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INFORMACE ZV OSŽ Všetaty č. 6 / 2014 
 

 Informace: 
 Přihlašte se, prosím, na mailu michal.brejnik@seznam.cz o zasílání informací, po 

prázdninách přestanou být rozesílány na pracoviště v tištěné podobě. Upozorňuji, že je 

potřeba zaslat i emailovou adresu na Váš dopravní deník, abyste informace dostávali 

i tam! 

 Tištěné informace budou vyvěšovány na následujících místech: 

o Kralupy nad Vltavou, kancelář peronního výpravčího 

o Neratovice, chodbička před dopravní kanceláří 

o Všetaty, osobní pokladna 

o Mělník, dopravní kancelář 

o Byšice, dopravní kancelář 

o Lysá nad Labem, dopravní kancelář 

 Právní pomoc: 
 ZV schválil poskytnutí právní pomoci našim členům. Tato právní pomoc bude 

poskytnuta v případě, že se spory se zaměstnavatelem nepodaří urovnat smírnou cestou 

a náš člen o tuto právní pomoc projeví zájem. Schválením právní pomoci nechceme 

předjímat vinnu či nevinnu našich členů! 

 pan Jiří Rubeš – náhrada škody vůči zaměstnavateli ČD Cargo, za trakční naftu při 

odvozu vlaku do Kladna-Dubí odklonem přes Prahu. 

 pan Václav Hlaváček – MU (vyšinutí v Měšicích u Prahy). 

 pan Libor Blažek – MU (jízda vlaků na jednu traťovou kolej proti sobě) 

 Tábory: 
 Dle schválených zásad je poskytován příspěvek na tábory dětí ve výši 1000 Kč/dítě 

 Doklady o zaplacení tábora (faktura, stvrzenka, …) znějící na jméno rodiče nebo dítěte 

člena ZO předávejte buď svým zástupcům, nebo přímo A. Hejskové do osobní pokladny 

Všetaty. 

 Příspěvky se neposkytují na tábory, které jsou dotovány ze SF nebo FKSP (zpravidla 

se jedná o TDM spolupořádané zaměstnavatelem). 

 Usnesení: „ZV žádá všechny členy OSŽ Všetaty, aby každou neefektivnost, nebo organizaci práce 

ohrožující bezpečnost, která je nařízena vedoucími pracovníky, hlásili ZV.“ Tato oznámení zasílejte 

místopředsedovi Jirkovi Pavlíčkovi – jiri_prag@seznam.cz, který je bude sumarizovat a ZV je bude 

se zaměstnavateli důsledně projednávat. 

 Sociální pomoc: Panu Pěknicovi bude ze SF ČD Cargo vyplacena sociální výpomoc z důvodu 

dlouhodobé nemoci. 
 Jednání se zaměstnavateli: 

o Cargo PP Kralupy nad Vltavou – paní Hálová 
 V letních měsících dojde z důvodu čerpání dovolených k poklesu na pracovišti Kralupy 

nad Vltavou – tranzitér na jednoho tranzitéra. Je předpoklad, že toto snížení bude trvalé 

a přebývající zaměstnanci budou převedeni na pracoviště Praha-Libeň. 

 Někteří zaměstnanci vyjádřili nesouhlas se změnou místa výkonu práce, k tomu paní 

vedoucí sděluje, že dle Pracovní smlouvy je místem výkonu práce PJ Praha, což 

znamená celý obvod od Berouna po Frýdlant v Čechách. 

 Vedení Carga v Kralupech nad Vltavou usilovně řeší problém netekoucí teplé vody na 

pracovištích Carga v Neratovicích, bohužel ani správce budovy neví kudy je voda 

vedena. 
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 ZV opět předložil vedení Carga problém s hromaděním prázdných souprav Falls (Wap) 

v Neratovicích, paní Hálová přislíbila pomoc s tímto problémem. 

o ČD OS Nymburk – paní Vokounová: 
 Paní přednostka upozorňuje, že není možné splnit všechny požadavky zaměstnanců na 

dovolenou, zvlášť pokud nebyla naplánována. 

 Dle pracovní smlouvy je místem výkonu práce obvod KCOD Praha, tzn. zaměstnanci 

mohou být převedeni na práci v celém tomto obvodu. 

 V Nymburce došlo k takzvanému bezpečnostnímu incidentu (krádež peněz) ve výši cca 

20 000,- Kč, pachatel byl dopaden, peníze už ovšem neměl. 

 Paní přednostka upozorňuje zaměstnance, že nesmí mít peníze položené na výdejním 

okénku. Všechny peníze (tržbu i směnné) je třeba ukládat na příslušná místa (šuplík, 

mincovník, …) a porušení této povinnosti bude trestáno odejmutím 100% prémií. 

o SŽDC PO Nymburk – pan Kukla: 
 Byla projednána úprava turnusů na mladoboleslavské trati 1x na žádost zaměstnanců a 

1x z důvodu zkrácení pohotovosti. 

 Systemizace, dovolené a KOP jsou plněny dle plánu, přesčasy jsou úměrné stavu 

nemocnosti a dovoleným. 

 Panu přednostovi Literovi byl prostřednictvím pana náměstka tlumočen nesouhlas ZV 

se způsobem obsazování výlukových hlásek (nebyli osloveni všichni zaměstnanci PO). 

o SŽDC PO Lovosice – pan Krejčí: 
 Při racionalizaci v ŽST Štětí a Polepy nemusela být dána žádnému zaměstnanci 

výpověď, vše se řešilo odchodem do důchodu nebo náhradním umístěním. 

 Pan přednosta nás informoval o změně vynášecího období u OOP, které bylo u věcí, 

které se dle zkušeností méně opotřebovávají prodlouženo. Pokud by však byl OOP 

nadmíru opotřebován, nebo poškozen, tak bude vyměněn i před uplynutím tohoto 

období. 

 Do dopravní kanceláře ve Štětí bude pořízen nový stůl. 

o SŽDC PO Kralupy nad Vltavou – pan Klöcker: 
 Noví výpravčí p. Šorf a Horváth jsou před autorizací, nový nástup p. Draštík - výpravčí 

a p. Antonín – výhybkář. 

 Byl vydán nový výnos k D1 a k 1. 9. vstoupí v platnost nový předpis Zam1, který bude 

nově stanovovat povinnost jednou ročně provést ověření znalostí. 

 

Zaregistrujte se k odběru informací u Michala Brejníka! 

 

Jsme i na webu www.oszvsetaty.cz! 
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