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ČLENOVÉ ZÁVODNÍHO VÝBORU ZO OSŽ PRAHA VRŠOVICE 
Novobilská Alena  

předsedkyně  

zastřešuje všechny činnosti  

profese: komandující PO Libeň  

drážní tel.:972 241 932  

mobil: 773 452 596 

Gillichová Lenka  

1. místopředsedkyně, administrativa, pořádání akcí  

profese: výpravčí žst. Praha Vršovice  

tel: 972 228  122  

email: gillichoval@seznam.cz  

 

Charvátová Anna  

2. místopředsedkyně, zastupuje zaměstnance KCOD  

profese: výběrčí tržeb žst. Praha Smíchov  

tel: 972 228  144  

mob: 602 314 768  

email: phasmospoklvyb@kcod.cd.cz  

 

 

Čermoch Pavel  

hospodář, kultura  

profese: výpravčí žst. Praha Zbraslav  

tel.: 972 228 862  

tel.:737 332 290 tel.: 774 199 272  

e-mail: pavel.cermoch@centrum.cz  

 

 

Hahn Josef  

zástupce hospodáře  

profese: dozorčí osobní přepravy žst. Praha Smíchov  

tel: 606 655 831  

email:hahn@kcod.cd.cz  

 

Dvorská Věra  

zastupuje zaměstnance KCOD  

profese: výběrčí tržeb žst. Praha hl.n.  

tel: 412 00  

mob: 603 336 777  

 

Flandera Jan  

BOZP, kultura  

profese: výpravčí žst. Praha Masarykovo nádraží  

tel: 777 175 114  

 

Sekyra Lukáš  

webové stránky ZO, zastupuje zaměstnance PO Libeň  

profese: výpravčí v žst. Praha Holešovice  

tel.: 972 2 246 22  

mob: 736 524 661  

email: sekyral@seznam.cz  

 

Grimová Jana  

BOZP  

profese: signalista Praha Vyšehrad 

Kácovský Ladislav  

zastupuje zaměstnance ČD Cargo  

profese: dispečer ČDC 

tel.: 723 242 786  

 

Kubart Ondřej  

BOZP, zastupuje zaměstnance PO Benešov  

profese: výpravčí žst. Mníšek pod Brdy  

tel: 972 2 286 83  

mob: 607 779 982  

 

Skrečka Petr  

zastupuje zaměstnance ČD Cargo  

profese: dispečer ČDC 

 

 

Palkoska Jan  

profese: výpravčí žst. Vrané nad Vltavou  

 

Borák Karel  

profese: výpravčí žst. Praha Braník  

 

Polák Petr  

klub důchodců žst. Praha Vršovice  

 

 

Šilhavý Karel  

klub důchodců žst. Praha Smíchov  

 

Fučík Petr  

zastupuje zaměstnance žst. Praha Smíchov  

profese: výpravčí žst. Praha Smíchov  

tel: 603 971 907 

 

 

Bartoněk Tomáš  

pojištění odpovědnosti za škody, zastupuje zaměstnance žst. 

Praha Smíchov  

profese: výpravčí žst. Praha Smíchov  

tel.: 603 184 975  

email: email:medovo@tiscali.cz  

 

Kučera Jaroslav  

BOZP  

profese: pokladník v mezinárodní pokladně žst. Praha hl.n.  

tel.: 606 089 020  

email:jaroslavkucera@email.cz  

 

Dvořák Pavel  

redaktor Vršovického zpravodaje  

profese: výpravčí žst. Praha Holešovice  

tel.: 605 241 671  

email:zpravodaj@railian.com  

 

Revizní komise (kontrola hospodaření):  

Stichová Marie, Hahn Josef  
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SLOVO PŘEDSEDKYNĚ 
Vážení členové naší organizace,  

zdravím vás u zářijového čísla Zpravodaje, kde jak doufám, naleznete užitečné informace. Nabídneme 

vám rozhovor s ředitelem pražské PJ Cargo Ing. Milošem Krátkým, s naším členem ZV Janem 

Flanderou a webové stránky naší ZO vám přiblíží jejich webmaster Lukáš Sekyra. Najdete také odkaz 

na informace z výroční zprávy BIS, Knihovničku s příručkami OSŽ a další zajímavé čtení.  

