ALIANCE DRÁŽNÍHO PROVOZU
odborová organizace
Hradec 64
332 11 Plzeň-jih

Prohlášení odborového svazu ADP k řešení obtížné
sociální situace zaměstnanců Správy železnic
Vážený pane generální řediteli,
Výkonný výbor Aliance drážního provozu projednal dne 20. 3. 2020 formou per rollam velmi vážnou situaci
v oblasti sociálních, finančních a někdy i existenčních dopadů na zaměstnance Správy železnic v souvislosti
se šířením koronaviru SARS-CoV-2 a přijatých vládních opatření.
Jedná se především o problematiku zaměstnanců, kteří jsou a dlouhodobě budou doma z důvodu překážky na
straně zaměstnance dle § 191 Zákoníku práce (matky samoživitelky, osoby pečující o jiného člena domácnosti,
v karanténě apod.) či dlouhodobě nemocné. Naší společnou snahou je nalézt mechanismus, který by složité
životní období pomohl překonat.
Na základě těchto skutečností přijal Výkonný výbor ADP následující usnesení.

1. Výkonný výbor ADP apeluje na zaměstnavatele, aby přijal taková organizační opatření, která by
umožnila zaměstnancům, kteří se ocitnou ve složité životní situaci primárně čerpat prostředky v rámci
sociálních výpomocí či zápůjček z C-FKSP, bodu 3.2.7 platných Zásad hospodaření s centralizovanými
prostředky Fondu kulturních a sociálních potřeb Správy železnic, státní organizace pro rok 2020 ve
znění 1. změny. (§ 11 vyhlášky č. 114/2002 Sb, o fondu kulturních a sociálních potřeb v platném znění).

2. Výkonný výbor ADP deklaruje v rámci solidarity se zaměstnanci ochotu vzdát se
veškerých nároků a plnění pro rok 2020 v rámci rozpočtovaných prostředků z C-FKSP na
pořádání kulturních a sportovních akcí (dle kapitoly 3.2.6 platných „Zásad C-FKSP“)
v úhrnné výši 1 350 000 Kč, což byla navržená alokace pro odborový svaz ADP.
3. Výkonný výbor ADP požaduje přesunutí alokovaných zdrojů dle bodu 2. tohoto usnesení, do
kapitoly Sociální výpomoci a zápůjčky pro potřeby zaměstnanců Správy železnic, kteří se
ocitnou ve složité situaci a splní věcná kritéria.
4. Výkonný výbor ADP ukládá předsedovi odborového svazu ADP v součinnosti se
zaměstnavatelem a ostatními odborovými svazy u Správy železnic docílit společné dohody
a realizaci výše uvedených návrhů.
V Hradci dne 21. 3. 2020

Ing. Jan Zazvonil
předseda ADP
v. r.
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