
Zápis z jednání ZV OSŽ Železniční stanice 
konané dne 06.11. 2020 online konferencí, začátek: v 07:30 

 

Přítomen: pan Šimůnek Libor                            Hosté: pan Čechal Radek 

        paní Hubálková Věra          pan ing. Kraus Josef 

        pan Hubálek Tomáš                                      paní Černá  

        paní Kosová Miroslava 

        paní Kuchařová Eva 

        paní Lišková Linda 

        paní Jirků Naděžda 

        pan Bém Jaroslav 

        paní Stránská Martina 

        pan Vorlíček Pavel 

 

Program: 1. kontrola, usnesení a plnění úkolů 

                  2. informace z výborů OSŽ v zastupovaných org. 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 

- proběhlo uzavření PKS u SŽ a ČD na rok 2021, u ČD-C platí nynější PKS do 4/2021 

- proběhla 3. změna do PKS ČD 2020 -> povoleno přesunutí vlakových čet do letmo 

  turnusů 

 

2.) Informace z výborů OSŽ v zastupovaných org. Složkách 

 SŽ PO Liberec 

  - po sloučení PO všechno běží 

  - probíhá dostatečné zásobování rouškami, desinfekcemi, desinfekčními mýdly, 

  rukavicemi, atd 

- v mediích proběhl plán vstupu dalších dopravců na Českolipsko, budeme 

  sledovat  

 

 SŽ PO Kolín 

  - blíží se nový GVD, bude probíhat distribuce rozvrhů služeb 

  - bude končit žst. Byšice, někteří byli přesunuti pod PO Liberec žst. Bakov n.J. 

  - Kličky na St.5 – byli demontovány a dány ventilačky na chodbě, vrátit je 

   nelze, bude řešeno 

- po sloučení PO vše funguje, seznamují se, vše běží dál 

- stav zaměstnanců k nastalé situaci s Covidem 

- bylo projednáno a je v plánu přestavba Nymburku – Město, chtějí dodržet do 

  půl roku i se Sadskou, chtějí mít hotovo do léta, pak budou výluky, aby to  

  bylo hotové, budeme nadále sledovat  

 

České Dráhy, ZaP Pardubice 

  - na Českolipsku proběhla také úprava na letmo, turnusy ale zůstávají do konce 

  GVD stejné 

- informace k nástupu Arrivy na rychlíkové linky na Liberecku, dopad na 

  vlakové čety, Českolipska se nedotkne, turnusy v plánu stejné jako nyní, 

  Liberecko se chystá 

 



 

 České Dráhy, ZaP Praha 

  - proběhla 3. změna do PKS ČD 2020 -> povoleno přesunutí vlakových čet do 

  letmo turnusů 

- na Boleslavsku vlakové čety končí ve Mšeně, dál na Mělník jezdí jen 

  strojvedoucí, byly sníženy výkony a někteří zaměstnanci vypomáhají na 

  Kutnohorsku, nadále jezdí bez čet vlaky Nymburk – Poříčany, prozatím do 

  odvolání 

- ZaP Praha ve zdejší působnosti je v klidu, není co by se řešilo 

- pokladna v Dolním Bousově a Nbk-Město uzavřena, MB Město upraveno 

  z R/O na 12 hodinové směny 

- informace k prolongacím: - dokument je na vedení, připraveno k podpisu, 

  bude dodáno cca příští týden, nedošlo k dohodám s kraji 

 

 ČD Cargo 

  - návrh úpravy systemizace 

  - k 31.12. 2020 skončí PP Kolín, bude sloučeno s Nymburkem, p. Svoboda 

  bude přesunut na post technologa, komando Kolín bude zrušeno, Nymburské 

  bude dělat Nymburk i Kolín, dozorčí bude pí. Jílková, proběhne úprava 

  nákladní pokladny, která nyní byla 24 hodin a kromě určitých dnů, nyní bude 

  obsazeno R/O, v případně neobsazení zastoupí nákladní pokladna Kralupy 

  n.Vl. – Kaučuk, hodně pracovní náplně přesunuto na tranzitéra 

- Nymburk – pokles o 2 vedoucí posunu 

- byl vydán příslib, kde dojde k omezování a přesunům 

- Kolín spadne pod Nymburk, kde nově bude vedoucím PP p. Česák, PP MB 

  povede p. Pulz 

- p.Stránský – po dlouhodobé nemoci, nedostal PERS, zaměstnavatel řeší 

  rozvázaní pracovní činnosti 

- řešení odvolávání k PERS 

- zlepšení komunikace s Cargem v oblasti Nymburska, bude promluveno 

  s Vendulou Leksovou a Petrem Tomkem 

- dodání přihlášek a potvrzení od Nbk 

- strojvedoucí ČD Cargo pro zastoupení v PJ Praha bude zvolen dle platných 

  stanov 

- budou se hlídat příchody a odchody zaměstnanců 

 

