
 

Zápis ze schůze ZV OSŽ Skanska ŽS a.s. konané dne 7.11. 2019 

 

 

Přítomni: p. Dvořák, pí Kačová, pí Zahradníčková, p. Liška, p. Čupr  

Omluven:    p. Adam, p. Koblenc 

 

Program: 1)  Hospodářská situace na Skanska ŽS 

2) Prohlídky BOZP na střediscích 

3) ZO OSŽ v roce 2019  

4) Kolektivní vyjednávání 

5) Různé 

 

1) Hospodářská situace na ŽS 

• Hospodářská situace u Skanska ŽS není tak dobrá, jak se počítalo, ale není výrazně  

      špatná,  výsledky závodu ŽS budou kladných číslech. 

 

2)  Prohlídky BOZP na střediscích  

• Prohlídky probíhají dle harmonogramu a budou ukončeny ke konci roku  

                       

3) ZO OSŽ Skanska ŽS 

• Hospodaření naší základní organizace je v průběhu roku vyrovnané, budou vyplaceny 

Vánoční příspěvky dle let u ZO. 

• Uzávěrky hospodaření musí být zasílány na příslušný rejstříkový soud.  Uzávěrky se 

zpracují za posledních 5 let a do konce roku se odešlou na soud.  

• Důvěrníkům byly předány seznamy dětí a „Mikuláš“ pro děti. „Mikuláš“ pro děti na 

letošní rok odsouhlasen v hodnotě 300,- Kč. Podepsané seznamy se vrátí hospodářce.  

• ZV odsouhlasil výši letošních vánočních příspěvků podle délky členství v ZO 

Skanska ŽS. (Od 1 000,- Kč do 3 000,- Kč).  

 

      4) Kolektivní vyjednávání 

• 1. kolo proběhlo 7.10. 2019, kde KOO předal svůj návrh za odbory, ale zaměstnavatel 

s některými body nesouhlasil. 

• 2. kolo proběhlo 21.10. 2019, zde se protinávrhy organizace a návrhy odborů 

konfrontovaly. 

 

• Hlavní návrhy do KS na další léta : 

1. KS na léta 2020 – 2024 

2. Návrh KOO 6 týdnů dovolené, o nesouhlas zaměstnavatele – velké zůstatky staré 

dovolené – tvorba rezerv. 

3. Výše příspěvku na stravování návrh KOO 123,- Kč, organizace 105,- Kč. 

Kompromis 110,- Kč? Bude se dále jednat 

4. Zvýšení dalšího placeného volna na 4 dny/rok. Zaměstnavatel nesouhlas. 

5. Výše cestovních náhrad se bude řešit až po novém roce, po vydání vyhlášky. 

6. Příspěvek na penzijní (životní pojištění): Návrh KOO : Zaměstnavatel bude platit 

dvojnásobnou částku jako si platí zaměstnanec, ale max. podle odpracovaných let u 

Skanska (do 10 let: 1200,- Kč, nad 10let: 1900,- Kč). Organizace protinávrh na 

1000,- Kč resp. 1500,- Kč.  

7. Sociální výpomoc při pracovním úrazu: S navrženými částkami od KOO vedení 

společnosti souhlasí. 

8. Odměny při odchodu do důchodu a životních výročích. S návrhy od KOO 

organizace souhlasí 

9. Základní mzda: Návrh KOO: plošné přidání 2500,- Kč na zaměstnance. 

Zaměstnavatel protinávrh: Žádné plošné přidávání mezd. Přidání pouze min. 2% 

v průměru pro D a THP 1 a 2.  



10. Benefity: Návrh od KOO 12000,- /rok formou poukázek  Flexipass. Organizace 

protinávrh na 1500,- Kč. 

11. Návrh KOO 13. a 14. mzda v celkové výši 12.000,-Kč ročně. Zaměstnavatel 

nesouhlas s žádnými mzdami nad rámec.  

12. Multisport karta: Příspěvek zaměstnance by neměl přesáhnout výši 400,- Kč 

 

• Další jednání ohledně KS proběhne 15.11. 2019 

 

     5. Různé 

       -    Znovu se musí podepsat souhlas se zpracováním osobních údajů od nového roku (nová  

            směrnice). Formuláře pro zaměstnance předány důvěrníkům. 

- OSŽ nabízí v pilotním průběhu na příští rok právní pomoc odborářům v oblasti rodinného  

      práva  (dědictví, rozvod, auto). Podmínkou by bylo: min. 1 rok členství u OSŽ, tíživá    

            situace, .. 

- Uplatnění pojistky u MÚ na trati Česká Třebová – Libeň (říznutí výhybky). Škoda 

340.000,-, z toho 170.000,- pro Skanska. Ale firma chce část od odpovědného 

zaměstnance. Předáno JUDr. Večeřovi k uplatnění pojistky zaměstnance. 

- Pořádání LDT Hněvětice: Povodí pro rok 2020 souhlasí s pořádáním LDT.  

Pravděpodobně proběhne od 4.7. 2020 

- ZV odsouhlasil pořádání Vánočního bowlingu  

- ZV odsouhlasil příspěvky dle Zásad o hospodaření (viz příloha hospodářka ZO) 

 

 

 

Příští zasedání ZV 12.12. 2019 v Libni  

 

Zapsala: Zahradníčková 


