
  
 
 

Rozhovor s Danielem Lincem, zastupujícím předsedou ZO OSŽ 
Děčín  

 

 
 
Ahoj, jak dlouho pracuješ u železnice a kde v současnosti působíš?  
 
   U železnice pracuji od r. 1989 , kdy jsem nastoupil do kursu pro výpravčí. Po 
ukončení kursu jsem pracoval krátce v malé žst., poté jsem nastoupil 
vojenskou službu u železničního vojska, pracoval jsem krátce jako tranzitér 
v žst. Praha – Vršovice a poté v Děčíně jako venkovní výpravčí. V Děčíně 
jsem již zůstal a v současnosti pracuji jako výpravčí na ústředním stavědle 
v Děčíně.  
 
Jak velká je Vaše organizace, koho, a kde zastupujete své členy?  
 
   Naše ZO má v současnosti 89 členů. Poměr členů je přibližně 40 u SŽDC a 
40 ČD CARGO a máme zde také několik důchodců. V poslední době se 
k nám také začínají přihlašovat zaměstnanci jiných organizačních složek.  
 
Jaká je historie Vaší organizace v Děčíně?  
 
   Staronová ZO OSŽ Děčín vznikla v roce 2009. Nejdříve někteří členové 
původní ZO přešli do nově vzniklé odborové organizace SOSaD poté zpět do 
OSŽ. V počátku měla naše ZO pouze 10 členů , ale postupně jsme se 
vypracovali až na současný stav. Začátky nebyly jednoduché, ale velmi nám 
pomohl p. předseda Pejša, p. Vokoun a organizační pracovník p. Zdeněk 
Brada. Skoro nikdo neměl s prací v odborech velké zkušenosti , což se 
posléze ukázalo i jako výhoda, protože jsme práci pro odbory chtěli dělat 
trochu jinak než zde bylo zvykem.  
 
Jaké aktuální problémy řešíte na ZV nebo Výboru OŘ?  
 
   Poslední půlrok byl pro nás velmi hektický. Po dohodě s tajemníky PV SŽDC 
jsme se zapojili do projektu měření práce výpravčích na ústředním stavědle 
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v Kolíně a Děčíně, zhotovili jsme časový snímek práce výpravčích na třech 
postech v Děčíně a předali jej ke zpracování OSŽ, která je následně poskytlo 
SZÚ. Zpráva SZÚ hovoří jasně o tom, že na zmíněných pracovištích dochází 
k porušování zákoníku práce a NV č. 361/ 2007 Sb. a doporučuje 
zaměstnavateli , jak tyto závady odstranit. V Děčíně po dohodě se 
zaměstnavatelem byly zavedeny bezpečnostní přestávky u výpravčích na 
ústředním stavědle. Bohužel jako reakci na tuto zprávu SZÚ vydal 
zaměstnavatel kontroverzní Pokyn GŘ č. 4. Tento pokyn nebyl ani v řádném 
termínu projednán s PV SŽDC. PV sice vydal zamítavé stanovisko a vyzval ke 
stažení pokynu, ale zaměstnavatel toto neakceptoval. Dále byla v dubnu PV 
sestavena komise k jednání na toto téma, ale bohužel se ještě nesešla!!!! U 
zaměstnanců ČD CARGA v Děčíně jsme řešili problémy při zařazování 
pracovníků do letma, a snižování počtu zaměstnanců v určitých směnách. 
Jednání probíhala za účasti předsedy PV ČD CARGO p. Radka Nekoly.  
 
Jak se změnil tvůj život (rodinný i pracovní) po tvém zvolení předsedou 
Výboru RCP Ústí n. L, členství v PV a uvolněním na poloviční úvazek?  
 
   V listopadu loňského roku jsem byl zvolen předsedou výboru OSŽ při RCP 
Ústí nad Labem a členem PV SŽDC. Jak jsem se zde již zmínil, tento půlrok 
byl velmi hektický a bylo obtížné vše skloubit dohromady. Určitou úlevou tedy 
bylo ,že jsem se stal od dubna napůl uvolněným funkcionářem pro OŘ Ústí 
nad Labem.  
 
Jak u Vás vznikal Výbor při OŘ? S komplikacemi nebo v duchu 
spolupráce?  
 
   Výbor OSŽ vznikal poměrně obtížně, neshody panovaly ohledně počtu členů 
Výboru. Na toto téma proběhlo několik jednání . Segment ŘP je v trochu jiné 
situaci než segment provozuschopnosti. V OŘ působí …14 . ZO OSŽ ale za 
provozuschopnost pouze dvě. Členové ZO OSŽ zastoupených v minulém 
Výboru OSŽ, byli zvyklí se scházet každý měsíc a dostávat informace od 
zaměstnavatele a zástupců odborů. Nakonec jsme se dohodli na počtu 9 +9 , 
za segment ŘP má každý PO jednoho zástupce. Předsedou byl zvolen p. 
Pavel Franěk zkušený funkcionář , předseda revizní komise a předseda ZO 
OSŽ severozápadní Čechy. Za segment ŘP jsem byl zvolen místopředsedou 
se stejnými pravomocemi.  
 
