
  
 
 

Rozhovor s Bc.Jaroslavem Pejšou, předsedou OSŽ  

 
 

 
 
Můžeš čtenářům Zpravodaje prozradit něco o sobě ?  
 
   Je mi 57 let a prakticky celý profesní život jsem prožil na železnici. Nejprve 
jako signalista, poté technik Vozového depa Praha a od roku 1994, kdy jsem 
se stal předsedou ZO OSŽ, jako uvolněný odborový funkcionář. V roce 1998 
jsem se stal územním tajemníkem OSŽ a roku 2005 prvním místopředsedou 
OSŽ. Po odvolání tehdejšího předsedy OSŽ Ing. Jaromíra Duška v září 2007 
jsem vedl OSŽ jako statutární zástupce a od sjezdu v roce 2009 jako 
předseda.  
 
   Zamyslím-li se nad těmi uplynulými 18 lety v odborových funkcích, tak si 
myslím, že jsem to asi zvládal i díky tomu, že nemám vlastní rodinu. Tak nějak 
se mi ta odborařina stala i koníčkem. Práce s lidmi dovede potěšit i pořádně 
naštvat, ale především vyžaduje hodně času. Jenže s postupujícími lety si 
začínám uvědomovat, že práce nemůže být jediným koníčkem, mohlo by to 
vést ke stereotypu a zkresleným pohledům na situaci. Jedním z mých dalších 
koníčků je tedy i historie, při které si uvědomuji, že spousta problémů 
současných se vlastně opakuje, lidé opakují obdobné chyby jako v minulosti. 
Vždyť se i říká, že pokud se lidé nepoučí z předchozích chyb, tak jsou vlastně 
nuceni si je zopakovat. Už se i těším, jak si za šest let, až budu v důchodu, 
konečně přečtu knihy, které jsem dosud nashromáždil. A jak potom i využiji 
režijku k návštěvě těch míst v Čechách, na Moravě i na Slovensku, kam jsem 
se dosud nedostal. My železničáři během aktivního pracovního života vlastně 
využíváme jízdní výhody především k cestám do zaměstnání a na tu turistiku 
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až tolik času nemáme. Proto s radostí vidím své bývalé kolegy, jak i v důchodu 
se scházejí a podnikají různé výlety vlakem. K tomu je však nutné si zachovat 
dobrou fyzickou kondici i ve starším věku, a tak zde vidím pro sebe i další 
úkol, zvýšit svou tělesnou aktivitu a pamatovat kromě práce i na aktivní pohyb. 
 
 
   Jinak, abych nemluvil jen o důchodcích, tak sport a sportovní akce pořádané 
OSŽ mohou přivést do našich řad nové mladé členy. Dnes jsou mladí lidé 
vedeni spíše k individualismu, ale zaměstnanci jako individualisté si náležité 
sociální a pracovní podmínky neprosadí. K tomu je nutné společné úsilí a také 
využití zkušeností těch starších.  
 
Naše ZO OSŽ patří právě k těm, které se rozrůstají. Ve své činnosti 
bychom rádi postupovali podle platných vnitřních předpisů OSŽ, kde se 
dají sehnat?  
 
   Základní dokumenty OSŽ vycházejí postupně jako brožury v tzv. Metodické 
knihovničce OSŽ a dosud bylo vydáno 7 brožur, které byly rozeslány do všech 
základních organizací OSŽ. Pokud někde chybí je možné si vyžádat doplnění 
na příslušném odborném oddělení OSŽ nebo si je stáhnout z webové stránky 
OSŽ (rubrika „Ke stažení“). Stačí zadat do kolonky „Vyhledat“ přesný název 
dokumentu a pak dokument stáhnout. Zatím jsou na webové stránce 
k dispozici vydané dokumenty kromě tří, které budou doplněny v průběhu 
měsíce srpna. Těmi, které budou doplněny jsou: Organizační řád OSŽ, 
Zásady hospodaření pro ZO OSŽ zaměřené na jednoduché účetnictví a 
Metodická příručka BOZP.  
 
Pro přehlednost uvedu všechny dosud vydané příručky:  
 
č. 1 – Zpráva Ústředí OSŽ o činnosti od IV. Sjezdu OSŽ  
 
č. 2 – Stanovy OSŽ  
   Program OSŽ na období do roku 2013  
   Usnesení V. sjezdu OSŽ, Prohlášení delegátů V. sjezdu OSŽ  
 
č. 3 – Organizační řád OSŽ  
 
č. 4 a – Řád právní pomoci OSŽ  
   Statut Podpůrného fondu OSŽ  
   Pojištění odpovědnosti  
   Desatero člena OSŽ  
  (upozorňuji, že aktualizovanou a platnou je příručka 4a, původní č. 4 již 
neplatí)  
 
č. 5 – Právní minimum  
 
č. 6 – Zásady hospodaření pro ZO OSŽ zaměřené na jednoduché účetnictví  
 
č. 7 – Metodická příručka BOZP  
 
Nejpalčivější situace je v současnosti na ČD Cargo. Vidí OSŽ nějakou 
rozumnou cestu Carga z jeho potíží? Vzdá-li se Cargo například svozu 
jednotlivých vozových zásilek, nebude se už ničím lišit od ostatních 
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(soukromých) nákladních železničních přepravců, nehledě na tvrdý 
dopad do zaměstnanosti na regionálních tratích.  
 
