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Toto tematické vydání Zájmů strojvůdce se zaměřilo takřka výhradně na retenční program ČD. Prezidium FSČR a kolegové 
ze základních organizací nekoncepční krok managementu Českých drah jednoznačně odmítají. A zrcadlem jejich názorů 
jsou články, které zde předkládáme. Redakce a redakční rada děkují jejich autorům za upřímná vyjádření a zejména za 
podporu, kterou tak vyjádřili úsilí své profesní odborové organizace. Tentokrát pouze černobílé provedení titulní strany 
nesvědčí o tom, že by nám chyběla barva, ale je jen důkazem, že strojvedoucím u ČD nyní už opravdu došla trpělivost!

Chtěli hasit, ale přilili olej do ohně
Retenční program zejména v oblasti stabilizace výrazně omezil parametry vyjednávání PKS a postavení strojvůdců obecně

Rektální program 
pro strojvedoucí

Personální diletantství á la ČD

Téma rozhovoru s viceprezidentem FSČR 
Jaroslavem Vincourem předurčila nejen skuteč-
nost, že je vedoucím týmu Federace strojvůdců 
pro kolektivní vyjednávání u akciové společ-
nosti České dráhy. Z velké části budeme hovořit 
o drtivě negativním dopadu, který na postavení 
strojvůdcovské profese u národního dopravce má 
nedávno přijatý retenční program ČD. Ohlasy 
našich kolegů na toto „manažerské rozhodnutí“ 
jsou velmi spontánní a zcela jednoznačně odmí-
tavé. Arogantní přístup zaměstnavatele dokonce 
označují za plivnutí do tváře strojvedoucích.

Vypadá to, že vedení ČD chtělo hasit a na-
místo toho přililo olej do ohně!?

Přesně tak. Někdo zkouší naši trpělivost! 
Prezidium FS už několik roků vyjednávalo, byť 
někdy i jen po malých krůčcích, spravedlivěj-
ší finanční ohodnocení práce strojvedoucích. 
A neustále jednáme o problémech (mnohdy 
i maličkostech), které našim kolegům až příliš 
často a především zbytečně ztěžují výkon je-
jich služby. Vnímali jsme ale okolní dění, a tak 
informace, která k nám dolehla z drážních ku-
loárů, o připravovaném náborovém příplatku 
ve vybraných profesích nás až tak nepřekvapila. 
Ostatně náborový příspěvek či odměna za kaž-
dého nováčka do našich řad je vcelku logickým 
krokem, běžně využívaným i u jiných firem. 

A snad i stabilizační příplatek se do jisté míry 
dá pochopit. Jeho plošné nasazení už ale v žád-
ném případě, stejně jako nám chybí jednoznačné 
prvky stabilizace, tedy závazek pracovat u do-
pravce několik let. 

Bohužel jsme si nějak zvykli nato, že když se 
například vyplácela odměna za extrémní vedra 
v minulém roce, původně slib odměnit strojvůd-
ce se nakonec rozvinul mezi všechny zaměstnan-
ce. Bez ohledu na to, zda někteří z nich pracovní 
dobu netrávili v příjemně chlazené kanceláři 
s ledničkou za zadkem. Stejně tak tisícikoruna 
za výlukovou činnost a kalamitní případy, vy-
plácená v těchto dnech, nemá pražádnou vazbu 
na konkrétní zaměstnance, kteří by na toto oce-
nění měli mít nárok. Také loňské navýšení tarifů 
bylo v profesi strojvůdců částečně devalvováno 
zrušením jednoho z příplatků a snížením výkono-
vé odměny. To jsou bohužel smutná fakta.

České dráhy, které nezařadily strojvedoucí 
do svého retenčního programu, ignorují reál-
ný nedostatek strojvedoucích na trhu práce. 
Až příliš spoléhají na jejich přesčasovou práci 
a službu starších strojvůdců, z nichž mnozí už 

dávno dosáhli na metu umožňující odchod na za-
sloužený odpočinek. Taková personální práce je 
naprosto nekoncepční! Nějak bylo, nějak bude... 
anebo spíše v duchu hesla Poslední zhasne!?

Vedení společnosti jsme mnohokrát na růz-
ných úrovních upozorňovali na stále častěj-
ší odchody kolegů strojvůdců. Nikoliv však 
do důchodu, ale většinou k jiným dopravcům, 
tedy ke konkurenci. Výjimkou už nebyly ani 
přechody k dynamičtěji se rozvíjející dceřiné 
společnosti ČD Cargo. Tento jev byl a stále je 
v podstatě bagatelizován s odůvodněním, že 
v zácviku přece máme lidí dost. Jenže tito „no-
váčci“ jsou školeni jako náhrada za stále velmi 
silné ročníky kolegů již s nárokem na starobní 
důchod. A zdaleka ne všichni senioři mají chuť 
pokračovat dále v těžké strojvůdcovské řeholi. 
A také, pokud se nepletu, naše firma není ško-
licím zařízením, ale její hlavní činnost spočívá 
v něčem úplně jiném!

Jak je to vlastně nyní skutečně s proklamova-
nou personální nouzí na ČD?

Personální ředitel ČD prosadil nutnost re-
tence v situaci, kdy ve vybraných a do reten- 

čního programu zahrnutých povoláních chybí 
cca 110 lidí a tento „program“ bude v jinak 
svízelné situaci stát firmu zhruba 125 milionů 
korun. A strojvedoucí přitom zůstali stranou 
i přesto, že podle aktualizovaných informa-
cí po tzv. čistém kreslení nyní chybí Českým 
drahám asi 80 až 90 strojvedoucích. A tak se 
na nových a barvami zářících náborových le-
tácích objevuje zvýrazněná, byť jinak nepříliš 
smysluplná informace, že náborový příplatek 
50 000 Kč platí mimo rovněž poptávanou profe-
si strojvůdce. Ptám se, zda je to cílená likvidace 
profesní skupiny, kterou v prezidiu FSČR za-
stupuji. Nebo je to jen chladný kalkul spoléha-
jící, že i nadále nezůstanou nevyslyšeny stále se 
opakující dotazy strojmistrů směrem ke stroj-
vedoucím „Přijdeš mi na vložák?“ Obojí je 
samozřejmě naprosto špatně! Faktem ale je, že 
laťka, kterou se snažíme zvedat nahoru, opět 
padá. A nůžky, které se mezi námi a některými 
profesemi částečně rozevíraly, se rozhodnutím 
představenstva ČD znovu zavřely. 

V nedávno vydaném stanovisku prezi-
dia FSČR se uvádí, že finanční zvýhodnění 

cca 2050 zaměstnanců vybraných profesí se 
promítne do kolektivního vyjednávání. Hrozí, že 
zaměstnanci ČD zůstanou bez podnikové kolek-
tivní smlouvy na rok 2018?

Začínáme kolektivně vyjednávat a samotný 
retenční program ještě není důvodem k nejed-
nání, byť i po tom dnes volají mnozí naši ko-
legové. Mimo jiné předložíme při vyjednávání 
(i přes výhrady OSŽ) rovněž návrhy, jak lze 
řešit odměny za každé „zapracované spaní“, ale 
hlavně je naším cílem omezení dělených směn. 
Požadavky jsou to pro náš vyjednávací tým ne-
podkročitelné. A pokud jde o jednání o nárůstu 
mezd, nyní již ovlivněné retenčním programem, 
v podstatě jsme dnes přece svědky přiznání 
zaměstnavatele, že když se chce, tak peníze se 
vždy najdou! 

K jednání o budoucí kolektivní smlouvě jako 
každým rokem samozřejmě i letos přistupujeme 
zcela vážně, tedy i s vědomím všech rizik vy-
plývajících z případného nepodpisu tohoto do-
kumentu. A chce se mi věřit, že nejen protistrana 
čili zaměstnavatel, ale i ostatní odborové svazy 
jsou stejného názoru. 

S viceprezidentem FSČR a vedoucím týmu 
pro kolektivní vyjednávání u ČD Jaroslavem 

Vincourem rozmlouval Libor Poláček.

Úvodem si dovolím upozornit, že podoba 
slov rektální a retenční je čistě náhodná.

Rektální je velmi volně přeloženo mís-
to, kde nás má hodnotově náš zaměstnavatel 
zařazen.

Budeme muset asi razantně změnit své pri-
ority, neboť níž již klesnout fakt nemůžeme! 
V podnikové kolektivní smlouvě se handrku-
jeme o procento a tady lítají miliony. Perso-
nalistika připomíná ruletu, kdy většina sázek 
propadne. Teď zaměstnavatel „sype“ na ulici 
a čeká, že přijdou spasitelé?! Strojvedoucí 
odchází k jiným dopravcům, kteří nabízí lepší 
pracovní i finanční podmínky. Cestující nám 

Další postup v kolektivním vyjednávání o podobě podnikových kolektivních smluv na rok 2018, 
ale i způsob reakce naší profesní odborové organizace na retenční program ČD byly předmětem 
živé diskuze na jednání schůze základní organizace FS Šumperk, konané 15. listopadu. 
Zúčastnili se jí rovněž prezident FSČR Jaroslav Vondrovic, viceprezident Jaroslav Vincour 
a člen prezidia David Votroubek, který je také autorem této fotografie

To, že personální politika u společnosti ČD pokulhává, je všeobecně 
známý fakt, o kterém už si v posledních letech cvrlikají vrabci na střeše. 

Každý zaměstnanec by měl mít zodpovědnost za svou práci, kterou 
vykonává. Strojvedoucí by měl dobře a bezpečně vést vlak a zaměst-
nanci personálních útvarů by zase měli být zodpovědní za to, že se fir-
mě dostává kvalifikovaných zaměstnanců v těch profesích, které firma 
potřebuje. Bohužel u Českých drah to druhé neplatí. 

Nejprve, a všichni si to pamatujeme, neboť nejde o dobu tak vzdá-
lenou, měli všichni personalisté klapky na očích a heslem dne bylo: 
PROPOUŠTĚT!!! Personalisté na všech úrovních řízení se předháněli 
v tom, kdo vytvoří lepší tabulku ušetřených mzdových nákladů a kdo 
vykáže větší úsporu. A že šlo o propouštění za každou cenu a bez ohle-
du na cokoli, to si také jistě všichni pamatujeme. V první fázi se firma 
zbavila všech mladších provozních zaměstnanců a dostala se na vě-
kový průměr, který dnes máme a který nás „tak moc trápí“. V druhé 
fázi už všichni „neodborníci“ bili na poplach, neboť jim bylo jasné, 
že vychovat zkušeného a kvalifikovaného zaměstnance není otázka 
několika dnů, avšak pro zodpovědné vedoucí pracovníky tabulkový 
závod ještě neskončil. A tak se jelo dál a z nadstavu jsme se téměř ze 
dne na den dostali do hlubokého podstavu. 

