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Vážený pane,
níže Vám zasílám výpis z usnesení z PV OSŽ při ČD, a. s. ze dne 10. 1. 2018 ke stanovisku
ke změně organizačního uspořádání generálního ředitelství Českých drah, a.s. s účinností od
1. 2. 2018.
PV OSŽ při ČD, a.s. na svém zasedání projednal za účasti člena představenstva generálního
ředitelství ČD, a.s. Ing. Miroslava Kupce navrženou změnu organizačního uspořádání a po
rozsáhlé diskusi přijal následující usnesení:
 PV OSŽ při ČD, a.s. bere na vědomí navržené organizační uspořádání GŘ ČD, a.s.
s tím, že :
Neexistuje jediný zásadní argument, proč by se problémy nedaly řešit v rámci
současné struktury O12, a navíc všechny segmentace většinou vedou ke zhoršení
mezilidských vztahů a komunikace mezi zaměstnanci.
- dle ústního vyjádření člena představenstva GŘ ČD, a.s., dojde k rušení pozic
přednostů PJ v DKV, také od 1. 2. 2018.
 PV OSŽ při ČD, a.s. žádá řádné projednání ve stanovené lhůtě. V zaslaném
materiálu, který jsme obdrželi, není o této změně žádná zmínka.
Z dalšího vystoupení Ing. Miroslava Kupce vyplynulo, že změny v organizačním
uspořádání DKV budou v letošním roce dále pokračovat. PV OSŽ při ČD, a.s. není
přesvědčen o správnosti dalších kroků, které jsou připraveny k realizaci.
 Z výše uvedeného vyjádření PV OSŽ při ČD, a.s. doporučujeme změnu
nerealizovat.
S pozdravem
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