 - informace k plnění KOP u všech firem vzhledem k nastalé situaci kolem Covidu 

 

3.) Projednávání činnosti ZO OSŽ 

 - příští schůze ZV proběhne 4.12.2020 a proběhne s největší pravděpodobností stejně  

   jako tato, online konferencí, na pozvánce bude způsob opět uveden 

 - proběhne distribuce mikulášských a vánočních balíčků, přitom proběhne anketa k 

  akceptaci voleb z roku 2019 i na příští období 

- „Virtuální konference“ proběhne přes podpisový arch, kde bude uvedeno, jaké  

  změny se chystají, k podpisům dojde při rozdělování balíčků 

- proběhlo hlasování k „Virtuální konferenci“: 

  PRO: 7 členů, PROTI: 0 členů, ZDRŽELI: 2 členové 

  - jelikož se jednání konalo s nadpoloviční většinou, a hlasování proběhlo se 

  souhlasem nadpoloviční většiny, výsledek je, že proběhne „Virtuální 

  konference“ pomocí podpisového archu při předání balíčků  

 - „Virtuální konference“ proběhne do 17.12.2020, vyjádření do 2 dnů o od obdržení  

    archu 

 



4.) Hospodaření ZO 

 - dodání peněz za masáže v Nymburce 

- DN – Švach, Pelán, Holasová, Dušek 

-„50“ – Fridrich 

- Důchodci – Slabá, Maryško, bude zjištěno 

- Beneš – nechodí příspěvky, připomenout, Malý Rostislav – příspěvky i po 

  upozornění stále nechodí 

- dodat potvrzení o dodaných poukázkách, dodat i přihlášky 

- ztráty 2 nahatí chlapy, Rotrová a Vondráčková, Cinestar opět prodloužen 

- Akce Koula – proběhlo jednání s právničkou a došlo ke změně v uznání sumy ve 

  výši 1%, doporučení ZV ke schválení 10000,- soc. výpomoci 

- řešení nevyčerpaných vstupů 

- návrh na pořízení notebooku pro jednatele, termín leden 2021 

- promyšlení poukázek pro členy ZV za plnění úkolů, zajistí p. Šimůnek 

 

5.) Organizační záležitosti 

 - Lásenice – brigáda byla zrušena, proběhlo ale zazimování 

 

6.) Informace a projednání se zástupci zaměstnavatele 

SŽ, PO Liberec – p. Ing. Kraus (přednosta PO Liberec)  

  - po sloučení si vše sedlo a vše funguje 

  - informace o přípravě na nový GVD a přípravě rozvrhů služeb, po zpracování 

  budou dodány k potvrzení, Turnovsko, Liberecko ani Českolipsko nečekají 

  výrazné změny, maximálně minutové posuny, GVD bude skoro stejný 

- MÚ – B6 v žst. Liberec, vykolejení vagónu se dřevem, velká škoda, stále 

  v šetření, nejspíše vina signalisty 

- stav personalistiky a zaměstnanců odcházejících do důchodů 

- ke konci roku 7 důchodců, se dvěma bude ještě promluveno o případném 

  pokračování 

- od 1.1 2021 bude chybět cca 25 výpravčích na celé PO Lbc 

- k 1.1. 2021 přijdou z PO KnV 4 signalisti do Bakova, do Bakova se budou 

   ještě zacvičovat i 2 výpravčí 

- k 1.12. proběhnou pohovory ke kurzům (cca 4 lidi), poté celkem do kurzu asi 

  6-7 zaměstnanců 

 

7.) Různé 

 - bez připomínek a návrhů 

 

- příští jednání ZV se bude konat 4.12.2020, nejspíše opět online konferencí, pozvánkou bude  

  upřesněno  

 

Jednání ZV OSŽ Mladá Boleslav ukončeno v 11:15 

Zápis provedl: Pavel Vorlíček 

Zápis ověřil: Tomáš Hubálek 