Nyní jsme tedy v situaci, kdy nám kvalifikovaní pracovníci chybějí. 
A co na to personální útvar? Rozumně uvažující člověk by hádal, že se 
bude snažit tyto zaměstnance udržet. O tom, jak tato snaha probíhá, by 
mohl vyprávět každý předseda ZO, který se někdy snažil zlepšit sociální 
podmínky na pracovišti, upravit turnusy tak, aby zaměstnanci netrávili 
více času v práci než s rodinou atd. Odpovědí nám ve většině případů 
bylo, že nejsou peníze, je to ekonomicky nezdůvodnitelné, plýtvání atd. 

Podle mého názoru je každý odchod zkušeného zaměstnance od fir-
my prohrou v oblasti personálního řízení. A že těch proher bylo. Vždyť 
celý boom soukromých dopravců v době počínající liberalizace že-
lezničního trhu byl umožněn pouze za pomoci zaměstnanců odchodi-
vších od Českých drah. 

Současná druhá vlna, která se valí celou sítí ČD, je pak zlehčována 
neboť se přeci jedná jen o jednotlivce. Šest v Bohumíně, deset v Praze, pět 
v Brně atd. a navíc rozmělněno do celého roku, no kdo by se tím zabýval? 

Vím, že to pro leckoho může znít velmi arogantně či povýšenec-
ky, ale ze všech provozních zaměstnanců je právě strojvedoucí tou 
nejdražší položkou na seznamu. Mám na mysli jeho výcvik, zkoušky 
před státní komisí atd. 

A nyní jako třešnička na dortu přišel tzv. retenční program ČD. Ka-
ždý si už k tomuto tématu mohl přečíst mnoho příspěvků, textů více 
či méně rozhořčených anebo dokonce sebekritických. Společným 

přebírá konkurence, jež je levnější a rychlejší. 
V provozu jsme pod čarou ponoru a na horní 
palubě hraje kapela...

Zamyslet by se měli zejména ti kolego-
vé, kteří na úkor svého volna ochotně dělají 
přesčasy. 

Personální nedostatek strojvedoucích 
zvládnutý formou přesčasů a pracujícími dů-
chodci jsou hlavní argumenty zaměstnavatele 
pro to, aby nás z retenčního programu přesu-
nul do rektálního.

předseda ZO FS Veselí n. Lužnicí
Ivo Vlachynský

jmenovatelem těchto příspěvků je ale znechucení nad zjevnou nesprave-
dlností tohoto kroku. To, že firmě chybí zaměstnanci ve funkci strojve-
doucí, je obecně známým faktem, o kterém se mluví už několik let. To, 
že tento nedostatek pracovní síly kompenzují ostatní strojvedoucí svojí 
přesčasovou prací, je také obecně známo. Nechci se teď bavit o důvo-
dech, které k této loajalitě k firmě strojvedoucí vedou. Jistě je to leckdy 
vidina okamžitého zisku ve formě příplatku za práci přesčas. V mnoha 
případech je to ale jistě i jakási „stavovská“ čest, protože přece nemůže-
me dopustit, aby ráno ten vlak nevyjel. Bez ohledu na důvody jsme ale 
všichni čekali nějaký vděk za to, že dlouhodobě držíme zaměstnavatele 
nad vodou. A výsledek? Mnozí hovoří o plivnutí do tváře. Já mluvím 
o zdvihnutém prostředníčku naším směrem! O výsměchu všem strojve-
doucím! Absolutní diletantství v personální politice firmy. 

Ač se retenční program tváří na první pohled jako řešení, tak 
ve skutečnosti neřeší vůbec nic. Je to svým způsobem vánoční/předvo-
lební/povolební dárek vybrané skupině zaměstnanců. V žádném pří-
padě se ale nejedná o systémové řešení k udržení (retenci) vybraných 
zaměstnanců v potřebných povoláních. Dokážete si všichni představit, 
jak budou tito zaměstnanci za rok motivování k dalšímu setrvání u fir-
my, když jim naráz poklesne reálná mzda o 5 tisíc korun? Nebo se 
nastartuje retenční program číslo 2 a vedení firmy rozdá další dárky 
za 125 milionů Kč? Nevím, asi je možné všechno. 

A všimli jste si už plakátů lákajících k zaměstnání u ČD? Potřebu-
jeme strojvedoucí, elektromechaniky, posunovače atd. Nejdůležitější 
informace je ale ukryta úplně na konci textu v závorce. Náborový pří-
spěvek je poskytován všem, kromě strojvedoucích. Rozuměj logice 
zaměstnavatele. – Sice je dáme na plakát na první místo, ale až tak 
moc je vlastně nepotřebujeme a taky by si nově příchozí měli zvykat, 
jak se k nim budeme po celou jejich kariéru chovat.

Každopádně mě to nutí k zamyšlení nad tou zde již zmiňovanou 
a stokrát jinde omílanou loajalitou. Zkuste si, kolegové, příště, až bu-
dete stát u strojmistra, který vás žádá o přesčas, vzpomenout na tyto 
řádky anebo na mnoho dalších příspěvků na toto téma. A odpovězte si! 
Stojí vám to za to? Až budete příště přebírat hnací vozidlo po údržbě, 
kde není provedena polovina oprav a lokomotiva jezdí jen na jednu 
motorovou skupinu. Stojí vám to za to? Až budete příště zase porušo-
vat předpisy, protože je přece potřeba, aby ten vlak odjel. Stojí vám to 
za to? Neustále zachraňovat dráhu? Být loajální k zaměstnavateli, kte-
rý na vás kašle? Vím, že je hodně smutné v tomto duchu psát a tímto 
směrem přemýšlet, ale nebylo toho už opravdu dost?!

David Votroubek, člen prezidia FSČR

Dopis předsedovi představenstva ČD
Vážený pane předsedo představenstva,
usnesením představenstva akciové společnosti 

České dráhy byl dne 17. října 2017 schválen „Retenč-
ní program ČD 2017-2018“. O záměru ČD realizovat 
tento projekt, natož o jeho obsahu, nebyla naše pro-
fesní odborová organizace předem oficiálně informo-
vána. Až poté, co vstoupil v platnost, jsme zjistili, že 
uvedený program měl zřejmě cestou finanční motiva-
ce zajistit setrvání zaměstnanců vybraných provoz-
ních profesí v pracovním poměru u ČD, a.s. 

Retenční program nebyl ovšem s odborovými 
organizacemi působícími u ČD, a.s. jakkoliv kon-
zultován a podle našeho názoru se jedná o nešťast-
né a zcela nekoncepční řešení. Nastavená pravidla 
motivace především nezaručují jistotu dlouhodobé 
stabilizace zaměstnanců vyjmenovaných profesí. 
V programu zcela chybí závazek zaměstnance, je-
muž budou finanční prostředky vyplaceny, že u ČD 
setrvá v následném období. A tak je pravděpodob-
né, že se délka pracovního poměru těchto zaměst-
nanců prodlouží pouze o délku platnosti retenčního 

programu. Děje se tak i bez jakéhokoliv požadavku 
na vyšší kvalitu a produktivitu práce, navíc za cenu 
velmi vysokých finančních nákladů. 

Zanedbatelná ovšem není ani skutečnost, že 
tento program po dobu své platnosti zcela pokřiví 
dlouhodobou tarifní hierarchii nastavenou Katalo-
gem prací ČD, a.s.

Vážený pane předsedo představenstva,
žádám Vás o přehodnocení retenčním progra-

mem stanoveného způsobu stabilizace části provoz-
ních zaměstnanců ČD, který vyvolal velmi negativní 
reakce zaměstnanců ostatních nedostatkových pro-
fesí, a mezi nimi především strojvedoucích. Toto 
neuvážené manažerské rozhodnutí by se mohlo stát 
příčinou ztráty ochoty části zaměstnanců konat práci 
nad rámec svých základních povinností nebo dokon-
ce vést k jejich odchodu k jiným zaměstnavatelům, 
v krajním případě i k porušení sociálního smíru 
ve společnosti ČD, a.s.

Jaroslav Vondrovic
prezident Federace strojvůdců ČR
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Chtěli jsme pomoci,
a proto už je nezajímáme

Odhoďme předsudky a prosazujme své oprávněné požadavky!

Nové impulzy v jednání o zaměstnaneckém jízdném

Retenční program ČD se týká pouze pozic sou-
stružník kovů, elektromechanik, mechanik elek-
tronických zařízení, vedoucí posunu, posunovač, 
mechanik kolejových vozidel a zámečník kolejo-
vých vozidel. Strojvedoucí mezi nimi není! Když si 
prezidium FSČR zjišťovalo, proč je nosná profese 
opomenuta, zaznělo v odpověď, že strojvedoucích je 
sice také málo (děkujeme za připomenutí!), ale pro-
tože hodně z nich zůstává v práci i po dovršení dů-
chodového věku a především díky přesčasové práci 
není tento nedostatek ve výsledném součtu pociťo-
ván, a proto není třeba jakkoliv finančně motivovat 
nové a stabilizovat stávající. Tento retenční program 
přijde zaměstnavatele odhadem na 120 miliónů ko-
run. Co z toho plyne? Zcela evidentně to, že pokud je 
potřeba peníze sehnat, potom se sehnat dají.

My jsme se ale dostali do fáze, kdy jsme svou 
snahou pomoci zaměstnavateli, či pro vidinu krát-
kodobého zisku, podepsali dohody o přesčasové 
práci a tím jsme z profese, která je nedostatková, 
udělali profesi, která nikoho z vedení nezajímá. Jen 

Nedávné rozhodnutí představenstva akciové 
společnosti ČD uvést v život tzv. retenční program 
zcela přirozeně vyvolalo vlnu emocí nejen v řa-
dách strojvůdců. Nutno podotknout, že profesím, 
zahrnutým do tohoto „programu“, pracujícím často 
v nezměněném prostředí, datujícího se do minu-
lého století, je z našeho pohledu potřeba každou 
korunu do jejich platu kvitovat, protože bez jejich 
součinnosti se naše profese neobejde.

S čím však nelze souhlasit, je způsob aplikace 
tohoto „programu“, který oceňuje plošně všechny 
zmíněné pracovníky, bez ohledu na aktuální potře-
by zaměstnavatele, není podmíněn zvýšenou mírou 
produktivity práce ani konkrétní závaznou délkou 
pracovního poměru u ČD.

Samostatnou kapitolou je náborový leták ČD, 
distribuovaný před časem nejen na HV DKV Praha, 
ale i do médií. Je zajímavé, že zaměstnavatel v na-
bídce volných pracovních pozic na 1. místě inzeru-
je profesi strojvedoucí, aby po výčtu ostatních na-
bídek upozornil, že náborový příspěvek 50 000 Kč 
se na strojvedoucí nevztahuje.

