
 Podnikový výbor OSŽ při ČD, a.s.,   
přijal na svém jednání dne 28. února 2011 následující usnesení: 

 
 

Podnikový výbor OSŽ při ČD, a.s. konstatuje: 
 

Vláda ČR přijetím usnesení ze dne 9.2.2011 o převodu tzv. živé dopravní cesty, bez 
rozhodnutí o cílovém řešení české železnice vážně - navíc zcela zbytečně, ohrozila sociální smír na 
železnici. Učinila tak i přes několik měsíců trvající snahu všech sociálních partnerů nalézt oboustranně 
prospěšné řešení, které by zaručilo bezproblémové dokončení celého procesu. 

V souladu s veřejným vystupováním ministra dopravy ČR JUDr. Víta Bárty a výsledky 
jednání dopravní tripartity, PV OSŽ při ČD, a.s. očekával uskutečnění všech postupů až po rozhodnutí 
o vytvoření společnosti „holdingového typu“, která by v sobě zahrnovala zaměstnance všech tří 
klíčových společností - ČD, a.s., ČD Cargo, a.s. a SŽDC, s.o. a garantovala funkčnost celého 
železničního sektoru, tak jak je obvyklé ve vyspělých zemích EU. 

Přes veškeré deklarace a proklamace představitelů vlády ČR, však výše uvedené usnesení 
vlády ČR tyto záruky neposkytuje a proto musí PV OSŽ při ČD, a.s. na vzniklou situaci reagovat 
s tím, že v tomto přechodném období, nesmí být žádným způsobem snížena práva, chráněné zájmy a 
zaměstnanecké výhody, která zaměstnanci řízení provozu mají dosud u ČD, a.s. Zkrácení těchto práv 
a chráněných zájmů by bylo pro PV OSŽ při ČD, a.s. důvodem k použití i nejradikálnějších 
postupů a prostředků, tj. stávky. 
 
Podnikový výbor OSŽ při ČD, a.s. žádá: 
 

Ministerstvo dopravy ČR: 
a) urychleně předložit cílové řešení podoby české železnice, deklarované ministerstvem dopravy 

a většinou odborné veřejnosti, toto před předložením vládě ČR projednat se sociálními 
partnery, s cílem nalezení většinové shody a bezprostředně přijmout odpovídající opatření 
k okamžité realizaci tzv. holdingového uspořádání české železnice, 

b) pro udržení sociálního smíru jednat se sociálními partnery - do doby realizace výše uvedeného 
- o všech opatření a postupech, nutných k zajištění zachování pracovněprávních jistot a 
chráněných zájmů zaměstnanců, včetně všech jejich dosavadních zaměstnaneckých a 
sociálních výhod, zakomponovaných např. do memoranda. 

 
Vedení ČD, a.s. a SŽDC, s.o.: 
a) pro udržení sociálního smíru jednat - do doby realizace výše uvedeného - o všech opatřeních a 

postupech nutných a nezbytných k zajištění zachování pracovněprávních jistot, včetně všech 
dosavadních výhod dotčených zaměstnanců. 

 
Podnikový výbor OSŽ při ČD, a.s. ukládá: 
 
- předsedovi PV OSŽ při ČD, a.s. - Vladislavu Vokounovi, aby v součinnosti s předsedou OSŽ -    
Bc. Jaroslavem Pejšou a předsedou PV OSŽ SŽDC, s.o. - Adolfem Hradílkem: 

  
- jednali s ministrem dopravy ČR, generálním ředitelem ČD, a.s. a pověřeným generálním 

ředitelem SŽDC, s.o. s cílem uzavřít písemné memorandum, zajišťující zachování práv, 
chráněných zájmů, dosavadních benefitů a sociálních výhod dotčených zaměstnanců. 
 
 

       Vladislav Vokoun, v.r.                                                           
                                                                                                           předseda 
                                                                                     Podnikového výboru OSŽ při ČD, a.s. 
                                                                                                                  a 
                                                                                                 1. místopředseda OSŽ 
 