   Ano, i ministr dopravy Mgr. Pavel Dobeš na jednání dopravní tripartity 
připustil, že pokud by se Cargo vzdalo jednotlivých zásilek, tak by ztratilo 
jeden z podstatných smyslů své existence a stalo se z národního dopravce 
pouze jedním z řady podniků provozujících nákladní železniční dopravu. Za 
pozornost stojí, že v Německu představují jednotlivé vozové zásilky zhruba 30 
% nákladní železniční dopravy, zatímco slovenské Cargo, které má veliké 
potíže, už prakticky přestalo jednotlivé zásilky přepravovat. Chceme se přiblížit 
k německé či slovenské variantě? Se snížením přepravy jednotlivých zásilek 
na železnici se však zvýší nákladní přeprava na silnicích, které jsou již tak 
přeplněné kamiony. Připomeňme si, že se chystá velká oprava dálnice Praha 
– Brno a v té době zvýšení počtu kamionů je katastrofou. Jednotlivé železniční 
zásilky těžko mohou být výdělečné, ale jsou pro stát dopravní nutností. K jejich 
zachování by mohla přispět i úprava poplatků za používání dopravní cesty. 
Předseda představenstva Cargo Ing. Slamečka však jako hlavní problém 
těchto zásilek uvádí vysoké personální náklady . . . Problém jednotlivých 
zásilek se však silněji projevil ve spojitosti s poklesem přeprav i u hromadných 
zásilek. Firma přichází o zakázky, které přebírá konkurence. Problém není 
v provozní části Carga, ale u obchodníků a na zkvalitnění jejich práce se musí 
vedení Carga soustředit. Toto jsou úkoly, které budeme prosazovat na dalším 
jednání dopravní tripartity k problematice Carga.  
 
Jak vážná je hrozba redukce osobní železniční dopravy z důvodu 
nedostatku finančních prostředků, který je vidět v návrhu státního 
rozpočtu na rok 2013?  
 
   Tato hrozba se vznáší nad regionální osobní železniční dopravou, kde 
v návrhu opět chybí 600 milionů Kč. Letos se tento schodek podařilo dorovnat 
pomocí úspor Českých drah, ministerstva dopravy i SŽDC a částečně doplatily 
schodek i kraje. Pro rok příští je situace horší, úspory už není, kde brát, 
krajské rozpočty jsou stále napjatější a kromě toho po říjnových krajských 
volbách budou rozpočty schvalovat už noví zastupitelé a mnohdy v jiném 
složení než dosud. Kdyby se situaci nepodařilo vyřešit, tak na konci března 
2013 by nastal kolaps regionální dopravy. Proto OSŽ ve spolupráci s Asociací 
krajů chce vyvolat společné jednání krajů, ministerstva dopravy, ČD a SŽDC 
ke stanovení další strategie a postupu vůči ministerstvu financí s upozorněním 
široké veřejnosti na blížící se nebezpečí pro veřejnou dopravu. Pokud by se 
nepodařilo situaci vyřešit do schvalování státního rozpočtu v Poslanecké 
sněmovně, tak by železničáři museli důrazně předvést cestujícím, co je na 
konci března 2013 čeká. Nejnázornější upozorněním je stávka.  
 
Jak vidí OSŽ současné vládní reformy? Nejsou kontraproduktivní, když 
se v jejich důsledku snižuje koupěschopnost obyvatelstva a zvyšuje se 
nezaměstnanost?  
 
   Odbory celé uplynulé dva roky upozorňují, že pouhými škrty výdajů se 
k prosperitě nedospěje a řešení nelze hledat jen ve výdajové části státního 
rozpočtu, ale je nutné se soustředit i na příjmovou část a výběr daní. Jenže 
vláda hledá jen cestu nejmenšího odporu a nejsnadněji se vybírá daň z příjmů 
u zaměstnanců a dále daň z přidané hodnoty po jejím plošném zvýšení. A 
cesta nejmenšího odporu to je i z důvodu pasivity velké části našich 
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spoluobčanů. Loni 16. června chtěly odborové svazy v dopravě svojí stávkou 
podnítit k důrazným protestům i ostatní, ale nakonec v obecné rovině 
k zastavení reforem nedošlo, ostatní odborové svazy se ani na podzim 
loňského roku ani později ke stávce neodhodlaly. Stotisícová manifestace 
letos v dubnu na Václavském náměstí v Praze ukázala širokou nespokojenost 
občanů, ale do celostátní stávky nevyústila. Proto už loni si Odborové 
sdružení železničářů stanovilo po stávce konkrétní cíle týkající se především 
železničářů a ty se rozhodlo prosazovat. Jedním z úspěchů je i připravovaný 
zákon o předdůchodech.  
 