Pokud budete pátrat po příčinách, proč adept 
na profesi strojvůdce nemá nárok na zmíněný 
náborový příspěvek, dost možná se vám dostane 

Již ve svých minulých vydáních přinesly Zájmy 
strojvůdce informace o stále ještě probíhajících slo-
žitých jednáních železničních odborových centrál 
(OC) s ministerstvem dopravy a s dalšími partnery 
o budoucnosti zaměstnaneckého jízdného. Nové 
impulzy dostal tento proces na sklonku října a ze-
jména začátkem listopadu.

Lze říci, že zejména naše společného jednání, 
které 24. října proběhlo i za účasti ministra dopra-
vy Dana Ťoka, iniciovalo návrh 15. úpravy Tarifu 
jízdného a přepravného pro přepravu zaměstnanců 
akciové společnosti České dráhy, zaměstnanců 
státní organizace SŽDC, zaměstnanců ministerstva 
dopravy a Drážního úřadu, podílejících se na za-
bezpečování drážní dopravy (Tarif). Svůj komentář 
a představy o řešení této problematiky poté ministr 
dopravy shrnul v dopise datovaném dnem třetího 
listopadu a zaslaném všem OC.

nutno, abychom od tohoto okamžiku až do odvo-
lání přestali vykonávat přesčasovou práci. Teprve 
v okamžiku, kdy přestanou vyjíždět vlaky, protože 
je nebude mít kdo odvézt, se dostane i naše pra-
covní pozice na seznam ohrožených a teprve potom 
bude i patřičně finančně ohodnocena.

Chápu, že chcete strojmistrům vyhovět (i já mám 
mezi nimi kamarády), ale oni vám těch pět tisíc mě-
síčně nedají, nemohou. A vy, kolegové, kteří spolé-
háte na přesčasy, spočítejte si, kolik přesčasů musíte 
udělat pro pět tisíc navíc a zvažte, zda nestojí za to 
na chvíli si od té práce odpočinout a potom si vydělat 
o to více. Jedině tím, že se naplno projeví nedostatek 
strojvedoucích, dosáhneme toho, že těch šedesát tisíc 
dostaneme také. A tento nedostatek se projeví tím 
rychleji, čím jednotnější budeme. Nedávný krok ČD 
zvedl vlnu odporu napříč republikou, mailové schrán-
ky se žhaví příspěvky z různých dep a na federačním 
webu je co chvíli nový příspěvek od našich kolegů. 
Nebojme se tedy, že jsme v tom sami. 

Jiří Morávek, předseda ZO FS Šumperk

vysvětlení, že ve srovnání s ostatními nedostatko-
vými profesemi to u strojvůdců není až tak kritické, 
protože ČD mají (použito terminologie GŘ) „nabi-
to“ cca 200 strojvedoucích – rozuměj v přípravě.

Jaká je však realita, z pochopitelných důvodů ofici-
ální kruhy GŘ nezveřejňovaná? Počínaje přijímajícími 
pohovory, vstupní lékařskou prohlídkou, nařízenými 
zkouškami a následným „vystřízlivěním“ při jízdním 
zácviku, se „za kolo“ dostane malé procento přihláše-
ných. A ti, kteří začínají sami jezdit, brzy poznají struk-
turu směn u ČD a odcházejí k externím dopravcům, 
kteří tak od počátku své činnosti nemuseli do výchovy 
strojvůdců investovat ani korunu či euro.

To, že tento neutěšený stav se stále prohlubuje, 
svědčí o tom, že vedení Českých drah nemá zájem 
na zlepšení situace a tím nepřímo napomáhá stavu, 
aby přepravní výkony na železnici mohli dále pře-
bírat soukromí dopravci.

Pokud mohu ze své téměř 40leté praxe posoudit 
(a s ideologií předchozího režimu to nemá nic spo-
lečného), tak za „komunisty“ se strojvůdcům žilo 
lépe, směny byly koncipovány s ohledem na potřeby 
člověka a mzdové ohodnocení, resp. reálná mzda, 
nahrazovala strádání naší profese v podobě nepravi-
delných nástupů, narušeného biorytmu apod.

Myslím si, že skončila doba, kdy jsme se na-
vzájem ubezpečovali o specifičnosti naší profese 
a z toho vyplývající nutnosti mzdového ohodnoce-
ní resp. sociálního zabezpečení. Uplynulá období 
a v současnosti vydaný retenční program ČD uká-
zaly, že zaměstnavatel naší profesí pohrdá, i když 
jsme to byli nesčetněkrát my, kdo pomohl firmě 
uchovat si kredit v očích cestující veřejnosti.

Proto je nejvyšší čas odhodit všechny před-
sudky, zpřetrhat „kamarádské“ vazby s předsta-
viteli vedení firmy a zcela zásadně prosadit naše 

Společné jednání všech odborových svazů 
působících na železnici se uskutečnilo šestého 
listopadu a naše přijaté stanovisko poté zaslalo 
Odborové sdružení železničářů ministru dopravy. 
Odbory v něm informovaly, že akceptují dvoule-
té prolongační období a dohodnuté ceny jízdného 
a přepravného (zvýšení cen odmítl Svaz Odborá-
řů Služeb a Dopravy). Sdělili jsme také, že jsme 
ochotni přijmout i navrhovanou úpravu v ustano-
vení § 2 odst. 3 písmene d) Tarifu za předpokladu, 
že zaměstnavatelské subjekty (SŽDC, ČD Cargo 
a ČD jako skupina) budou akceptovat ustanovení 
navrhovaného „Memoranda o udržení sociálního 
smíru na železnici v souvislosti s řešením proble-
matiky jízdních výhod na další období po roce 
2017“, zejména pokud jde o dlouhodobé hrazení 
držitelům jízdních výhod doplatku časového pří-
platku na tzv. komerční vlaky.

Odborové centrály však zároveň vyjádřily ka-
tegorický nesouhlas s tím, aby v rámci již zmíně-
ných ustanovení Tarifu byly z možnosti využívat 
zaměstnaneckého jízdného vyloučeny rovněž vla-
ky zajišťované v režimu veřejné služby na základě 
nabídkového řízení, pokud tuto službu zabezpečují 
anebo budou zabezpečovat České dráhy. OC taktéž 
projevily vůli v zásadě akceptovat úpravu Tarifu 
přepravy spoluzavazadla a cestovního zavazadla, 
pokud ČD tuto přepravu upraví pro držitele zaměst-
naneckých jízdních výhod u zaměstnanců skupiny 
ČD v interních předpisech Českých drah. K dohodě 
v této věci by pak mělo dojít i mezi ČD a SŽDC.

O konečném rozhodnutí ministra dopravy, stejně 
jako o obsahu nově přijatého Tarifu a také o případném 
podpisu společného Memoranda budeme samozřejmě 
členy Federace strojvůdců neprodleně informovat.

Jaroslav Vondrovic, prezident FSČR

Proč tematické vydání

Nejde jen o plat, ale také o jednání s lidmi

Zaměstnavatel se nám odměnil!

Skandální opatření a slovo do vlastních řad

Česká televize odvysílala třetího listopadu 
v 19:00 v Událostech krátkou reportáž o dění u ČD 
a strojvedoucích. Něco bylo z archivu, ale infor-
mace o odchodu strojvedoucích z PJ Bohumín byla 
velmi aktuální. 

K tomu se objevil avizovaný retenční program 
ČD, který nabízí chybějícím profesím u ČD částku 
60 000 Kč nebo 5000 korun k měsíční mzdě. Vyjma 
profese strojvedoucí, kterých se retenční program 
netýká. Je to s podivem, nebo samozřejmostí, že 
ČD si strojvedoucí nechtějí udržet? 

Je to samozřejmostí! Strojvedoucí jsou zvyklí 
chodit do práce v kteroukoliv denní i noční dobu, 
čekat na telefonu, až někdo zavolá a pozve je 
na vloženou směnu. Mají zodpovědnost a profesní 
čest. Tak proč se jimi má management ČD zaobírat.

Také to znám, když jsem se v neděli odpoledne 
nechal přesvědčit strojmistrem, že za tři hodiny mám 
nástup na noční, protože kolega onemocněl a já jsem 
„jediný na světě“… Tak jsem nechal jediného volné-
ho víkendového dne a šel. Onen strojmistr mě slušně 
poprosil a já neměl to srdce mu nevyhovět. Přesčasy 
nedělám, mám rodinu, děti. Na koníčky, vzhledem 
k pracovní době, jsem musel rezignovat. Mimo jiné 
pozdní noční a brzké ranní nástupy, krátké, dělené 
směny, „spaní“ po nocležnách v depu i ve světě dě-
lají naši práci nesnesitelnou.

Dozvěděli jsme se o nárůstu průměrné mzdy 
v profesi strojvedoucí. Dosahuje téměř 40 tis. Kč 
hrubého. Co by ti fíři ještě chtěli…? Pro upřesnění, 
průměrná hrubá mzda je průměr, včetně všech pří-
platků a přesčasové práce. Doporučuji spočítat me-
dián, který lépe vystihne, jak na tom ve skutečnosti 
jsme! Někdo má více nočních, víkendů, přesčasů, 
někdo méně. 

V Událostech řekli plat strojvedoucího ČD 
kolem 35 tis. hrubého a příplatky za přesčas. Tak 
trošku to přikrášlili o 10 000 Kč. Když se zaměstna-
vatel chlubí, tak naší průměrnou mzdou. 

Základní hrubá mzda strojvedoucího je v 10. tří-
dě 25 080 Kč, v 11. tř. 26 510 a ve 12. tř. 28 150 Kč. 
Hrubého! Teprve pak další příplatky, včetně těch 
za přesčas. Pozor, ale pokud se při vyjednávání mlu-
ví o nárůstu mezd, tak vždy z tarifu, ne z průměru!

Zájmy strojvůdce, které čtenáři nyní dostávají 
do rukou, jsou i pro nás (redakci a redakční radu) 
vlastně až nečekaně svým obsahem takřka vý-
hradně tematicky zaměřeným vydáním. Nemohli 
jsme ale jinak. Doslova příval spontánních kritic-
kých vyjádření a odmítavých stanovisek našich 
kolegů strojvedoucích, kteří reagují na retenční 
program ČD, totiž neustává. A my považujeme 
za nutné na ně rychle a adekvátně reagovat nejen 
na oficiální webové prezentaci FSČR, ale samo-
zřejmě také na stránkách časopisu.