Momentálně čerpám dovolenou ve slunném Řecku, v Leptokárii, pod bájným Olympem u nádherného 

a teplého Egejského moře. Je zde nádherně, Řekové jsou velice příjemní lidé, je zde spousta 

zajímavých míst, moře je čisté a teplé, jako kafe. Po nějaké krizi, tady není ani památky, je tu klid, lidi 

jsou usměvaví a v pohodě. Je zde spousta nádherných míst, které stojí za to vidět. Byla jsem se 

podívat v klášterním centru Řecka METEORA, je to pozoruhodný komplex skalních útvarů o výšce 

300 metrů, na vrcholcích byly vystavěny kláštery, kterým dala jméno poloha, neboť ta METEORA 

znamená ´´ve výšce se vznášející´´. Původně zde bylo 24 klášterů, které zbudovali mniši k modlitbám, 

rozjímání a meditacím. Dnes je v provozu 6 klášterů, před kterými zůstáváte stát v tichém úžasu, pro 

jejich polohu, uměleckou architekturu a církevní malířství.  

Před sebou mám tradiční řecký večer, na kterém jsem už jednou byla a moc se mi líbil. Zde jsem 

poznala, jak se baví Řekové, jejich folklór a tradiční řeckou kuchyni s dobrým vínem. Hraje zde živá 

hudba, vystupuje profesionální taneční soubor a tančí se tradiční řecké tance. Je to krásný večer a jsem 

ráda, že si ho zopakuji. Každý večer chodíme po zdejší hlavní třídě METAXE, kde se potěší oko 

každé ženy:)), množstvím, triček, šatiček a jiných nezbytností pro každou ženu, které jsou za přijatelné 

ceny? …a spousta jiných suvenýrů, oko mého muže samozřejmě těší Taverny na každém kroku, kde je 

výborná kuchyně a mají celkem dobré pivo:)) No prostě dovolená...:-) …paráda, tady se dá načerpat 

nová energie do všedních a nevlídných pracovních dnů.  

Ještě jednou vás zdravím a přeji zajímavé čtení, které jak doufám, najdete v našem Zpravodaji.  

Alena Novobilská.  
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PROHLÁŠENÍ O SPOLUPRÁCI 
Motto: Rozhodli jsme se překročit vlastní stín a spolupracovat s dalšími ZO, které mají o spolupráci 

zájem. Věříme, že spolupráce bude ku prospěchu všem zapojeným.  

První setkání zástupců ze spolupracujících organizací se uskuteční dne 19. 9. 2012. Na první 

setkání jsme pozvali zástupce k nám do Prahy.  

 
Prohlášení o spolupráci 

Protože věříme, že společně dosáhneme více než jen jako jednotlivé základní organizace OSŽ, 

rozhodli jsme se vzájemně spolupracovat. Chceme překonat vzájemnou izolovanost, což nám umožní 

pracovat i na věcech, které přesahují rámec ZO a tím zvýšit naši sílu něco ovlivňovat. Budeme si 

pravidelně vyměňovat informace, diskutovat nad společnými problémy a vzájemně se podporovat. 

Konkrétně to bude: 

 pravidelná vzájemná setkávání (osobní setkání, konzultace, tel., email) předsedů a dalších 

členů našich ZO  

 společný návrh kandidátů na sjezd OSŽ 

 formulace společných požadavků a jejich společné předávání na podnikové výbory 

 propagace společné práce např. na webových stránkách 

Spolupracují k 5. 8. 2012: 

 ZO OSŽ žst. Praha Vršovice, předsedkyně Novobilská Alena 

  ZOOSŽ žst. Děčín, předseda Linc Daniel  

 ZO OSŽ Plzeň, předseda Krhounek Pavel  

 ZO OSŽ Řízení železničního provozu Kolín, Lorenc Petr 

Nejedná se o uzavřený spolek, každý další zájemce o spolupráci se může přidat! 