Právě předdůchodů se týká i následující otázka. Na železnici jsou 
náročné provozní profese, kde je velmi obtížné vydržet do stále se 
prodlužujícího důchodového věku. Pro předdůchody není nárok podle 
profesí, ale po naspoření dostatku peněz v tzv. 3. pilíři. Není to nefér vůči 
lidem pracujícím v náročných profesích?  
 
   O předdůchody usiluje Odborové sdružení železničářů již od roku 2008. 
Tehdy došlo k dalšímu posunu důchodové hranice. Topolánkova vláda odmítla 
jakékoliv vyjímky pro fyzicky náročné profese a předčasné důchody jsou velmi 
výrazně a trvale kráceny. Jediným kompromisem, na kterém se bylo možné 
dohodnout, byla varianta odejít ze zaměstnání dříve bez trvale kráceného 
důchodu, ale za využití peněz naspořených v penzijním připojištění. Proto 
jsme prosadili, aby od 1. ledna 2009 České dráhy, Cargo i SŽDC podstatně 
zvýšily příspěvek zaměstnancům na penzijní připojištění. Výše příspěvku je od 
té doby diferenciována podle náročnosti vykonávané profese. Toto jsme u 
svých zaměstnavatelů prosadili, lidem se začaly významně zvyšovat částky 
naspořené v penzijním připojištění, ale stále nebyl přijat zákon, který by 
umožňoval tyto peníze využít k dřívějšímu odchodu do důchodu. Teprve 
stávka 16. června 2011 přiměla vládu k zahájení prací na návrhu takového 
zákona. V současné době je návrh zákona připraven k projednání 
v Poslanecké sněmovně a měl by platit od 1. ledna 2013.  
 
Nepočítá OSŽ, že vyjedná se zaměstnavatelem nějaký pravidelný 
příspěvek pro náročné profese do 3. pilíře?  
 
   Jak jsem již řekl, takový příspěvek, odlišný podle náročnosti profese 
poskytují ČD, Cargo i SŽDC již od roku 2009. Do budoucna dojednáme jeho 
dlouhodobé poskytování v rámci kolektivního vyjednávání. Uvedené tři 
podniky jsou jedinými, který takový výrazný příspěvek řadovým 
zaměstnancům poskytují. Jinde se to týká spíše manažerů. Ukazuje to sílu 
odborů na železnici, především OSŽ. Zjednodušeně lze říci, že tam, kde 
budou silné odbory budou moci zaměstnanci odcházet do předdůchodu dříve 
a nebudou muset mít trvale krácený starobní důchod.  
 
Systém spoření ve 3. důchodovém pilíři je založen na dlouhodobém 
ukládání menších peněžních částek. Co lidé, kteří teprve peníze začnou 
ukládat a chtěli by odejít už za pět či deset let do předdůchodu? Budou 
na to mít naspořeno dostatečné množství peněz, přispěje jim nějak 
zaměstnavatel?  
 
   Zvýšené příspěvky od zaměstnavatele máme již od roku 2009 a já doufám, 
že každý zaměstnanec toho již využil a uzavřel penzijní připojištění. Pokud ho 
někdo ještě nemá, je nutné se pojistit do 30. listopadu letošního roku, protože 
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pak mu bude trvale platit pojistná smlouva, která garantuje zachování 
naspořené částky. Smlouvy uzavřené až v prosinci či později již tuto garanci 
mít nebudou, s penězi těchto klientů může jít penzijní fond i do rizikovějších 
finančních operací a může dojít ke ztrátě. Návrh zákona počítá s tím, že dávka 
tzv. předdůchodu musí dosahovat aspoň třetiny průměrné mzdy ve státě. 
V současné době to znamená, že v roce 2013 by na 1 rok předdůchodu 
muselo být naspořeno cca 90 tisíc Kč. Každý z nás dostává v polovině roku 
výpis z účtu penzijního připojištění a může si propočítat, na jak dlouhý 
předdůchod má naspořeno. Zároveň je ve výpisu uvedeno, kolik z toho činí 
jeho příspěvek, kolik příspěvek zaměstnavatele a kolik od státu. U většiny 
z nás je tou největší položkou příspěvek od zaměstnavatele. Zároveň 
upozorňuji, že zatím hovoříme pouze o vládním návrhu zákona a je důležité 
znění, v jakém ho schválí Parlament.  
 
  Právě u předdůchodů vidíme názorně, jak důležité jsou silné odbory, které 
dokáží sjednat dostatečný příspěvek zaměstnavatele na penzijní připojištění. 
Ale to není jediná výhoda. Můžeme si připomenout právní ochranu našich 
členů, výhodnou pojistku na škody způsobené při výkonu povolání, podpůrný 
fond pro sociálně tíživé situace našich členů. Ale to už jsou asi podněty pro 
nějaký další rozhovor.  
 
 
Děkuji ti za tvé odpovědi. 
(ptala se Alena Novobilská)  
 

Page 5 of 5

7.8.2012http://www.railian.com/Vrsovice/Zpravodaj/srpen2012_material/rozhovorpejsa.html