V redakční poště se v uplynulých dnech ob-
jevily rovněž dotazy, jak na bezprecedentní udá-
losti a bezkoncepční, v mnoha směrech doslova 
nesmyslný krok managementu Českých drah, 
který mnozí z vás dokonce označili za plivnutí 
do tváře všech strojvedoucích, reagovalo vedení 
naší profesní odborové organizace. Připomeňme 
si tedy některá fakta. Především, že již v minu-
lém vydání Zájmů strojvůdce č. 21/2017, přímo 
na jeho titulní straně, jste se mohli seznámit se 
Stanoviskem prezidia FSČR k retenčnímu pro-
gramu ČD vydaným začátkem listopadu. A také 

Mzda se může vyšplhat k těm 35, resp. 39 tisí-
cům Kč, i lehce přes. Za cenu 160 hodin v práci, 
10 až 30 hodin na dělených směnách a až 40 až 
50 hodin měsíčně na přesčasech (letos u některých 
kolegů). Když to sečtete, jde o 210 až 240 hodin 
za měsíc v práci, což dělá 47,4 až 54,2 hodin týdně, 
ne oněch deklarovaných 36 hodin!

V Událostech zazněla informace, že v poslední 
říjnový den podalo v PJ Bohumín výpověď sedm 
strojvedoucích kvůli sporům s nadřízenými. Všich-
ni si našli práci u jiného dopravce za dvojnásobnou 
mzdu, než nabízejí ČD. Mluvčí ČD řekl, že se jed-
ná o přetahování strojvedoucích… 

Nejde jen o plat, ale také o jednání s lidmi, a to 
jaksi panu mluvčímu „uniklo“. V PJ Bohumín 
od dubna do října tohoto roku visela na nástěnce 
poznámka, že „dovolené se od května do odvolá-
ní neudělují“. O volném víkendu dle PKS si tam 
mohou strojvedoucí letmo nechat zdát. Jak řekl je-
den kolega, který sarkasticky komentoval poměry 
v tamní provozní jednotce: „Život je hořký. Bohu-
mín“… Jak se k situaci v PJ staví vedení DKV Olo-
mouc nebo bohumínské odbory, v reportáži nebylo.

Podle mých informací nabízejí jiní dopravci 
základní plat 36 až 42 tisíc hrubého + příplatky, 
38 hod. týdně, u některých i 13. plat, náborový pří-
spěvek 50 až 100 tis. Kč, žádné dělené směny. Dél-
ka směny min. 12 hodin. Právě zrušení dělených 

podotkněme, že již předtím – bezprostředně 
po tomto skandálním „manažerském rozhodnu-
tí“, které se realizovalo bez jakékoliv předchozí 
konzultace s naší odborovou organizací – prezi-
dent FSČR Jaroslav Vondrovic a viceprezident 
Jaroslav Vincour na toto téma vedli osobní jed-
nání s představiteli managementu ČD, konkrétně 
s členem představenstva Miroslavem Kupcem 
a ředitelem odboru personálního Ivo Veselým. 
Naši zástupci na nich poukazovali na konkrétní 
problémy spojené s retenčním programem. Přes-
to k přijetí nápravy a přehodnocení personální 
práce na ČD, zvláště pokud jde o přístup k stroj-
vůdcovské profesi, bohužel prozatím nedošlo.

A tak dalším dějstvím je stanovisko (žá-
dost), jež prezident Federace strojvůdců, kolega 
Vondrovic, 14. listopadu adresoval předsedovi 
představenstva a generálnímu řediteli akciové 
společnosti České dráhy Pavlu Krtkovi. S obsa-
hem dopisu se můžete seznámit v tomto vydání 
našeho časopisu.

Libor Poláček

směn a delší směny jsou mezi požadavky přednese-
nými předsedy základních organizací na RPO pre-
zidiu FSČR. Uvidíme, jak se k tomu zaměstnavatel 
postaví při kolektivním vyjednávání.

Investici do mladých strojvůdců ČD dostanou 
od dopravců zpět, pokud tito odcházejí z úvazku, 
nový zaměstnavatel rád zaplatí. Mladí strojvedou-
cí získají vyšší mzdu, lepší skladbu směn a žádné 
dělené, často budou jezdit na moderních lokomo-
tivách, o kterých by se jim u ČD nebo ČD Cargo 
ani nezdálo.

Závěr reportáže ČT zní tak, že odcházející uvol-
ní místo novým zájemcům o práci strojvedoucí 
u ČD. Takže spokojenost na všech stranách. A o to 
jde, nejen v Událostech ČT1. Mladí mají tu sílu 
se zvednout, my starší jsme si jaksi zvykli. Léta 
chodíme do stejného depa, kde máme to své, práci 
děláme srdcem, a baví nás to i za cenu ztráty koníč-
ků, dětí, které nám nějak rychle vyrostly a vyletěly 
z hnízda, rozpadu manželství… Retenční program 
ČD nám dal najevo, jak o nás zaměstnavatel smýš-
lí. Je čas na změnu. Odejdou další. Někdo dříve 
do důchodu někdo k jiným dopravcům, ale půjdou.

-JM-
 
Události 3. 11. 2017: http://www.ces-

katelevize.cz/porady/1097181328-udalos-
ti/217411000101103/ , cca 24:40 minuta

Vzkaz pro personálního ředitele
Co ještě pro tuto firmu mohu udělat ?! ... Poslední 

dobou jsem stále více přesvědčen o tom, že asi už jen 
zajít na osobní oddělení a oznámit, že končím.

Jsem strojvedoucí. Svoji službu v této profesi 
vykonávám u Českých drah už celkem osm roků. 
Bez průšvihů, každý měsíc v integrované dopravě, 
ale i na posunu anebo rychlících najezdím kolem 
čtyř až pěti tisíc kilometrů. 

V posledním roce jsem si rozšířil znalost loko-
motivních řad. A i když jsem kilometry najížděl 
mimo domov a na určený výkon jsem nastupoval 
ve svém volnu (směna se mi započítávala úplně 

Retenční program ČD – jen ne pro strojvůdce!
Zdravím všechny ovce, které dělají 416 hodin přesčasů, a když mají nárok na důchod, tak stále makají. 
Zaměstnavatel se jim odměnil. Všem nedostatkovým profesím přidá 5000 měsíčně. Jen ne strojvůd-

cům. Ti prý vše zachrání svými přesčasy a důchodci, kteří makají až do smrti. Dobře nám tak! Jsme 
hloupé ovce! Miloš Brunner

v jiném depu a vlastně ani nechápu proč), nakonec 
jsem byl rád, že mi byla nabídnuta možnost jezdit 
na elektrických lokomotivách. 

Ovšem tím, jak jsem si rozšířil poznání, začali 
mně strojmistři komandovat směny, kde například 
nástup a konec je často na jiném místě. A už se 
mi dokonce také stalo, že jsem při dalším nástupu 
vlastně ani nevěděl, kde mám služební brašnu. 

V letošním roce jsem v dohodě o přesčasové 
práci dvakrát přepisoval počet hodin, které jsem 
ochoten nad stanovený limit udělat. Manželka 
z toho tedy zrovna moc nadšená není, ale každá 
koruna navíc není k zahození. Včera jsem si ovšem 
na „fírcimře“ přečetl rozhodnutí zaměstnavatele 
o mimořádném zvýšení platu u vybraných profesí 
a rozhodl jsem se s tím skončit. 

Ne s prací strojvedoucího, jen už nechci trávit 
hodiny dělených směn ve světě a po takřka 250 ho-
dinách navíc zjistit, že firma si za potřebnějšího vy-
brala někoho jiného. Omlouvám se, pane personální 
řediteli, ale rozhodl jsem se, že půjdu jezdit jinam. 

Možná budu mít víc peněz, možná budu doma více 
s rodinou. Teď nevím, čas ukáže, ale přístup mého 
dosavadního zaměstnavatele k strojvedoucím letmo 
považuji za naprosto neférové jednání. A vlastně nejen 
k nám „leťákům“, ale k nám strojvedoucím obecně!

J.V., strojvedoucí DKV Olomouc

Náborový příspěvek 50 000 Kč! Tedy kromě pozice strojvedoucí ...

Pozorně jsem si na našem webu přečetl odkazy týkající se retenčního pro-
gramu ČD (RP). Za sebe a kolegy ze základní organizace FS Veselí nad Mo-
ravou mohu říct, že toto opatření zaměstnavatele je důkazem prachsprostého 
výsměchu a neskutečného pohrdání určité části zástupců firemního manage-
mentu vůči naší zodpovědné a náročné profesi. 

V Brně na hlavním nádraží je leták, který láká nové zaměstnance k práci 
na ČD. A co je na něm zarážející? – Láká náborovým příspěvkem 50 000 Kč, 
tedy vyjma profese strojvedoucí, které se to netýká. Jak je vidět, tak peníze 
jsou, ale ne pro strojvedoucí. Obrovskou drzostí je pak nabídka ze strany za-
městnavatele o navýšení mezd o pouhé 1 %, týkající se nové kolektivní smlou-
vy na rok 2018. To by nám ovšem nepokrylo ani inflaci.

Samozřejmě, ať se profesím uvedeným v RP přidá, mnohé z nich určitě ne-
jsou zrovna nejlukrativnějším zaměstnáním a sehnat dnes kvalitní pracovní sílu 
je problémem i jinde. Pokud ale nedostanou přidáno i strojvedoucí, tak na tom 
nakonec budeme hůře než ostatní zaměstnanci. Ti na dílnách budou mít 25 000 Kč 
a 15 dní volna (12hodinové směny). Strojvedoucí možná o cca 2 až 3 tisíce více, 
ale za jakou cenu? Za 200 hodin, protože 30 až 40 hodin tráví na nocležnách a při 
dělených směnách. Možná pak bude lepší jít pracovat do dílen!?

Někteří kolegové v této souvislosti hovoří o nátlakových akcích. A já se ptám. 
Jsme na ně připraveni? Už mnohokrát jsme, a zvláště v poslední době, mohli dát 
najevo zaměstnavateli, že si naší nedostatkové a odpovědné profese musí vážit, 
ale výsledek našeho tlaku a snažení nebyl zrovna přesvědčivý. Není to tak dávno, 
kdy nás FS nabádala a následně žádala o nepodepisování přesčasových hodin. 
A jak to dopadlo? Mnozí kolegové by se měli zamyslet sami nad sebou, jak právě 
oni v tomto podpořili svoji profesní odborovou organizaci. A mnozí z nás z těchto 

důvodů už nyní ani nejsme hrdi na to, že jsme ještě strojvůdci. Svým laxním a ne-
rozhodným postupem totiž spíše podřezáváme větev, na které sedíme. 

Za veselskou ZO FS mohu říct, že jsme tuto kampaň brali zcela vážně a měli 
jsme stoprocentní účast na nepodepisování přesčasů. Ale v některých jiných pro-
vozních jednotkách kolegové pomalu ani nevěděli, že se něco děje. Obvolal jsem 
pár kamarádů v jiných PJ, jak to tam vypadá a až jsem se zděsil některých názorů, 
proč přesčasy zaměstnavateli nakonec podepsali. Nejčastěji zazněly argumenty: 
„Proč já, nebo my?“ nebo „Přišli bychom o rychlíky tam a tam!“ či dokonce 
„My už 11. tarifní stupeň máme, tak proč?“ Nám zase vyhrožují s dovolenými ... 

