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INFORMACE ZV OSŽ Všetaty č. 2 / 2014 
 

 Jednání se zaměstnavateli: 
o PO Nymburk 

 Zaměstnanost – bez změn. 

 Dovolené se čerpají dle plánu. 

 Akce FKSP se musí čerpat tak, že jsou 1. v ročním plánu, 2. je vystavena 

objednávka, 3. proběhne akce, 4. ZO akci vyfakturuje SŽDC tzn. není možné 

dělat akce nahodile, dle přání členů ZO, vždy je potřeba akci dát dopředu na 

vědomí zaměstnavateli. 

 V ŽST Nymburk hl. n. bude ověřovací provoz aplikace GRADO (náhrada za 

ISOŘ). 

 Poukazy na KOP jsou přidělovány tak, jak docházejí. 

o PO Lovosice: 
 Zatím není jasné, jaký dopad bude mít rušení stavědel ve Štětí a Hošťce (možné 

odchody do důchodu, uplatnění signalistů v jiných PO). 

 Byly stanoveny termíny prověrek BOZP. 

o PO Kralupy n. Vlt.: 
 S dozorčím p. Klöckerem a potom i s přednostou byla řešena dodávka vody na 

stavědlo ve Zlonicích. 

 Byly stanoveny termíny prověrek BOZP. 

o PP Kralupy n. Vlt.: 
 Od dubna 2014 budou „velké“ změny v systému odvozu zátěže z Neratovic a 

potažmo i z Kralup, pevné časy ani vlakotvorba nebyla v době jednání známa, 

vše by se ale mělo odehrávat tak, že záloha Neratovice pojede večer 

z Neratovic do Kralup, potom v noci z Kralup do Nymburka s manipulací 

v Neratovicích, dopoledne se vrátí z Nymburka do Neratovic a přes poledne 

provede obsluhu Měšic. 

 Na změnu v práci zálohy, naváže i změna pracovní doby v tranzitu Neratovice, 

nově opět ranní a odpolední směna. 

 Paní Hálová nás informovala, že organizační změna, která se konala na 

přelomu roku se v celém PJ Praha-Libeň dotkla 10 lidí, kteří odešli takzvaně 

„na tvrdo“. 

o PP Mladá Boleslav: 
 Na Cargu na Mělníku chybí 1 posunovač, jinak je plný stav. 

 V PP Mladá Boleslav se díky prozákaznické orientaci předpokládá nárůst 

výkonů (Škodovka + Labe Mělník). 
 

 ZV: 
 V místnosti ZV ve Všetatech byl přestěhován nábytek tak, abychom se do 

místnosti vůbec vešli. 

 ZV vzal na vědomí zprávu o postupu advokáta JUDr. Vejlupka ve věci MU 

Neratovice. 

 ZV důrazně upozorňuje všechny členy na krizovou linku OSŽ – 602 262 544, na 

kterou se můžete obracet 24 hod. denně, a to i při banálních nehodách typu 
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říznutá výměna, vjezd na obsazenou kolej (i když se nic nestalo), neboť Policie 

ČR tyto nehody často šetří jako tr. čin obecného ohrožení a vysvětlení, které 

podáte zaměstnavateli je podkladem k tomuto šetření, proto je nejlépe 

výpověď odmítnout z důvodu rozrušení a nejprve se poradit. Vysvětlení 

zaměstnavateli lze podat např. až druhý den. 
 

 Školení PKS SŽDC: 
 PKS SŽDC má zcela novou strukturu podle návrhu zaměstnavatele. 

 Kap. I. Spolupráce s odborovými organizacemi – stanoveny termíny pro 

materiály k projednání a materiály k informování. 

 Bod 2.1.2.3. – stanovení postupu pro očkování proti hepatitidě a klíšťové 

encefalitidě. 

 Bod 2.2.1. – na BOZP vyčleněno 35 mil. Kč. 

 Bod 3.1.6. – navýšené odstupné. 

 Bod 4.5. – nově není možné provádět odvody členských příspěvků 

zaměstnanců, kteří mají exekuci nebo osobní bankrot. 

 Příl. I. – zaměstnavatel chtěl posuzovat jednotlivá pracoviště s ohledem na 

možnost (nebo nemožnost) poskytování pevné přestávky na jídlo a oddech dle 

ZP, tato přestávka se nezapočítává do pracovní doby, nakonec bylo vyjednáno 

vše tak jako dosud, tzn. poskytuje se přiměřená doba na jídlo a oddech, kterou 

zaměstnanci čerpají ve vhodných vlakových pauzách a do pracovní doby se 

započítává. 

 Příl. I. str. 33 PKS – Střežení pracoviště je max. 300 hod. ročně. 

 Příl. II. – Odměňování je dle tarifních tabulek opět dělených na stupeň A a B 

(dle let) při zařazení ve více TS se uvažuje převážnost práce, v čl. 19 je nově 

definován nepřetržitý provoz a v čl. 38 je stanovena profesní odměna pro 

zaměstnance provádějící komerční odbavení cestujících ve výši 250,- měsíčně, 

podmínkou přiznání je alespoň 1 směna v měsíci na pracovišti s osobní 

pokladnou. 
 

 Informace z právního odd. ústředí: 
 Z důvodu platnosti nového občanského zákoníku je novelizován i zákoník 

práce a další související předpisy. 

 V době pracovní neschopnosti chodí kontroly jak od ČSSZ, tak od 

zaměstnavatele. 

 Soužití druh x družka pro účely čerpání FKSP se dokládá čestným prohlášením 

bez ověřování podpisů. 

 Z C-FKSP je možné čerpat i na rekreaci důchodců. 
 

Sledujte též stránky OSŽ Všetaty na internetu a facebooku! 
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