
Informace z jednání ZV OSŽ Železniční stanice 
konané v únoru 2020 v Nymburce 

 

 

Program: 1. kontrola, usnesení a plnění úkolů 

                  2. informace z výborů OSŽ v zastupovaných organizačních složkách 

                  3. projednávání činnosti ZO OSŽ 

                  4. hospodaření ZO 

                  5. organizační záležitosti 

                  6. informace a projednání se zástupci zaměstnavatele 

                  7. různé 
 

1.)  Kontrola, usnesení a plnění úkolů 

- 6.2. proběhla halová kopaná Svijany Rail Cup v Mnichově Hradišti,  

 zúčastnilo se 7 družstev na prvním místě Bakov, druhý Nymburk  

- lístky na ples 29.2. v MB Debři už jsou vyprodány   

- představení „2 nahatí chlapi“ Nymburk – 2.4., cena pro aktivní členy 220,- 

- ZOO Praha – 2x karta, roční vstupenka firmy  

- Permanentka Basket Nymburk – v jednání 

- Kino CineStar vstupenky už jsou v prodeji  

 

2.) Informace z výborů OSŽ v zastupovaných organizačních  složkách 

- výbor za Správu železnic / SŽ / -  nevhodné řešení pro nové zaměstnance,  

  kteří půjdou rovnou do kurzu výpravčích. Po jednání se zaměstnavatelem  

  bylo dohodnuto dorovnání mzdy všem uchazečům do TS 7 do uzavření zkoušky D 07. 

  Ozdravné pobyty KOP pro turnusové zaměstnance SŽ jsou v ČR v Darkově a Jeseníku  

  a na Slovensku v Rajeckých Teplicích a Číži. 

- ČD Cargo - uzavřeno kolektivní vyjednávání, změny v Katalogu zaměstnání a mzdových  

 tarifech 

- České Dráhy a.s. – nedostatek lidí se řeší přesouváním z Nymburka do Ml. Boleslavi. 

 Nevhodné řešení ukládání osobních věcí vlakových čet ve vlaku. 

 

5.) Organizační záležitosti 

- určit zástupce na prohlídky BOZP 

- změna termínu u výletu Hurvínkem M131.1 na červen, termín bude upřesněn  

- byly nakoupeny nové dresy na kopanou  

- Č. Lípa - divadlo 20.2., Miroslav Donutil, vstupné pro aktivní členy 200,- 

- Masáže - Mladá Boleslav, Jičín, Nymburk – možnost 1x měsíčně 

- Praha – Lucerna 22.3, koncert hudební skupiny Komunál 

- budeme jednat s divadlem Na Fidlovačce 

- termální lázně Sárvár, Maďarsko, 31.8. - 4.9., cena 7300,-, odsouhlasen příspěvek 2000,- 

- proběhla schůze s nymburskými důchodci 

- V Nymburce hl.n. byla u vstupu do vestibulu z 1. nástupiště instalována nová  

 uzamykatelná skříňka na informace OSŽ Železniční stanice 

 

 

 

 

 

 

 

 



6.) Informace a projednání se zástupci zaměstnavatele 

 ČD ZaP Pardubice – přednosta OS Liberec 

  - stěhování v Semilech proběhlo 17.1., pokladní a vlakové čety  

                          jsou již v nových prostorech 

  - pokladní pro oblast na Českolipsku již máme a nyní se zacvičují 

  - cyklopůjčovny budou i v letošním roce  

  - BOZP – termíny budou dodány 

 

 ČD ZaP Praha – dozorčí OS Mladá Boleslav 

  - SVČ MB – silně pod stavem, funguje výpomoc z Nymburka a okolí 

  - útulek SVČ – byla provedena celková kontrola stavu útulku a závady  

                          byly odstraněny 

 

 ČD ZaP Praha – dozorčí OS Nymburk   

                       - personálně jsou na tom dobře 

  - od 1.6. proběhne změna turnusů u pokladních – bude rozšířena prodejní  

                          doba mezinárodní pokladny 

 

 Správa Železnic PO Liberec – zastupující přednosta PO Liberec 

  - informace o personalistice, nové nástupy 

  - do léta bude 6 nových výpravčích po zkoušce D-08 

  - budou doobsazeny nedostatečně obsazená pracoviště již nově příchozími   

                          zaměstnanci 

 

 Správa Železnic PO Turnov – zastupující přednosta PO Turnov  

  - informace o personalistice, nově příchozí zaměstnanci půjdou do kurzu  

                          na pozice výpravčí a signalista 

  - proběhne schůzka se zástupci dopravce Arriva vlaky k řešení nastalých  

                          provozních problémů 

  - BOZP – termíny 

  - nehody, pracovní úrazy 

 

 Správa Železnic PO Nymburk – přednosta PO Nymburk 

  - informace k personalistice, nový nástup na pozici signalista a operátor ŽD 

  - zrušení staničních dozorců a staničních dělníků ve Všetatech, v Dobrovici,  

                          Brandýse n/L, úprava v Čelákovicích na jednoho dozorce 

  - změna přípravné doby u výpravčích na pracovištích, kde probíhal prodej  

                          jízdních dokladů 

  - informace o Mimořádných událostech za leden 

                        - 19.- 20. 9. 2020 bude celostátní Den Železnice v Nymburce – info přípravy,  

                          30.5.2020 Postřižinský expres 

  - BOZP, plán dovolených bude dodán na příštím jednání 

  - úklid ve stanicích, nová bezpečnostní agentura – zvýšená kontrola funkčnosti 

  - stavba Modernizace Kropáčova Vrutice bude 3/2020,  

                          Chotětov asi o škodovácké dovolené, modernizace stanice Mstětice asi 2021  

Dotaz: Po modernizaci Mstětic bude nabídnuto signalistům vhodné umístění ? 

Odpověď: Ano, Nymburk 

 

 

 

 

 



 ČD Cargo PP Nymburk – vedoucí PP Nymburk 

  - BOZP budou dodány, 

  - plán dovolených není ještě zpracován, dovolené se hodně překrývají 

  - změny k 1.2. v Technologických postupech 

  - pahrbková lokomotiva na dálku v Nymburce na ranžíru nebude 

    

 ČD Cargo PP Kolín – vedoucí PP Kolín 

  - informace k personalistice, vysoká nemocnost 

  - pracovní úrazy  

  - přeprava dřeva, automobilka TPCA 

  - nově vyvstala myšlenka Přístavu v Kolíně v plánu úprava kolejiště, 

                          nakládací plochy a zaměstnanců, potřeba 3-4 vlaky za 24 hodin 

 

 ČD Cargo PP MB – vedoucí PP Mladá Boleslav 

  - informace k personalistice, vysoká nemocnost 

  - stav přeprav – ucelené vlaky s uhlím – Šluknovsko a Liberecko 

Dotaz: Nebylo by vhodné, aby po zrušení vedoucího posunu v noci ve Všetatech  

     vlaky jezdily pravidelně přes Nymburk ?  

Odpověď: Přes Nymburk je to delší o 40 km, není to tedy možné.  

 

 

7.) Různé 

 - bez připomínek a návrhů 

 

- příští jednání ZV se bude konat 6.3.2020 v Mladé Boleslavi 

 

 