Kolegové, pořádně se nad tím zamysleme. Kdopak by ty rychlíky tak asi 
vozil, když by nikdo nechtěl dělat přesčasy? To je pro náš národ typická vlast-
nost. Vzdát všechno ještě dříve, než se něco semele. A to je také ta „kolegia-
lita“. – Když ne já, tak nikdo. Proč pomoci tam a tam, když mě se to netýká. 
Kolegové, teď ale vidíme, že se to týká opravdu nás všech. 

Zaměstnavatel zná naše slabá místa velice dobře, tak proč by nám přidával 
peníze? Proč se naše profesní odborová organizace zasazuje za dřívější od-
chod strojvedoucích do důchodu a my i v důchodovém věku vesele makáme 
dál?! Výborně to napsal Miloš Brunner, stručně a výstižně.

Takže nakonec se jako viník za všechny nezdary a nevybíravé chování 
zaměstnavatele vůči naší profesi zase označí Federace strojvůdců a vysloví 
se nedůvěra prezidiu, že naši zvolení zástupci nejsou schopni vyjednat dobré 
pracovní podmínky. Zaměřme se ale sami na sebe. Každý z nás má především 
nyní velkou příležitost položit si otázku: „Co jsem já udělal pro to, aby si 
s námi zaměstnavatel neustále nevytíral zadní část těla?“

Za ZO FS Veselí nad Moravou Martin Urbánek, místopředseda

oprávněné požadavky. A současně s tímto konstato-
váním vyzývám ty, kteří toho nejsou schopni nebo 
se dále chtějí podbízet zaměstnavateli přesčasovou 
prací a souhlasem s různými výjimkami z PKS 
apod., prosím, opusťte naše řady.

Jedině tak Federace strojvůdců bude jednotná 
a prosadí oprávněné požadavky strojvedoucích, 
byť bohužel i těch z OSŽ a neorganizovaných.

Jan Tomášek, 
t.č. nespokojený strojvedoucí ČD
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Chladný kalkul!?

Trojice zajímavých grafů

Finanční jistota jen za cenu 
„vložáku“!?

Pozice strojvedoucích se sice proklamuje jako 
jedna ze stěžejních mezi profesemi u ČD, ovšem 
rok od roku se propadá. To je fakt, se kterým se ka-
ždodenně setkáváme jak v přímém výkonu služby, 
tak v běžném civilním životě. Je jen na nás stroj-
vedoucích, zda se s tímto stavem smíříme a dále 
k tomu budeme mlčet i za cenu dehonestace to-
hoto jinak přece jen krásného a dříve i prestižního 
povolání. Zda zůstaneme loajální a v rámci jakési 
stavovské hrdosti budeme dále přehlížet zejména 
finanční podhodnocení naší náročné profese. 

My, kteří u firmy pracujeme již déle, víme, jak 
tomu je s námi požadovanými vylepšeními v oblasti 
zkvalitňování pracovního prostředí, a orientujeme se 
také ve všem, co s tím souvisí. Víme, jak se každoroč-
ně „vylepšují“ skladby turnusů, na kterých se může-
me spolupodílet. Víme, kolika jsme se zřekli benefitů 
a o kolik vzrostla produktivita práce. Všichni jistě 
vzpomínáme na minulá kolektivní vyjednávání, kdy 
zaměstnavatel argumentoval sociálním smírem a tím 
nemožností navýšení mezd strojvedoucím, i když ti 

Nevím, zda manažeři GŘ ČD, zejména jeho od-
boru personálního (O 10), dočetli platný zákoník 
práce (ZP) až po Hlavu IV. - Působnost odborové 
organizace. Zde je uvedeno v § 287 odst. 1 písmene 
a), že „... Zaměstnavatel je povinen informovat 
odborovou organizaci o vývoji mezd nebo platů, 
průměrné mzdy nebo platu a jejich jednotlivých 
složek včetně členění podle jednotlivých profes-
ních skupin, není-li dohodnuto jinak ...“

V § 287 odst. 2 písmene g) je uvedeno, že  
„... Zaměstnavatel je povinen projednat s odbo-
rovou organizací další opatření týkající se vět-
šího počtu zaměstnanců...“ Podle mého názoru 
je cca 2050 zaměstnanců ČD větší počet! A jedno 
z dalších ustanovení ZP – § 302 ukládá mimo jiné 
vedoucím zaměstnancům zabezpečovat dodržování 
právních a vnitřních předpisů. 

Jak vyplývá ze Stanoviska prezidia FSČR 
ze dne 7. 11. 2017 k Retenčnímu programu ČD 
2017-2018, tak uvedený materiál nebyl s Federa-
cí strojvůdců ČR projednán ani nebyl předložen 
ke konzultaci.

A tak nezbývá než se ptát: Šlo o pouhou nezna-
lost nebo o záměr?!

Vladimír Selucký

si to zaslouží. Sám však, kdykoliv je schopen někte-
rým jiným skupinám zaměstnanců mzdy navýšit až 
o 20 procent, na sociální smír nedbá. Ostudný retenč-
ní program je toho jasným důkazem. 

Při letošním kolektivním vyjednávání bude 
naším nosným tématem zlepšení sociálních pod-
mínek. Je to jistě důležitá oblast, nicméně je třeba 
mít na zřeteli, že u nemocenské, ošetřování člena 
rodiny, u dovolené či výše důchodu, toto vše se pře-
ce odvíjí od našeho platu. Tam se nepočítá, kolik 
jsme měli volných sobot, nedělí, kolikrát jsme byli 
na dodatkové, jaké jsme fasovali oblečení. To jsou 
také důležité věci, ale až v druhém sledu. Zásadní 
je, jaký máme plat. Od toho se odvíjí vše podstatné.

Podle vyjádření předsedy ČMKOS Josefa Stře-
duly je reálné při růstu naší ekonomiky žádat navý-
šení platu o 8 až 10 %. Žádný zaměstnavatel samo-
zřejmě nenavyšuje plat s radostí a sám od sebe. My 
si ale o to navýšení musíme tvrdě říci, a to i za cenu 
zastavení provozu.

Výbor ZO FS Frýdek-Místek

Reaguji na retenční program ČD. Když jsem si 
jeho text poprvé četl, ani jsem nechtěl věřit vlast-
ním očím. Zaměstnavatel nás považuje za dostateč-
ně oceněné?! Spíše si ale myslím, že nám dává na-
jevo, co si o nás myslí. Plivání do obličeje a kálení 
na hlavu je ten správný výraz!

Jen ať se management podívá, o kolik šly v prů-
běhu let nahoru mzdy strojvedoucím a jaká je situ-
ace mimo ČD! Ve fabrice u pásu už někde berou 

skoro to co my! A za jakou zodpovědnost? Jaké 
musí mít znalosti? Mám známého, který pracuje 
na Zlínsku ve firmě na výrobu pneumatik a bere 
25 000 korun čistého, k tomu třináctý plat! Co na-
bízí ČD strojvedoucím za to, že denně pracujeme 
ve stresu, jsme na čele vlaku, a tak to vždy schy-
táme při případném střetu s překážkou na trati? 
A kolik času strávíme mimo domov na „spacích 
směnách“!? A tak by bylo možno pokračovat. 

Naše práce je specifická a měla by tedy být i dob-
ře ohodnocena. Především strojvedoucí Českým 
drahám vydělává peníze. My neseme zodpovědnost 
za vedení vlaku, za cestující, které přepravujeme! 
A dávno už nevykonáváme pouze naši práci. V mno-
ha případech vlakové soupravy sami svěšujeme 
a rozvěšujeme, protože posunovač byl v místě, kde 
bychom ho potřebovali, prostě zrušen. V některých 
depech si děláme i výhybkáře, kolegové s komercí 
prodávají lístky. Na jedné straně se sice šetří, ale my 
jsme pak takové holky pro všechno. Za chvíli z nás 
nebudou strojvedoucí, ale námezdní dělníci vykoná-
vající všechno, co si jen kdo vzpomene. 

Páni kolegové, zaměstnavatel nás potřebuje, 
jen nás teď zkouší. A jedno procento, které do ko-
lektivní smlouvy navrhuje jako navýšení v příš-
tím roce, je výsměch! Anebo nám přidají jak loni 
a vzápětí to někde jinde seberou? Musíme se brá-
nit a nebál bych se vyslovit i slovo stávka. Třeba 
se pak s námi bude někdo bavit. A když ne? Pokud 
nevyjedou vlaky, když odmítneme přesčasovou 
práci? Pak si to někdo nahoře už konečně odne-
se a třeba se i něco změní. Bojovat za sebe ale 
musíme sami!

Miroslav Marek, člen ZO FS Veselí nad Moravou

Bylo potřeba uvést v platnost retenční pro-
gram ČD právě nyní? A má jeho současná po-
doba, která jednoznačně diskriminuje strojve-
doucí, vůbec nějakou logiku? Jaké jsou vlastně 
počty pracovníků v jednotlivých nedostatkových 
profesích a jak vypadá vývoj jejich stávajících 
mezd? A jak tyto profese vyjdou ze srovnání, 
pokud jde o výši přesčasové práce?

To jsou otázky, na které chceme znát odpo-
vědi. Viceprezident Federace strojvůdců ČR 
Jaroslav Vincour, který je zároveň vedoucím 
týmu naší odborové organizace pro kolektivní 
vyjednávání u akciové společnosti České dráhy, 

z dostupných statistických údajů vypracoval tro-
jici grafů, které mnohé napovídají.

Demonstrují, jak jsou na tom sledované profe-
se v tzv. STOP stavech, a sice aktuálně k 30. září 
2017 v porovnání se stejným obdobím roku 2016. 
Dále se můžete seznámit s průměrnou mzdou 
v těchto vybraných profesích a také, jak jsou 
na tom aktuálně (opět ve srovnání s předchozím 
rokem), pokud jde o rozsah přesčasové práce.

V době přípravy tohoto vydání našeho časo-
pisu jsme byli informováni, že prezidium FSČR 
tyto přehledné grafy a tabulky využije při svém 
jednání s členy představenstva ČD a.s.

Strojvedoucí jako nosná profese?
Právě sledujeme její brutální masakr!

V reakci na retenční program ČD se mi chce 
zvolat: „Kolegové, nezapomeňte opět podepsat 
400 hodin přesčasů!“ Samozřejmě to ale berte 
s velkou dávkou ironie! 

