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Informační servis – Přehled jednání za měsíce prosinec  2022 a leden 2023: 

 

 Na základě přijatého „Usnesení z jednání RPO ZO FSČR Praha ze dne 30.11.2022“ 

Vám zasíláme informaci o k nejdůležitějších jednáních, jež členové P-FSČR v dané době 

absolvovali. 

 

A) Prosinec 2022: 

 

1) Proběhlo kolektivní vyjednávání k uzavření PKS u společností Arriva vlaky a Länderbahn 

a byly uzavřeny oba dokumenty.  

 

2) Jednání na Drážním úřadě k možnostem zjednodušení předpisu SŽ D1. 

 

3) Proběhl seminář AKV k vypořádání připomínek k návrhu Vyhlášky číslo 79/2013 o 

Pracovně lékařských službách.  

 

4) Uskutečnilo se jednání zástupců FSČR se členem Představenstva ČD Cargo na pracovišti 

„Řízení provozu“ v České Třebové na téma komunikace dispečer – strojvedoucí v souvislosti 

s překračováním povolené délky směny. 

 

5)  Konalo se jednání na MD ČR a Drážním úřadu na téma sankční systém, pro strojvedoucí a    

Monitoring Licence strojvedoucího (MLS). 

 

6) Proběhlo jednání na GŘ ČD k novelizaci „Směrnice k dokumentům k seznámení“, nová 

nabyla účinnost ke dni 1.1.2023.  

 

7) Členové P-FSČR se průběžně zúčastnili členských schůzí jednotlivých ZO FSČR.    

 

 

B)  Leden 2023: 

 

1) Proběhlo další jednání k uzavření PKS u společnosti RegioJet.  

 

2) Uskutečnilo se jednání u společností ČD a ČD Cargo ke zvýšení cestovních náhrad a 

stravenek. U obou společností nedošlo zatím k dohodě.  

 

3) Konalo se další jednání na Drážním úřadě za účelem zjednodušení předpisu SŽ D1 a 

k připomínkám k vyhlášce MD ČR číslo 173/1995, jíž se vydání Dopraní řád. 

 

4)  Proběhlo jednání na GŘ ČD za účelem zjednodušení předpisů pro strojvedoucí konající 

výkony v režimu 0-0/S. 

 

5) Konalo se jednání na GŘ Správy železnic, státní organizace, ohledně stanovení podmínek 

účasti zástupců FSČR v „Komisích pro situování návěstidel“. 

 

6) Proběhlo několik jednání na GŘ ČD na téma provoz řídících vozů (A)Bfhvpee   („Sysel“). 

 

7) Konalo se jednání v PJ Praha ČD Cargo ohledně provozní situace a řešení nedostatku 

zaměstnanců v klíčových provozních profesích.     
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8) Uskutečnilo se jednání předsedů a členů výborů ZO FSČR zastupujících segment nákladní 

dopravy v Pardubicích. 

 

9) Konala se pravidelná jednání představitelů odborových svazů působících na železnici 

s vedením společností ČD, ČD Cargo a Správa železnic, státní organizace.   
 

10) Členové P-FSČR se průběžně zúčastnili členských schůzí jednotlivých ZO FSČR.    
 

11) Byla zahájena příprava ne jednání RPO ZO FSČR jednotlivých Oblastí FSČR a jednání 

CRP ZO FSČR, jež se uskuteční dne 30.3.2023 v Praze.  

 

Zpracovali Jiří Šafařík., Pavel Semecký, PhDr. Miloslav Pykal. 

20.02.2023 


