kolektivní smlouvy úzce souvisejí s prosazováním práv zaměstnanců prostřednictvím odborů. 

Kolektivní smlouva by měla sloužit oběma stranám – zaměstnancům i zaměstnavatelům. 

Jedná se vlastně o dohodu mezi zaměstnavatelem a odbory o pracovních podmínkách. Přitom 

platí: čím silnější odbory, tím více výhod pro zaměstnance nad rámec zákoníku práce lze 

dojednat. Aktuálně se jedná například o výši náhrady mzdy. Výsledky každého jednání najdete 

vždy na stránkách www.oszszdcostrava nebo na www.osz.org. 

https://d.vvbox.cz/vv_show_url.php?idk=92452&idc=4914230&ids=1020&idp=88040&url=http%3A%2F%2Fwww.hgs.cz%2Fnabidka-prace
http://www.oszszdcostrava/
http://www.osz.org/


11/16 

 

Nemohu opomenout jednu důležitou informaci 

Zaměstnavatel předložil nový návrh 1. změny 

Podnikové kolektivní smlouvy SŽDC na období od 1. 

2. 2018 do 31. 12. 2019, která se týká změny článku č. 

42 přílohy č. 2 a má účinnost do 31. 12. 2018. Návrh 

obsahoval možnost výplaty části mzdy za měsíc 

prosinec 2018 v dřívějším termínu, než je do 15. dne 

následujícího kalendářního měsíce. Zaměstnavatel 

vysvětlil, že část mzdy (cca 70% tarifní mzdy, 

osobního příplatku a služebního příplatku) za měsíc prosinec 2018 by byla vyplacena na konci 

měsíce prosince 2018 a zbývající část čisté mzdy by byla vyplacena do 15. 1. 2019. 

Zaměstnavatel dále navrhl v této souvislosti vyplacení jednorázové mimořádné odměny 

generálního ředitele se mzdou za měsíc listopad 2018 zaměstnancům SŽDC, za obvyklých 

podmínek, ve výši minimálně 4 000 Kč. 

Příklad: 

 15. prosince bude vyplacena výplata za listopad 2018 + minimálně 4000,- odměny GŘ 

 do 31.12. 2018 bude vyplacena záloha ve výši 70% výplaty, kterou máte dostat v lednu 

2019 

 15. ledna bude vyplaceno 30% tedy doplatek výplaty za měsíc prosinec 2018 

 

           Výplata 70% se netýká zaměstnanců, kteří jsou v insolvenci a exekuci. Tímto chci upozornit 

zaměstnance, aby 70% výplaty, kterou obdrží v prosinci, nepoužili například na oslavu 

Silvestra a v lednu měli finanční problémy. Výplata za leden bude řádně vyplacena v plné výši 

v únoru 2019. Bližší informace Vám podá předsedkyně ZO, tel. 734 168 043. 

 

Co se nám podařilo: 
 tarifní mzdy – nárůst o 5,5% 

 Výkonová odměna základní 5% tarifní mzdy, objem mzdových prostředků nově 5,7%, 

rozpětí 5-20% tarifní mzdy 

 Zvýšení odměny z 300 Kč na 500 Kč/měsíčně za komerční odbavení 

 Sjednocení příplatku pro držitele licence strojvedoucího z 300 Kč na 500 Kč/měsíčně 

 Zavedení nové Zvláštní odměny ve výši 400 Kč/měsíčně při odpracování i jedné směny 

(pro zaměstnance odměňované tarifní mzdou) 

 příplatek za práci v noci 12% průměrného výdělku, minimální sazba 17,- Kč 

 příplatek za práci o sobotách a nedělích 12% průměrného výdělku, minimální sazba 17,- 

Kč 

 osobní příplatek – nově 9. pásmo od 35 let 4,5% a 5,5% tarifní mzdy a 10. pásmo od 40 

let 5% a 6% tarifní mzdy, navíc v  pásmech 1 – 8 povýšeno o 0,5%. Zůstává možnost 

zvýšení osobního příplatku o 1% vedoucím zaměstnancem. U HZS lze nově využívat 

sazbu B 

 u HZS zavedení rizikového příplatku 1000 Kč/měsíčně při výjezdu 

 zavedení příplatku za práce ve výškách a nad volnou hloubkou při práci na laně 60 Kč/hod 

 nové sazby odměny z dohody pracovníka dozoru (A-86 Kč, B-90 Kč, C-94 Kč) 

 jednorázová mimořádná odměna  GŘ ve výši 9000,- Kč 

 KOP – přesunutí čtyř profesí  z tříleté nárokovosti do dvouleté (provozní dispečer, 

vedoucí dispečer, dispečer ŽDC, operátor 

 

