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INFORMACE ZV OSŽ Všetaty č. 8 / 2013 
  

 Jednání se zaměstnavateli – Cargo Praha-Libeň: 
 Společnost ČD Cargo se nachází ve velmi nedobré situaci, z toho plyne další organizační změna 

a z ní vyplývající změny technologie. 

 Kralupy - Vzhledem k výkonům stanice bude snížen počet zaměstnanců u položky 41170 

posunovač, 41150 tranzitér přípravář a pol. 41080 nákl. pokl. 
Posunovač: v denní směně 1/1, v noční směně 1/2 
Tranzitér přípravář: v denní i noční směně: 1 zaměstnanec 
Nákladní pokladní: změna pracovní doby: Po – Pá 7:00 – 15:00 
Fyzická úspora: 4 tranzitéři, 5 posunovačů, 1 nákl. pokl. 

 Kaučuk - Vzhledem k výkonům bude zrušena funkce tranzitér přípravář (pol. 41150), fyzická 

úspora: 5 tranzitérů. 
Změna technologie: 
V době neobsazení CNP Kralupy nad Vlt. převezme činnosti vozový disponent. Veškeré 
přepravy mezi tar. body Kralupy Kaučuk – Středokluky a zpět odbaví CNP Kaučuk. Nákladní 
pokladní Kaučuk bude vykonávat pouze vnitřní tranzitérské činnosti. Vlaky bude sepisovat 
vozmistr pomocí hlášení údajů radiostanicí nákl. pokl. Tranzitér přípravář Kralupy nad Vlt. ve 
směně bude vykonávat pouze vnitřní činnost. Soupis Mn vlaku bude provádět ved. posunu 
pomocí PDA. Ostatní vlaky bude sepisovat vozmistr formou nahlášení údajů radiostanicí 
tranzitérovi přípravářovi. Ve stanici Kralupy nad Vlt. dochází k odvěšování a přivěšování skupin 
z/na Pn vlaky, zpravidla není nutno využívat svážný pahrbek, počet posunovačů v denní směně 
1 a noční směně 2 je dostačující. 

 Neratovice - Vzhledem k výkonům stanice bude zrušena položka 41130 tranzitér přípravář, 

fyzická úspora: 2 tranzitéři. 
Změna technologie: 
Nákladní pokladní ve směně bude vykonávat pouze vnitřní tranzitérské činnosti. Soupis Mn 
vlaku provede ved. posunu, pomocí PDA. Ostatní vlaky sepíše vozmistr formou nahlášení 
radiostanicí nákl. pokl. Označení vozů, doručení vlak. dok. z/na HV provede vozmistr nebo ved. 
posunu. 
Ved. posunu: změna pracovní doby: Po – Pá 5:00 – 11:00 14:00 – 22:00 

So  5:00 – 11:00 
Ne / Po  21:00 – 5:00 

Fyzická úspora: 1 ved. posunu. 

 Mělník - Ucelené vlaky do / z Neratovic v noční ze soboty na neděli odbaví vedoucí posunu ze 

Všetat. Nákladní pokladní Mělník – úprava prac. doby. 
 

 Jednání se zaměstnavateli – KCOD Praha: od nového GVD bude podstatně omezena 

služba ČD Kurýr, z toho vyplývá nadbytečnost pracovníků zavazadlových tranzit (skladníci, 

staniční dělníci apod.). 
 

 BOZP: 
 Konference se zúčastnil vedoucí oddělení BOZP Mgr. Petr Kožmín a zodpověděl konkrétní 

dotazy ohledně bezpečnosti práce. 

 Obecně platí následující postup: Každý zaměstnanec je povinen dbát na svou bezpečnost, 

pokud shledá závady na pracovišti, pracovních pomůckách nebo prostředcích a na ochranných 

pomůckách (rukavice, boty, přilby, oděv …) je povinen to nahlásit bezprostřednímu 

nadřízenému (tj. dozorčí, vedoucí směny, náměstek apod.), který by měl zjednat nápravu. 

Pokud se tak v přiměřené době (výměna rukavic cca dny, oprava uvolněného prahu cca týdny) 

nestane, tak by měl zaměstnanec vyrozumět vedoucího výkonné jednotky (ředitele, přednostu 

apod.) a odborovou organizaci (úsekové zástupce, místopředsedu, předsedu). 
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 Dále apeluji na zaměstnance SŽDC na prostudování předpisu Bp1, zvláště statí ohledně čištění, 

mazání a prohlídek výhybek. 
 

 OSŽ – ústředí: Bylo přislíbeno projednání našeho dopisu ohledně čerpání FKSP pro 

nesezdané páry. 
 

 Usnesení konference ZO OSŽ Všetaty: 
„Konference ZO OSŽ Všetaty: 

1. Bere na vědomí „Zprávu o činnosti ZO v roce 2013“. 

2. Bere na vědomí „Zprávu o hospodaření ZO v roce 2013 a čerpání rozpočtu“. 

3. Schvaluje návrh rozpočtového provizoria pro rok 2014. 

4. Schvaluje přesun 30 000,- Kč z položky rozpočtu Sociální oblast a dary do položky Kultura. 

5. Bere na vědomí „Zprávu revizní komise“. 

6. Bere na vědomí „Zprávu mandátové komise“. 

7. Požaduje, aby ústředí projednalo náš dopis ohledně FKSP z března t. r., který přikládáme. 

8. Požaduje lepší informovanost členské základny, kterou považujeme za klíčovou pro zastavení 

propadu členské základny. 

9. Konstatuje hrubou nespokojenost se situací v ČD Cargo a. s. a nedoporučuje členům OSŽ 

Všetaty při volbách do dozorčí rady volit současné zástupce OSŽ v dozorčí radě p. Nekolu a 

Nohala, kteří jsou za současný stav spoluzodpovědní. 

10. Souhlasí se sloučením OÚ Mělník a OÚ Neratovice do jednoho OÚ Neratovice. 
 

 Aktuální informace: 
Dle vyjádření Dalibora Zeleného v Otázkách Václava Moravce, zástupci OSŽ v dozorčí radě 

hlasovali pro daleko masivnější propouštění zaměstnanců Carga, než kterého jsme v současné 

době svědky. 

 

Sledujte též stránky OSŽ Všetaty na internetu a facebooku! 
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