 
6 

 

TERMÍNY JEDNÁNÍ ZÁVODNÍHO VÝBORU 
Datum Místo konání 

  18. 9.2012  Smíchov  

11. 10.2012  Vršovice  

  8. 11.2012  Smíchov  

29. 11.2012  konference Smíchov  

13. 12.2012  Vršovice  

TRVALÉ AKCE PRO ČLENY ZO OSŽ 
 Botanická zahrada v Praze Tróji K dispozici je rodinná permanentka. Informace: paní 

Gillichová drážní tel. 281 22 Informace: paní Charvátová drážní tel. 261 14 nebo: 261 44 

(pozn. mezinárodní pokladna Praha Smíchov)  

 Zoologická zahrada v Praze Tróji Během léta je o ZOO v Praze tradičně velký zájem, proto 

byla na toto období zakoupena druhá rodinná permanentka, takže se snad dostane na každého, 

kdo o návštěvu zoologické zahrady projeví zájem. K dispozici jsou 3 rodinné permanentky. 

Informace: paní Gillichová drážní tel. 281 22 Informace: paní Novobilská drážní tel. 419 32 

Informace: paní Charvátová drážní tel. 261 14 nebo: 261 44 (pozn. mezinárodní pokladna 

Praha Smíchov)  

 Masáže fy FYZIOTERAPIE - REHABILITACE s.r.o., Sámova ul., v Praze 10 Vršovicích 

Informace: paní Novobilská drážní tel. 419 32  

 Plavání v bazénu v Praze Podolí „plavenky“ Informace: paní Novobilská drážní tel. 419 32  

 Plavání v AQUAPARKU v Praze Barrandově „plavenky“ (zvýhodněné pro členy naší ZO - 

75,- Kč za osobu) max. 2 „plavenky“ na člena za čtvrtletí Informace: paní Charvátová drážní 

tel. 261 14 nebo: 261 44 (pozn. mezinárodní pokladna Praha Smíchov)  

 Kultura vstupenky na představení Informace: pan Čermoch drážní tel. 288 62 mobil: 737 332 

290 zájemcům je každý měsíc zasílána nabídka divadelních představení na osobní e-mail  

 Pojištění škody způsobené zaměstnavateli ZO Vršovice hradí svým členům ´´pojistku na 

blbost´´ Informace: paní Novobilská drážní tel. 419 32 mimo drážní síť: 972 2 419 32 mobil: 

773 452 596 Informace: Bartoněk Tomáš tel.: 603 184 975  

 Permanentky KHL Permanentky si před zápasem budete vyzvedávat v žst. Praha - 

Vršovice u výpravčích, kde slouží Lenka Gillichová. Prosím, abyste permanentky včas 

před dalším utkáním odevzdali a neblokovali je ostatním. 



 
7 

 

STRUČNĚ O CHYSTANÝCH AKCÍCH 
1) divadla na říjen: jsou překvapivě beznadějně rozebraná, proto se budu snažit nabídku divadel 

na listopad poněkud rozšířit.  

2) permanentky na KHL: permanentky jsou dvě a obsazenost můžete také sledovat na našich 

webových stránkách on-line. Permanentky si před zápasem budete vyzvedávat v žst. Praha - 

Vršovice u výpravčích, kde slouží Lenka Gillichová. Prosím, abyste permanentky včas před 

dalším utkáním odevzdali a neblokovali je ostatním.  

3) prodloužený víkend u Máchova jezera (28. - 30.9.2012) - ještě pár volných míst je k dispozici 

4) Skochocup 2012 (3.10.) nohejbal 

 

VÝSLEDKY JEDNÁNÍ SE ZAMĚSTNAVATELSKÝMI SUBJEKTY  

(ČDC, ČD, SŽDC) 
 

Na stánkách ZO OSŽ http://www.railian.com/Vrsovice/Zpravodaj.html lze nalézt výpisy z jednání 

jednotlivých zaměstnavatelských subjektů. Výpisy jsou opatřeny heslem, které Vám sdělí 

kterýkoliv člen ZV OSŽ. 

 

 

http://www.railian.com/Vrsovice/Zpravodaj.html
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ROZHOVORY A DISKUSE SE ZAJÍMAVÝMI LIDMI 
Ing. Miloš Krátký – ředitel PJ Praha ČDC 

Dobrý den, můžete nám na úvod prozradit 

něco málo o sobě, něco o své kariéře?  