Navýšení u všech zaměstnanců je cca 7,5 – 8 % a to bez započítání mimořádné odměny… 
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Akce v roce 2019 

 

8. březen 2019 –   3. ročník Ples Moravskoslezských železničářů 

Duben 2019 nebo Říjen 2019    Duben 2019 

 

Zájezd Podhájská       Orientační pochod Ostravou 

Květen 2019 –   zájezd do Mostu a okolí 

 

 

                Místo pro Vaše AKCE 

 

 

 

 

Září 2019 –   zájezd Berlína a Postupimi 

Objevit místa, která se navždy 

zapsala do dějin? Ano! Míříme za 

hranice – Německo pro zvídavé 

cestovatele je tady. S průvodcem se 

vydáme k Berlínské zdi, Památníku 

holocaustu a ohromí nás moderní 

čtvrť či Braniborská brána. 

Nespustíme oči z nádherných 

postupimských paláců a atmosféra 

doby poválečné Evropy nás 

pohltí. Cestujme největšími milníky 

historie a zažijme víc než jen 

Berlín!  
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ZMĚNY v Pojištění odpovědnosti 
 

Od 1.1. 2019 dochází ke změnám v pojištění odpovědnosti u pojistné smlouvy uzavřené mezi 

OSŽ a Kooperativa pojišťovna, a.s. 

Nad rámec všeobecných pojistných podmínek se pojištění rozšiřuje o institut „čistá finanční 

škoda“. Pokud u škodní nebo mimořádné události nevznikne škoda na věci, ale pouze 

vykazujeme mzdové náklady, budou tyto finanční náklady pojišťovnou proplaceny. 

 

Zvýšení pojistné částky a úprava výše pojistného od 1. 1. 2019 

Pojistné  Pojistná částka Spoluúčast 

450,- Kč 120 000,- Kč 5% min. 500, max. 3 000 

600,- Kč 150 000,- Kč 5% min. 500, max. 3 000 

750,- Kč 180 000,- Kč 5% min. 500, max. 3 000 

1050,- Kč 260 000,- Kč 5% min. 500, max. 3 000 

1350,- Kč 340 000,- Kč 5% min. 500, max. 3 000 

JSEM TVOJE 

Pojistné částky a výše pojistného platné do 31. 12. 2018  POJISTKA 

Pojistné  Pojistná částka Spoluúčast 

300,- Kč 100 000,- Kč 5% min. 500, max. 3 000 

450,- Kč 130 000,- Kč 5% min. 500, max. 3 000 

550,- Kč 160 000,- Kč 5% min. 500, max. 3 000 

800,- Kč 240 000,- Kč 5% min. 500, max. 3 000 

1 050,- Kč 320 000,- Kč 5% min. 500, max. 3 000 

Pojištění platí pro všechny státy světa (územní platnost není omezená) 

Pojištění odpovědnosti má významné postavení v posílení životních, pracovních a materiálních 

jistot jednotlivých členů OSŽ v souvislosti s možnými riziky, kterým je vystaven zaměstnanec 

nebo člen OSŽ, ve vztahu k zaměstnavateli. Pojištění odpovědnosti chrání zaměstnance před 

možným finančním zásahem v podobě náhrady škody vyplývající z pracovněprávního vztahu. 

Nepojištění členové OSŽ 

V posledním období dochází ke značnému nárůstu mimořádných událostí (dále jen MU), 

respektive škodních událostí (např. dopravních nehod, poškození výpočetní a kopírovací 

techniky, na přenosných osobních pokladnách, ztráty mobilů apod.), způsobených Vámi, 

některými členy OSŽ, kteří nejste pojištěni za škodu způsobenou v souvislosti s výkonem 

povolání zaměstnavateli (dále jen pojištění odpovědnosti) u Kooperativy pojišťovny a.s., 

prostřednictvím ZO OSŽ. Členům OSŽ, kteří jsou pojištěni náhradu škody v převážné většině 

případů provede pojišťovna likvidaci vzniklé škody s tím, že zaměstnanec po obdržení písemného 

sdělení od Kooperativa pojišťovny, a.s. o provedené likvidaci, zaplatí pouze minimální 

spoluúčast (tj. ve výši 5 %, minimálně 500,- Kč, maximálně 3.000,- Kč). Argumentace některých 