Jaký je tvůj názor na neuskutečněnou konferenci SŽDC? Kde byla 
chyba, proč tak málo požadavků od ZO, co by měla přinést, kdyby se 
uskutečnila? Jak na tom byly organizace u Vás pod OŘ?  
 
   Usnesení Výboru OSŽ při RCP Ústí nad Labem požadovalo svolání 
programové volební konference. Za OŘ Ústí nad Labem bylo pro konání 
konference nejvíce ZO. Po přechodu k SŽDC a ujištění, že se nic pro 
zaměstnance nezmění toto nebylo dodrženo a část zaměstnanců to nese 
velice nelibě( špatně spočítané mzdy, nevyřešení problém s KOP, mzdový 
propad u zaměstnanců nad 30 let, fond FKSP a jiné). Zaráží nás tedy 
neaktivita ZO, kde asi tyto problémy nemají.  
 
Proč byl takový rozruch okolo zprávy , SZÚ, když účelem bylo pomoci 
zaměstnancům na vytížených pracovištích?  
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   Rozruch okolo zprávy SZÚ byl značný, ale je důsledkem toho, že 
zaměstnavatel nezaznamenal to, že náplň práce, vytížení zaměstnanců se za 
posledních několik let velice zvedla a změnil se charakter práce a výpravčí na 
dálkově řízeních tratích a v uzlových stanicích vykonávají i dispečerské práce , 
je vytvářen veliký tlak na kvalitu práce , což při kumulaci činností , které 
vykonávají je velmi obtížné.  
 
Jak vidíš další fungování PV po personálních změnách, které se 
uskutečnily?  
 
   Členem PV jsem půl roku, ale události nabrali na intenzitě po vydání zprávy 
SZÚ v lednu 2012, a rozkol mezi tajemníky byl zcela evidentní . Mezitím 
přicházely různé výzvy (všetatská, vršovická) a vše vyvrcholilo nepotvrzením 
Honzy Zazvonila do funkce tajemníka za ŘP. Nemyslím si, že v takto vypjaté 
době a v situaci jaká panovala v odborech a podniku to byl dobrý tah.  
 
Byl jsi jedním z členů PV, kteří podporovali kurz nastavený Honzou 
Zazvonilem, jak se Ti líbí současná situace ve výboru?  
 
   Musím přiznat, že některé názory prezentované Honzou Zazvonilem jsou mi 
blízké. Mrzí mě, jak se celá situace kolem Honzy vyvinula a není to dobrý 
příklad pro mladé aktivní členy.  
 
PV už konečně táhne za jeden provaz, je to pravda, nebo stále není 
názorová shoda mezi členy?  
 
   Určité názorové rozdíly mezi zástupci ŘP vnímám, ale vztahy mezi členy PV 
jsou korektní. Bohužel zaměstnavatel nepředkládá PV materiály k projednání 
v zákonných lhůtách a na některé výhrady k předloženým materiálům ani 
neodpovídá. Vedení PV není zaměstnavateli nyní silným protihráčem.  
 
Jak hodnotíš aktiv předsedů za „řízení provozu“, který se uskutečnil 15. 
6. v Praze?  
 
   Dle prezenčních listin se zúčastnilo pouze 64 zástupců ZO, což je velice 
zarážející. Trochu problém vidím v tom, že se mohli zúčastnit pouze 
předsedové ze SŽDC či jejich zástupci ( na toto jsem zaznamenal již několik 
rozhořčených reakcí) a také někteří řadoví členové již rezignovali na současný 
stav v odborech.  
 
Stále jsi aktivní reprezentant v cyklistice, jak zvládáš tréninkovou 
přípravu a jaké máš letošní výsledky při náročné kumulaci činností, které 
zastáváš?  
 
   Co jsem začal pracovat pro odbory, i když jsem napůl uvolněn, na trénink 
není moc času a je to znát. Najednou jsem se ocitl trochu v jiné kategorii 
závodníků, ale cyklistika je v tomto spravedlivá, jak se začně méně trénovat 
hned se to pozná.  
 
Jaké máš plány do budoucna - v OSŽ, v práci a doma?  
 
Plány do budoucna…pokračovat v práci pro ZO , snažit se kolegům zlepšit 
pracovní podmínky, na podzim nás čekají volby, nudit se určitě nebudu.  
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Děkuji ti za rozhovor, zpracoval Dvořák Pavel 
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