ODBOROVÉ SDRUŽENÍ ŽELEZNIČÁŘŮ - ÚSTŘEDÍ
Na Břehu 579/3, Praha 9 - Vysočany, 190 00 Praha 9
e-mail: osz@osz.org
www.osz.org

COVID-19 - PŘEHLED LEGISLATIVY A DŮLEŽITÝCH ODKAZŮ
ke dni 26.3.2020

Vážené členky a vážení členové OSŽ,
sdělujeme Vám, že na webové stránce www.zakonyprolidi.cz (LEGISLATIVA)
je uvedený průběžně aktualizovaný a chronologicky uspořádaný přehled všech usnesení
vlády ČR souvisejících s opatřeními proti koronavirové pandemii https://www.zakonyprolidi.cz/koronavirus
Dále je možné sledovat aktuální informace na následujících webových stránkách vlády
ČR, ministerstev ČR, odborových centrál v ČR a Odborového sdružení železničářů.
DŮLEŽITÉ ODKAZY:
-

Speciální web ke koronaviru (MZ ČR) - https://koronavirus.mzcr.cz
Úřad vlády ČR: www.vlada.cz
Ministerstvo práce a sociálních věcí: www.mpsv.cz - pracovněprávní oblast, sociální
pojištění, dávky a služby
Ministerstvo zdravotnictví: www.mzcr.cz - zdraví a hygiena
Ministerstvo financí: www.mfcr.cz - daně a další finance
Ministerstvo průmyslu a obchodu: www.mpo.cz - podnikatelé, živnostníci
Ministerstvo dopravy: www.mdcr.cz - doprava
Ministerstvo zahraničních věcí: www.mzv.cz - zahraniční cesty
Ministerstvo vnitra: www.mvcr.cz - bezpečnost, hranice, pobyt, pohyb, cizinci
Ministerstvo pro místní rozvoj: www.mmr.cz - cestovní ruch, zájezdy
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy: www.msmt.cz - vzdělávání a sport
Ministerstvo obrany: www.army.cz
Informační server pro podnikatele: www.businessinfo.cz/koronavirus - mj. nejčastější
otázky a odpovědi podnikatelů a živnostníků
Správa železnic, státní organizace: www.szdc.cz
České dráhy, a.s.: www.cd.cz
ČD Cargo, a.s.: www.cdcargo.cz
Česká advokátní komora: www.cak.cz
Českomoravská konfederace odborových svazů: www.cmkos.cz
Asociace samostatných odborů: www.asocr.cz
Odborové sdružení železničářů: www.osz.org

INFORMAČNÍ LINKY:
-

Speciální linka v souvislosti s koronavirem - 1212
NON STOP info linky Státní zdravotní ústav (zdraví a hygiena) - 724 810 106,
725 191 367, 725 191 370
Ministerstvo práce a sociálních věcí: 1212, posta@mpsv.cz , pracovněprávní oblast,
sociální pojištění, dávky a služby
Ministerstvo financí: 224 041 111 - daně
Ministerstvo zahraničních věcí: 224 183 200, 224 183 100 - zahraniční cesty
Ministerstvo průmyslu a obchodu: 224 854 444 - podnikatelé, živnostníci, spotřebitelé
Ministerstvo dopravy: 225 131 810 - doprava
Úřad práce ČR: 844 844 803 - nezaměstnanost, sociální dávky

INFORMAČNÍ MATERIÁLY:
-

Coronavirus
Koronavirus a pracovněprávní souvislosti
Mimořádná opatření ve vlacích
Připravte své pracoviště na COVID-19

V případě dotazů kontaktujte ESO OSŽ-ústředí JUDr. Petra Večeře, tel.: 737 275 068,
e-mail: petr.vecer@osz.org nebo Ing. Ludmilu Malinovou, tel.: 731 137 770,
e-mail: ludmila.malinova@osz.org
.
V Praze, dne 26. března 2020

Mgr. Martin Malý, v.r.
předseda
ODBOROVÉHO SDRUŽENÍ ŽELEZNIČÁŘŮ

