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INFORMACE ZV OSŽ Všetaty č. 4-5 / 2015
 ZV projednal:







S vedením Carga škodní událost p. Rubeše, tento problém řešíme již rok a
teprve nyní byl ze strany PJ Praha za přítomnosti tajemnice PV Carga paní
Urbancové projednán.
Volby v OÚ Kralupy se konají 11. – 22. 5. 2015.
Budou řešeny obtížné životní situace u pana Buriánka a paní Křížové, kde
došlo k úmrtí v rodině.
Místo organizace dne dětí, kdy se účastnilo stále méně členů, bude zakoupena
rodinná permanentka do Mirákula – podrobnosti budou zveřejněny.
Vedení ZAPu Praha byla předána stížnost osobních pokladních ze Všetat
ohledně úklidu.

 Jednání se zaměstnavateli:
o ČD Cargo PP Kralupy n. Vlt.:
 Paní Hálová předložila k projednání MU p. Hlaváčka (vyšinutí v Měšicích u
Prahy), dále obsazení pracovišť o svátcích v roce 2015 a úklid v 1. patře
výpravní budovy v Neratovicích (pracoviště Carga).
o SŽDC PO Nymburk:
 Pan Čechal informoval o výlukách Všetaty – Mělník, s tím, že na výlukové
hlásky bude dodán karavan.
 Dále bylo přislíbeno, že na dopravní deníky bude přeposlána zpráva
z Drážního úřadu, která se týká zrušení některých výhybek a kusé koleje 12a
ve Všetatech.
 Dále podal informaci o závěrech prověrek a odstraňovaní závad v BOZP.

 Důležité upozornění:




OSŽ není ani zábavní podnik ani cestovní kancelář, odbory slouží zejména
k tomu, aby chránily zájmy zaměstnanců a dohlížely na oblast BOZP. I přesto
je důležité, aby se nikdo nespoléhal pouze na odbory, ale využíval též
pojištění.
Pojištění Kooperativa je nejvýhodnějším jaké na trhu je a je speciálně
navrženo pro potřeby železničářů, má nejnižší spoluúčast, při poměrně
nízkém pojistném a docela vysokých pojistných částkách. Pokud by někdo
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chtěl namítat, že má z dřívějších dob pojištění u České pojišťovny za 80,- nebo
200,- Kč, tak upozorňuji na nízké pojistné částky a vysokou spoluúčast.
Jako další PLUS patří k pojištění Kooperativa uzavřenému prostřednictvím
OSŽ, že se k němu přihlíží při vyplácení pomoci z podpůrného fondu OSŽ a
při určování spoluúčasti člena OSŽ na nákladech právní pomoci zajišťované
smluvními právníky OSŽ. Pokud není člen u Kooperativy pojištěn, nemůže
očekávat přiznání pomoci v plné výši, ani u právní pomoci plnění 100% ze
strany OSŽ.
V poslední době se stává, že slýcháme z různých stran: „Já se pojistit
nepotřebuji …“, dovolím si oponovat, třeba i uklízečka může zaměstnavateli
způsobit značnou škodu, shodí-li při úklidu ze stolu počítač, zaměstnanec
Carga může například nedopatřením neodeslat zásilku banánů nejrychlejší
cestou a oni po cestě shnijí. Možná Vám to přijde úsměvné, řeknete si kdy kdo
naposledy viděl na dráze banány, ale až jednou přijdou, tak bude pozdě.
Zkrátka riziko škody představuje pro zaměstnavatele každý a každý by měl
být pojištěn.
Tuto pasáž prosím neberte jako nějakou výtku, ale jako doporučení pro co
možná největší klid v práci, informace o pojistkách najdete na webu a pokud
něčemu nerozumíte, tak se zeptejte svých úsekových zástupců:
Cargo
Herajnová, Zajíčková, Zálešáková
ZAP Praha
Hejsková
ZAP Ústí n. Lab. Kopřiva
PO Nymburk
Kulíšek, Jechová, Jakubínská
PO Kralupy n. V. Otradovská, Pavlíček, Poláková, Cestrová
PO Lovosice
Švehlová

Více na www.oszvsetaty.cz a nové stránky OSŽ www.osz.org
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