členů OSŽ, že mají sjednané individuální pojištění u jiné pojišťovny je v pořádku, ale je třeba si 

současně uvědomit skutečnost, že spoluúčast při likvidaci škody bude podstatně vyšší (v řádu 

tisíců Kč), protože v jejich případě určitě nejde o tak výhodný produkt oproti pojištění 

odpovědnosti v rámci OSŽ. Ve výše uvedené věci znovu doporučujeme nepojištěným členům 

OSŽ, aby si bezprostředně sjednali, prostřednictvím své ZO OSŽ, pojištění odpovědnosti ještě za 

ceny platné do konce roku 2018. Výše uvedené pojištění se vztahuje i na Dohody o pracovních 

činnostech (dále jen DPČ), ale podmínkou, jako u trvalého pracovního poměru, je placení 

Odborové organizaci 1% ze mzdy těchto DPČ. Tyto podmínky jsou platné i pro důchodce, kteří 

platí řádně členské příspěvky a chtějí si naše pojištění Kooperativa zřídit pro svojí DPČ. Ti, kteří 

mají o toto zájem, si musí sami zajistit  u zaměstnavatele, u kterého mají tuto DPČ, srážku ze 

mzdy. 
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BAJTEK Radomír, BRZICA Vladimír, ČAJAN Josef, FABIÁN Tomáš, MUCZKA Daniel, STŘÍLKOVÁ 
Hana, ŠÍMA Pavel, ZEMANOVÁ Milana 

        Blahopřejeme 

 

šťastným tatínkem se stal 
       

HOLIŠ Jiří 

MIK Pavel 

HREHUŠ Martin 

MÍSAŘ Petr 

Vtípky: 

 
 

OCHOTNÝ STROJVEDOUCÍ  

Jede poloprázdné Pendolino, strojvedoucí 

vidí babičku a volá na ni: 

„Babi, naskočte si, já vás kousek svezu!” 

„Ne, děkuji, já dneska spěchám!” 

 

 

MILÉ PŘEKVAPENÍ  

Nádraží v Ostravě, přijíždí Pendolino, 

cestující jásá: „Noviny toho nadělají a ono 

přijelo přesně na minutu!” 

Strojvedoucí suše podotkne: „Nechci vám 

kazit radost, ale my jsme z Prahy vyjeli 

už předevčírem!” 

 
V jednom z rychlíkových kupé začne volat jeden muž: „Prosím vás, tchýně chce skočit z okna 

kupé." Ozve se chlap: „Tak proč jí v tom bráníte?" 

A muž na to: „Ne, nebráním, ale to okno nejde otevřít." 

 
 
„Ti dělníci, co dělají na těch kolejích, jsou strašně líní," stěžuje si ve vlaku jedna paní druhé. 

„Proč myslíte?" 

„No, kdykoliv tady projíždím, stojí vedle kolejí a flákají se." 
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Význam železničních zkratek:   

ČSD - „Čekej soudruhu dlouho" 

ČD - totéž, jen díky změně režimu vypadlo to „soudruhu" 

SŽDC - „Systém železničního drahého cestování" 

ŽSR - „Žiaľ stále rovnako" 

ZSSK - „Zlodejiská spoločnosť stále kradne" 

 

Tak co, poslechl jste mne a spal jste o dovolené při otevřeném okně, pane Breburdo?" 

„Ano, pane doktore." 

„A obtíže zmizely?" 

„Ne, jen hodinky, peněženka a jeden oblek." 

 

Přijde pán k psychiatrovi. 

„Tak co vám schází, pane Vokurko?“ 

„Mám takový problém, pane doktore. Myslím si, že jsem kůň.“ 

„To není nic vážného. Ale léčba je velmi nákladná.“ 

„To nevadí, já už jsem vyhrál čtyři dostihy.“ 

 

Ve vězeňské cele sedí zloděj, zasněně hledí ven zamřížovaným oknem a sní s otevřenýma očima: „Bílá 

poezie Vánoc. Lidé jdou na půlnoční, nikdo doma. Bože, to by se kradlo!” 

 

Muž se ptá své manželky, co by si přála k Vánocům. Ta mu odvětí: „Nevím.” 

Uběhne pár dní a oba sedí pod štědrovečerním stromkem a rozbalují dárečky. Žena se pustí do 

vybalování, když tu na ni z lesklého papíru vypadne špinavý, rezavý kus plechu. 

„Co je to?” nechápe manželka. Muž na to: „Nevím.” 
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