Nyní už ovšem naprosto vážně! Jinde citované 
vysvětlení členů prezidia FSČR Pavla Slánského 
a Jiřího Šafaříka mnoho napovídá. Filozofie za-
městnavatele je jasná. Retenční program neplatí 
pro strojvůdce, protože většina strojvedoucích 
opět podepíše – a dokonce velice ochotně – dal-
ší a další objem přesčasové práce ročně! Tak co 
bychom ještě chtěli! Skutečně? Pak jsme ale sami 
sobě strůjci toho, co nastalo.

Pevně doufám, že tato facka do tváře naší 
profese, konečně pomůže všem honičům hodin 
a držitelům neoficiálního titulu „vložákový král 
depa“ k tomu, aby si uvědomili, kam to s tím 
trháním rekordů v přesčasech dotáhli. Až do té 
míry, že národní dopravce ve vztahu ke strojve-
doucím bezostyšně předvádí brutální masakr své 
nosné profese.

Co zaměstnavatele vedlo k přijetí retenčního pro-
gramu ČD? Vysvětluje to nejen prohlášení prezidia 
FSČR ze dne 7. listopadu, ale také vyjádření, které 
naše ZO již dříve získala od členů tohoto orgánu 
Pavla Slánského a Jiřího Šafaříka: „Zaměstnavatel 
se potýká s problematikou odchodů zaměstnanců 

Originální a hlavně argumentačně velmi silný plakát k retenčnímu programu ČD připravili naši břec-
lavští kolegové. Přesto (anebo právě proto) se jim omlouváme, že známou „Kalouskovu jedničku“ zde 
korektně raději zveřejňujeme mírně rozrastrovanou. Každopádně tento obrázek s komentářem vyvolal 
zajímavou a místy i značně bouřlivou diskuzi, v neposlední řadě i na facebookové stránce AŽD Praha.

Právě tam si ale někteří z diskutujících mimo jiné kladou otázku, co vlastně vězí za přijetím to-
hoto personálního a „podivně stabilizačního“ opatření zaměstnavatele, které namísto proklamované 
stabilizace vyvolalo na Českých drahách jen značný neklid a mimořádnou vlnu odporu zejména 
mezi zaměstnanci tak nosné a tedy pro provoz zcela nepostradatelné profese, jako jsou strojvedoucí. 

Nestojí za tímto nestandardním postupem managementu ČD, který dosud nemá obdoby, nějaký 
chladný a zřejmě tedy i dobře promyšlený kalkul?! Nebylo cílem v době kolektivního vyjednávání 
na Českých drahách „rozeštvat“ zaměstnance různých profesí!? Mnohé reakce, které nyní zazna-
menáváme, tomu docela nasvědčují. 

Uvidíme, co přinese čas. A možná už dny a týdny příští!
Marek Poláček

***

Citujeme z diskuze na facebookové stránce AŽD Praha

Jaroslav Verzich: Tak ať strojvedoucí NEDĚLAJÍ přesčasy....
---

Tomáš Hříbek: ... Vy se tu hádáte o drobné a vrchnost se vám směje do očí. Fírům se teď chlustlo 
do očí a za rok se chlustne zas ostatním. Je to prosté, vašimi dohady se nevyřeší nic, a celý oheň per-
sonální krize měl řešit někdo kdysi dávno. Je směšné myslet si, že za rok se naučí dílenský nováček 
vše, co umí starý fachman. Řemeslo má mít zlaté dno, ale v naší společnosti se spíš hraje na stu-
dium, než aby se makalo ručičkama. Díky všem dílenským za to, co umí. Vážím si Vás, pánové.

---
Don Poblítos: Provokace zaměstnavatele splnila účel, lidi se začali žrát mezi sebou.

---
Čert Alf: Nemám rád dohadování, kdo má delšího pinďíka a je důležitější... Myslím, pokud je tohle 

něčí skrytý úmysl, jak rozeštvat ten zbytek zaměstnanců různých profesí, co spolu zatím tvoří jakžtakž 
fungující celek ... tak se to právě podařilo. A nápady jak ještě dorazit rozdrobení jednotného celku po-
kračují. A jak vidno, bude hůř ... Nastoupil jsem k ČSD v r. 1992 a následně vyžral 90. léta absolutního 
nezájmu o nové strojvedoucí, povinnou maturitu atd. Díky tomu jsem prošel asi šest různých provozních 
profesí a vyzkoušel leccos, než se ledy pohnuly. Ale na to, co se děje nyní to bohužel nemá. Krátkozraká 
personální politika nese své ovoce.

Připravil a z www.facebook.com/AZDPraha vybral -MarP-

Jestli se i přes tyto nové skutečnosti najdou stroj-
vedoucí, kteří přesčasy na příští rok opět ochotně 
podepíší, potom nám opravdu není už žádné pomoci!

Věřím a doufám v naši jednoznačně odmí-
tavou odpověď, a proto také podporuji razant-
ní postup našich kolegů v prezidiu v jednání se 
zaměstnavatelem.

a nedostatkem pracovníků. Z jakých důvodů, víme 
všichni, jen zaměstnavatel si to neuvědomuje. Sa-
mozřejmě se nabízí otázka, proč nejsou strojvedoucí 
do programu zapojeni? Vždyť již několik let vnímáme 
nedostatek pracovníků v této profesi. Zaměstnavatel 
to ale vysvětlil naprosto jasně a logicky. Pracovníků 
ve funkcích vyjmenovaných v retenčním programu 
ČD je nyní akutní nedostatek. V profesi strojvedoucí 
stejný nedostatek České dráhy samozřejmě vníma-
jí již déle, ale úspěšně se jim ho daří kompenzovat 
přesčasovou prací nebo zaměstnáváním kolegů, kte-
ří jsou již v důchodovém věku.“ 

Vážení kolegové, ruku na srdce, sami jsme za-
městnavatele nedonutili k tomu, aby se nedostat-
kem strojvedoucích vážně zabýval. S přehledem, 
klidem a jistotou věděl, že vlaky vyjedou a my 
usedneme (rádi) na lokomotivu s pocitem finanč-
ní jistoty „vložáku“. Ti, kdož na vložené výkony 
chodí, sami nejlépe vědí, kolik si každý měsíc 
a za celý rok přivydělali. Možná to bude v ně-
kterých případech i více než těch 60 000 Kč, jež 
vybraným profesím nyní nabízí retenční program. 
To, co nám ale uniká, je fakt, že bychom mohli 
mít stejnou částku úplně všichni, a to bez jedné 
hodiny přesčasové práce!

Nedokázali jsme k tomu naším chováním za-
městnavatele přinutit a on se nám teď směje a při-
pomíná, ke kolika korunám že jsme si přesčasovou 
prací přišli. Samozřejmě, že vše není jen o penězích. 
Naši profesi jsme ale mohli v takovém programu mít 
zařazenu již mnohem dříve. O tom, že strojvedoucí 
vždy ochotní k přesčasové práci tímto vlastně připra-
vili o možný stabilizační příspěvek ostatní kolegy, 
kteří byli názoru opačného, není pochybnosti. 

Nyní je už na každém z nás, aby zpytoval svě-
domí. Jisté je však to, že máme v této problemati-
ce velký podíl viny.

Závodní výbor FSČR Ústí nad Labem

Otázkou přesto zůstává, jak se kdo z našich kole-
gů strojvedoucích právě za současné situace zachová 
a koho podpoří členové FSČR. Zda zaměstnavatele 
evidentně pohrdajícího naší profesí, nebo naši profesní 
odborovou organizaci, která za nás prosazuje oprávně-
né zájmy strojvůdců a dalších profesí, jež zastupuje.

 Evžen Mikolajek

Reakce ZO Frýdek-Místek

Zkouší nás, co ještě sneseme?

Neznalost
nebo záměr?

Stavy vybraných profesí podle č.j.3987/2017 O-10 - "Retenční program"
Soustružník Mechanik KV Zámečník KV ElektromechanikMechanik EZ Vedoucí pos. Posunovač

září 2016 22 591 330 592 85 279 179
září 2017 17 703 217 599 98 268 150

Soustružník Mechanik KV Zámečník KV Elektromechanik Mechanik EZ Vedoucí pos. Posunovač 
září 2016 22 591 330 592 85 279 179 
září 2017 17 703 217 599 98 268 150 
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Průměrný přesčas nárůstem u vybraných profesí podle č.j.3987/2017 O-10 - "Retenční program"
Soustružník Mechanik KV Zámečník KV ElektromechanikMechanik EZ Vedoucí pos. Posunovač Strojvedoucí

září 2016 0,21 2,41 2,88 3,27 2,77 10,14 9,63 9,55
září 2017 0,81 2,92 1,41 3,07 2,16 12,55 11,44 10,32

Soustružník Mechanik KV Zámečník KV Elektromechanik Mechanik EZ Vedoucí pos. Posunovač Strojvedoucí 
září 2016 0,21 2,41 2,88 3,27 2,77 10,14 9,63 9,55 
září 2017 0,81 2,92 1,41 3,07 2,16 12,55 11,44 10,32 
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Průměrné mzdy nárůstem vybraných profesí podle č.j.3987/2017 O-10 - "Retenční program"
Soustružník Mechanik KV Zámečník KV ElektromechanikMechanik EZ Vedoucí pos. Posunovač Strojvedoucí

září 2016 20598 23259 22438 24691 26064 27525 23954 36531
září 2017 23482 24684 22322 25859 27078 28830 24733 39247

Soustružník Mechanik KV Zámečník KV Elektromechanik Mechanik EZ Vedoucí pos. Posunovač Strojvedoucí 
září 2016 20598 23259 22438 24691 26064 27525 23954 36531 
září 2017 23482 24684 22322 25859 27078 28830 24733 39247 
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Společenská rubrika oslavencům přejeme ještě do mnoha dalších 
let štěstí, zdraví a hodně životního elánu. 

***

Dne 17. října oslavil životní jubileum 50 let 
náš kamarád, kolega strojvedoucí Radek Soldán. 
Dále dne 5. prosince oslaví své 60. narozeniny 
náš kolega, strojmistr Miloš Nový. Ke konci 
roku odejdou na zasloužený odpočinek naši ko-
legové strojvůdci Bohuslav Titlbach a Zdeněk  
Megerle. Členové základní organizace FS Ra-
kovník přejí všem kolegům do dalších let mnoho 
zdraví, pohody a spokojenosti v osobním životě.

***

Dvanáctého prosince oslaví své 60. naro-
zeniny náš kolega Ladislav Grulich a brzy 
poté, 23. prosince, bude své šedesátiny sla-
vit rovněž kolega Milan Hofrichter, oba ze 
základní organizace Ostrava Cargo. K jubi-
leu mu blahopřejí a pevné zdraví a úspěchy 
v práci i osobním životě přejí výbor a ostatní 
členové ZO.

***

Svá významná životní jubilea oslavili ane-
bo ještě oslaví tito naši kolegové ze základní 
organizace FS Louny: 55 let 17. září Zdeněk 
Minařík a 3. listopadu Roman Kreisinger, 
60 let 9. října Radoslav Fyman, 65 let 9. lis-
topadu Petr Kutil a 24. prosince Svatopluk 
Lev, 75 let Vladimír Chvalkovský. Všem 
oslavencům srdečně blahopřejeme a do mno-
ha dalších let spokojeného života přejeme jen 
to nejlepší a zejména hodně zdraví. Výbor 
a členové lounské ZO Federace strojvůdců 

***

Konec roku 2017 je v základní organizaci 
FS Meziměstí ve znamení několika čerstvých 
šedesátníků. Dne 26. listopadu to byl pan  
Jaroslav Černý, 6. prosince bude slavit pan 
Stanislav Štencl a 27. prosince pan Antonín 
Šibrava. Výbor a členové ZO Federace stroj-
vůdců Meziměstí jim přejí hodně životního elá-
nu, pevné zdraví a hodně štěstí do dalších let.

***

Koncem října oslavil své významné životní 
jubileum, 50. narozeniny, náš kolega, kama-
rád, člen ZO Federace strojvůdců Lovosice, 
strojvedoucí ČD Cargo Jiří Polanský. Přeje-
me mu jen to nejlepší, hodně zdraví a úspěchů 
a zdolávání dalších tisíců cyklokilometrů! Vý-
bor a všichni kolegové z lovosické základní 
organizace FS 

***

V posledním měsíci tohoto roku oslaví svá 
životní jubilea strojvedoucí ČD Cargo a členo-
vé chomutovské základní organizace FS. Jsou 
to pánové Milan Bachor, který oslaví 19. pro-
since 60. narozeniny, a pan Petr Demko, který 
šedesátiny slaví 23. prosince. Dalším jubilan-
tem je strojvedoucí ve výslužbě, pan Josef 
Jandík, oslavující 24. prosince 65. narozeniny. 
Všem třem k těmto výročím srdečně blaho-
přejeme a do dalších let přejeme hodně štěstí, 
zdraví a spokojenosti. Výbor a všichni členové 
ZO Federace strojvůdců Chomutov

***

V červnu oslavil významné životní výročí, 
rovnou šedesátku, kamarád, kolega strojve-
doucí ČD, pan Stanislav Novák. S omluvou 
za pozdní zveřejnění mu dodatečně přejeme 
pevné zdraví a ještě dlouhý a spokojený ro-
dinný život. Svoji dlouholetou činnost v ná-
ročné profesi strojvedoucí ČD ukončil a do za-
slouženého důchodu odešel v listopadu pan  
Jaromír Schod. Za vykonanou práci mu dě-
kujeme a na zaslouženém odpočinku přejeme 
zdravý a dlouhý vitální život plný pohody. Vý-
bor a členové ZO FS Rumburk

***

V prosinci oslaví své narozeniny naši kole-
gové, členové nymburské základní organizace 
Federace strojvůdců: sedmdesát let 12. pro-
since Petr Krejčík a padesát let 8. prosince 
Vladislav Dostál. K těmto významným život-
ním výročím jim blahopřejeme a do dalších let 
přejeme hodně zdraví, lásky, štěstí a spokoje-
nosti. Výbor a členové ZO FS Nymburk

V letošním roce oslavil své šedesáté kula-
tiny dlouholetý hospodář ZO, člen Federace 
strojvůdců a výborný kolega, pan Václav 
Čechura ze základní organizace FS Blatná. 
Všichni kolegové a kamarádi mu přejí ještě 
do mnoha dalších let hodně štěstí, životního 
optimismu a v neposlední řadě i hodně vzác-
ných úlovků v jeho sběratelské zálibě. A sa-
mozřejmě mu také srdečně děkujeme za jeho 
práci pro naši odborovou organizaci.

***

Dne 30. listopadu slaví své šedesátiny 
strojvedoucí ČD a dlouholetý člen mostecké 
ZO, pan Josef Svárovský. Našemu „tichému 
Pepovi“ přejí všechno nejlepší ke kulatinám 
a hodně zdraví do dalších let všichni kamarádi 
z Mostu. Výbor základní organizace se k to-
muto přání připojuje.

***

Třináctého prosince oslaví kulatou šede-
sátku náš kolega strojvedoucí, pan Vlastimil 
Onderka. Všechno nejlepší k jubileu, hodně 
zdraví, štěstí a spokojenosti a kilometry bez 
nehod Ti přejí kolegové a členové základní 
organizace FS Suchdol nad Odrou.

***

Dne 18. prosince se dožívá krásných 
osmdesáti let strojvůdce ČSD v. v., pan Jiří 
Chalupa. Havlíčkobrodští kolegové svému 
bývalému kolegovi přejí vše nejlepší, zejmé-
na pevné zdraví a spoustu uskutečněných cest 
k moři, kam tak rád jezdí.

***

Listopadovým šedesátníkem ZO Brno-Ma-
loměřice je kolega Zdeněk Pelikán, dlouho-
letý člen FSČR. Výbor základní organizace 
Federace strojvůdců mu přeje hodně bezpeč-
ných kilometrů. Samozřejmě také zdraví, štěs-
tí a pohodu v rodinném životě.

***

Již 17. prosince oslaví krásných kula-
tých 50 let kolega strojvedoucí, pan Oldřich  
Rychlý ze základní organizace FS Šumperk. 
Výbor a všichni členové ZO mu přejí hlavně 
hodně zdraví, štěstí a pohody doma i v práci. 
I když je zvláštní, že ses po dlouhé době ocitnul 
letmo, tak věříme, že to skousneš a vše se opět 
v dobré obrátí! Protože tohle přání píšeme s ná-
skokem, tak věříme, že oslavíš řádně nejen tu 
padesátku, ale i nějaký „luxusní“ turnus!

***

Z provozní jednotky ČD Cargo Nymburk 
odešel k prvnímu listopadu do důchodu náš 
kolega Přemysl Hemiš. Všichni členové 
nymburské základní organizace FS mu děkují 
za vykonanou práci a do dalších let přejí hod-
ně zdraví, štěstí, lásky a spokojenosti.

***

Pátého prosince oslaví své šedesátiny stroj-
vedoucí ČD Cargo, pan Jaroslav Marek ze 
základní organizace Most. Jardovi přejeme 
k tomuto krásnému jubileu hodně zdraví, klidu 
v práci a rodinném životě. Výbor ZO FS Most

***

Již 17. prosince oslaví první padesátku náš 
kolega strojvedoucí, pan Petr Čegan, sloužící 
v SLČ Studénka. Všechno nejlepší ke kulati-
nám, zdraví, štěstí, pohodu a kilometry bez 
nehod Ti přejí kolegové a členové ZO Federa-
ce strojvůdců Suchdol nad Odrou.

***

Dne 23. prosince oslaví šedesáté narozeni-
ny náš kolega Jaroslav Klíma (ČD Cargo) ze 
základní organizace FS Ústí nad Labem. K to-
muto jubileu mu blahopřejí a do mnoha dal-
ších let jen to nejlepší, spokojenost, pohodu 
a zejména zdraví přejí výbor a ostatní členové 
ZO Federace strojvůdců.

***

Na Štědrý den bude slavit své 65. naroze-
niny náš kolega Miloš Votruba ze základní 
organizace FS DKV Praha. Výbor a ostatní 
členové jeho ZO Federace strojvůdců mu sr-
dečně blahopřejí a ještě do mnoha dalších let 
spokojeného života přejí jen to nejlepší a ze-
jména pevné zdraví.

***

Na sklonku roku budou svá životní výročí 
slavit rovněž dva naši kolegové ze ZO Fe-
derace strojvůdců Děčín. Dne 18. prosince 
75 let Jiří Havelka a následně 26. prosince 
rovnou sedmdesátku Ivan Murdych. Oběma 

Nemá to logiku

Už není čas na pohrdání

Reagovat musíme velmi rázně!

Neuškodí malé ohlédnutí

Náborový příspěvek pro všechny kromě 
strojvedoucích, to jsem si nedávno s údivem 
přečetl na náborovém letáku, který jsme za-
registrovali asi všichni. Také v tomto kon-
textu jsem vnímal v ZS č. 20 otištěný člá-
nek o úrovni nově příchozích kolegů. Tyto 
dvě věci spolu velmi úzce souvisí. Ve svém 
příspěvku Dráha zaspala ..., na který kolega 
navazoval, jsem se snažil tomuto tématu vy-
hnout, jelikož jsem toho „najel“ málo na to, 
abych si mohl dovolit kritizovat jiné nováč-
ky, ale i z toho důvodu, že si velmi vážím 
práce lidí v našem DKV, jež mají na starosti 
nábor v době, kdy i jim tato rozhodnutí velmi 
ztěžují práci. 

Úroveň nově příchozích pravda není mnoh-
dy ideální, ale kdyby chodili k branám našich 
DKV jen lidé s elektromaturitou, určitě by ni-
kdo nezaměstnal třeba zedníka. Leč bohužel! 
Chtěl bych se ale vrátit k již zmíněnému ná-
borovému příspěvku. Netuším, jaké představy 
o příchozích adeptech naší profese mají lidé, 
kteří tento leták vytvořili a nesou i odpověd-
nost za stávající personální situaci. Velkým 
lákadlem pro budoucí strojvedoucí ale určitě 
není nástupní plat, který je dnes vyšší snad už 
všude. A když už se nabízí jistá možnost kom-
penzace v podobě náborového příspěvku, tak 
je pro naši profesi zrušen! 

V této souvislosti nelze pominout retenč-
ní program ČD, který nejenže kašle na stroj-
vedoucí v zácviku, ale vlastně na úplně 
všechny strojvedoucí. Nejvíce mě ale „do-
jalo“, že strojvedoucí vlastně motivovat ne-
potřebujeme. Máme jich asi dost a tam, kde 
jich máme málo, tam jsou přece ti stávající 
ochotni odpracovat desítky hodin přesča-
sů anebo jezdit do 70 let. V dnešní době, 
kdy i všechna média si všímají nedostatku 
strojvedoucích u všech dopravců, je ale ta-
kový přístup naprosto nehorázný. Opravdu 
plivanec dokladující tvrzení „máme vás ně-
kde…“ Nelze opomenout ani to, že retenční 
program může leckde vést i k závisti a ne-
vraživosti na pracovišti. A mám dojem, že 
to v poslední době může být i cílem. Další 
restrukturalizace ČD (aktuální oddělení 
správkáren od provozu) vnímám částečně 
i jako snahu rozbít co nejvíce pospolitost 
zaměstnanců, rozdělit je na malé skupiny, 
aby nebyli akceschopní. Rád bych vyzdvihl 
Federaci strojvůdců jako silnou odborovou 
organizaci na železnici, zejména za její sna-
hu nás stmelovat a prosazovat zájmy nejen 
naší profese. 

Nehorázným manažerským rozhodnutím 
se budeme jen těžko bránit, ale doporučení 
je jasné. Nedělat přesčasy! Samozřejmě jsou 
i případy, kdy to není úplně možné dodržet, 
občas v nouzi potřebuji já něco po strojmistro-
vi, jindy on po mně, nesmí to být ale pravidlo. 
Není zde totiž od věci uvést, že ani kolego-
vé strojmistři na tom nejsou o moc lépe než 
strojvedoucí. Vždyť v loňském roce se většina 
z nich nedočkala navýšení tarifní třídy, což 
považuji za nepochopitelné. Už jen z toho 
důvodu, že každý strojmistr přece musí mít 
předchozí praxi jako strojvedoucí … 

Co se týče navýšení mezd, letos se ve ve-
řejném sektoru přidávalo na platech 10 až 
15 procent. A my jsme se dočkali pouze nedů-
stojné diskuze o budoucnosti režijek. Tahani-
ce kolem nich alespoň na mě působí dojmem, 
že může jít o záměrné odvedení pozornosti. 
V kolektivním vyjednávání by zaměstnanci 
chtěli zlepšit finanční ohodnocení své práce, 
a tak není od věci odvést pozornost od platů 
k zaměstnaneckému jízdnému. Režijky jim 
sice nakonec necháme, ale jinak nás to nebu-
de stát nic. 

Věčný spor o režijky naprosto nechápu. 
Pracuji u ČD, a tak mám přece výhodnější 
jízdné. Kdybych pracoval ve Škodovce, do-
stanu výhodněji auto. A jako plavčík v aqua-
parku budu mít zase permanentku do bazénu. 
Dnes snad každý zaměstnavatel motivuje své 
zaměstnance firemními benefity! 

Byť jsem strojvedoucí nováček, rád bych 
se ještě vrátil k našemu mzdovému ohodno-
cení. Ještě než jsem začal jezdit sám v tra-
ti, občas jsem si říkal, proč si na něj pořád 
někdo stěžuje, vždyť plat okolo 30 tisíc není 
sice vzhledem k naší práci úplně odpovída-
jící, ale představuje celkem slušné peníze. 
Na základě vlastních výplatních pásek, ale 
i z komentářů kolegů už to ale chápu. Moje 
představy byly diametrálně odlišné od rea-
lity. Je ostuda, aby strojvedoucí odpracoval 
normu a neměl ani 25 000 Kč čistého. A po-
kud naše profesní odborová organizace v zá-
jmu zlepšení našeho finančního ohodnocení 
potřebuje, abychom nepodepisovali dohody 

V uplynulém týdnu posílila mysl všech 
strojvůdců do vyhlášek proti podpisu vlo-
žená informace o retenčním programu pro 
vybrané zaměstnance ČD. Nejen já, ale i ko-
lektiv strojvedoucích v Ústí nad Labem to 
vnímáme jako výsměch. Ano, to jak se jako 
kolegové chováme (přesčasy), je opravdu 
ubohé. Zaměstnavatel však námi pohrdá 
a my stále čerpáme „to blaho“, které nám 
poskytuje PKS. 

Pokud ani v této době, kdy nám přihrává 
do karet veškeré dění kolem nás, nebudeme 
schopni prosadit nápravu, tak dojde k ma-
sivní nedůvěře v naši odborovou organizaci. 
Musíme zaměstnavateli dokázat, že opravdu 
není čas na pohrdání. Je zapotřebí odstranit 
všechny zábrany a dodat si sil k boji. Nebát 
se výhrůžek o krátkých směnách a práci podle 
zákoníku práce. Klidně, jdeme do toho. Ne-
máme z toho strach, vše je na naší straně. 

Také jsem zhlédl krátkou reportáž v Čes-
ké televizi o situaci u národního dopravce. 
Upřímně, byl jsem překvapen. Ale nesmí to 
být pouhý výkřik do tmy. Situace je opravdu 
neúnosná a mě samotného obtěžuje každá dě-
lená směna. Zvláště při jejich počtu. Nemůže-
me už ustupovat všem těm, kteří jsou ze všeho 
podělaní a bojí se, abychom snad náhodou 
zaměstnavateli neublížili. Ubližuje mi dosti 
tím, že mi krade z volného času. Děti rostou 
a já dřepím v Praze na fírcimře. Přestaňme 
tvořit PKS k obrazu těch, kteří se bojí o to, že 
již nebudou moci jezdit Žilinu či snad Cheb 
na Pendolinu přes celou ČR. Chceme lidské 
podmínky a mít stále ten dobrý pocit, pro ně-
které z nás, že mám hezké povolání. 

Stále doufám v něco lepšího. Jsme si sami 
tvůrci naší budoucnosti.

Lubomír Hemiš
místopředseda ZO FS Ústí nad Labem

Možná by v rámci reakcí na opatření 
zaměstnavatele nebylo „na škodu věci“ 
zrekapitulovat některá důmyslná rozhod-
nutí Personálního odboru GŘ v novodobé 
historii ČD. Od poměrně dlouho trvající-
ho „STOP“ stavu v přijímání zaměstnan-
ců do naší profese až po dnešní situaci. 
Společným jmenovatelem bylo vždy ne-
koncepční rozhodnutí zmíněného odboru, 
jehož důsledkem bylo a je i v současnosti 
vynaložení nemalých finančních prostředků 
pro zjednání nápravy.

V standardně fungující společnosti by 
tito pracovníci měli přijmout odpovědnost 
za svá špatná rozhodnutí se všemi důsledky 
z toho vyplývajícími. Doporučuji proto ve-
dení naší firmy proškolit nové zaměstnance 
O 10 GŘ ČD (za ty odvolané) v oborech 
„Řízení lidských zdrojů“ a „Vedení lidí“. 

Možná bychom si potom při koncipování 
PKS ČD mohli přidat do tarifu i jednotli-
vých profesí více peněz.

Jan Tomášek
předseda ZO FS Pardubice

Z obsahu retenčního programu ČD si 
nyní každý strojvedoucí může udělat přes-
ný obrázek, za co zaměstnavatel považuje 
pozici strojvedoucího! Část viny je zřejmě 
i na naší straně. Zejména vzhledem k tomu 
jak ochotně a v jakém objemu děláme přes-
časy, a jak tomu bohužel bylo i v době naší 
loňské akce „Přesčasy“.

Jisté je nyní ale jedno. – Pakliže chceme 
zlepšit svoje jak sociální, tak i finanční pod-
mínky, bude potřeba k této situaci odpověd-
ně přistoupit a hlavně reagovat velmi rázně. 
Připomeňme si, že tento program s naší 
odborovou organizací nebyl ani projednán! 
Proč asi!? 

Nyní zaměstnanci některých vybraných 
nedostatkových profesí na ČD, kteří od-
mítají nebo nemohou pokrývat personální 
nedostatky přesčasovou prací, budou odmě-
něni 60 000 Kč ročně navíc. Přejme jim to! 

Rozhodně pracovní podmínky na vyjmenova-
ných pozicích u ČD na trhu práce také nejsou 
nejlákavější. 

Každý z nás strojvedoucích by se ale nyní 
měl nad postojem zaměstnavatele zamyslet.   
Zejména si při každé vložené směně anebo 
přesčasech sám spočítat, kolik ho tato směna 
vlastně nakonec stála peněz! 

Vážení kolegové, hlavně si uvědomte, 
kolik hodin byste museli odpracovat navíc, 
abyste si přivydělali oněch 60 000 Kč, které 
retenční program nyní přijatý vedením ČD ga-
rantuje vybraným nedostatkovým profesím! 

To, že profese strojvedoucího k nim ne-
patří, je totiž nejen naprosto nepřijatelné, ale 
doslova skandální!

S použitím Infolistu činnosti výboru ZO FS 
Bohumín, který jako reakci na retenční pro-
gram ČD připravil kolega Martin Kotlár. 

Poslední rozloučení
V neděli 22. října 2017 nás náhle opus-

til pan Václav Veltruský, bývalý strojve-
doucí ČD Cargo a člen mostecké základní 
organizace. Zemřel ve věku 66 let, tedy jen 
po krátkém zaslouženém odpočinku.

Prosíme všechny, kdo jste Vaška znali, 
abyste mu spolu s námi věnovali svoji ti-
chou vzpomínku.

Výbor ZO FS Most

o přesčasech, je naprosto nepřijatelné, aby-
chom to ignorovali a ještě si dokonce potom 
stěžovali, že FSČR nic nedělá.

I přes všechno, co se dnes děje, mám svoji 
strojvůdcovskou profesi rád a jsem vděčný, že 
mohu být na pracovišti, na kterém nyní pů-
sobím a kde to dle mého názoru ještě pořád 
funguje tak, jak má. Ovšem zatímco ještě před 

pár týdny jsem si absolutně nedokázal před-
stavit, že bych někdy mohl dělat něco jiného, 
dnes už začíná hlodat červík pochybností, 
zda tuto (byť krásnou) práci dokážu dělat až 
do důchodu… 

Matěj Daněček
PJ Brno-Maloměřice

Od mládí kráčel ve stopách svého otce, 
po vyučení s maturitou v OUŽ Nymburk 
a dvouleté vojenské službě „na čáře“ na-
stoupil do trutnovského depa, kde se postup-
ně, jak bylo tehdy zvykem, vypracoval přes 
dílnu a různé provozní pozice do vysněné 
funkce strojvůdce a od 1. prosince začal 
„honit vozy“ na trutnovské záloze. 

Se změnou GVD 21. května 2000 přešel 
ke společnosti Viamont a jezdil na trati Trut-
nov hl. n.–Svoboda nad Úpou. 

V roce 2012 se stal zaměstnancem spo-
lečnosti LTE, kde si rozšířil své přenosy 
a řady hnacích vozidel a začal ke své radosti 
jezdit po celé republice.

Vedle svého zaměstnání měl Zimič i dru-
hou, obrovskou lásku – byl všestranně na-
daný sportovec, který se nebál žádné výzvy 
a svým elánem a nasazením dokázal strh-
nout své kolegy a přátele k výkonům, které 
by sami od sebe ani nečekali. Odešel kluk, 
co uměl máknout i slavit, kluk s velkým srd-
cem správného chlapa. Odešel kluk, co nám 
bude navždy chybět.

Za ZO FS Trutnov a Vyschlé latě Brutus 
Foto archiv Roman Hlubuček

V nevlídném ránu 30. října odešel z toho-
to světa ve věku pouhých 48 let náš kolega, 
člen základní organizace FS Trutnov, stroj-
vůdce společnosti LTE, pan Tomáš Zíma.

Tomáš Zíma nám bude navždy chybět