Dobrý den. Jsem ženatý, mám dvě děti. 

Absolvoval jsem gymnázium, pak jsem 

studoval Vysokou školu dopravní v Žilině. Již 

během studia jsem si udělal zkoušky na 

výpravčího a v rámci praxe jsem jako výpravčí 

chodil sloužit. Po absolvování školy jsem v 

roce 1989 nastoupil na ČSD jako výpravčí. 

Postupně jsem vystřídal stanice Praha Braník, 

Praha Modřany a Praha Vršovice. Pracoval 

jsem pak jako dispečer, dále na oddělení 

osobní dopravy na OPŘ Praha. Od roku 1999 

jsem ve Vršovicích dělal přednostu a od roku 

2007, kdy vzniklo ČD Cargo jsem Ředitelem 

(dříve funkce nazývána Vedoucí) PJ Praha.  

Jak vidíte vývoj na Cargu od roku 2007?  

Např. u nás v PJ Praha (zahrnujeme Prahu a 

oblast Středočeského kraje) jsme začínali s 

960 zaměstnanci, dnes máme 670 

zaměstnanců. Snížení počtu bylo působeno 

zpočátku určitou přezaměstnaností, pak 

nasazováním výpočetní techniky, která 

nahrazuje lidskou práci a bohužel i klesajícími 

výkony.  

Dnes jsme součástí EU, kde podíl železniční 

nákladní dopravy dosahuje tak 17 - 18%, my 

se ještě držíme na 25%, ale pozvolna se 

bohužel srovnáváme se zbytkem EU.  

Jak přilákat přepravce na železniční 

dopravu, na ČD Cargo?  

Přepravci se rozhodují především podle ceny. 

Kdo nabídne levnější a efektivnější přepravu 

zboží, ten dostane přednost.  

Naší nevýhodou je, že platíme za použití 

dopravní cesty všude, i za každý manipulák s 

jedním vozem na lokálce. Silniční dopravci 

platí jen za použití dálnic.  

Jsou dobře nastaveny tarify ČD Cargo?  

Tarify řeší obchodní oddělení, to my jako PJ 

nemůžeme ovlivnit.  

Nemůže pomoci ČD Cargo nějakou formou 

stát?  

Česká republika je součástí EU, drží se tedy její 

legislativy. V rámci EU není možná podpora 

státu vybranému dopravci. Švýcarsko si ale 

například svoje železnice podporuje aby 

omezil silniční kamionovou dopravu, tam to 

jde, oni nejsou v EU. I když bych řekl, že si 

možná naši úředníci vysvětlují některá 

nařízení EU příliš striktně. Někdy se snaží být 

papežtější než papež. Vzpomeňte si například, 

jak nám v roce 2002 např.tvrdili, že je z 

Bruselu nařízeno balit veškeré pečivo, tedy i 

půlený chléb a koblihy. Pak se ukázalo, že to 

Brusel takhle striktně nechtěl.  

Pak je zde ještě druhá věc. Vlastníkem ČD 

Cargo je stát. A jako vlastník má povinnost se o 

svůj majetek starat tak, aby vzkvétal. Nyní mi 

to připadá, že se ke své firmě chová macešsky.  

Jak je možné, že speditéři, kteří využívají 

služeb ČD Cargo jsou pro přepravce 

konkurenční a to nejen v ceně, ale i v 

úrovni služeb?  

Spediční firma dokáže zajistit přepravu zboží z 

domu do domu, my ne. Kdysi měly dráhy svoji 

vlastní spedici, ovšem ve velmi skromné 

podobě, my dnes spedici nemáme žádnou.  

V poslední době je znát, jak relace, které 

byly spjaty s výkony ČD Cargo přebírají 

externisté (např.vápence -Severočeské doly 

apod.), co je důvodem?  

Soukromnící dělají relace ucelených vlaků, 

mohou nabídnout lepší cenu. My máme větší 

náklady, například svážíme manipulačními 

vlaky jednotlivé zásilky, což je nákladné.  

   V naší oblasti jsme přišli k 1.7.o dopravu 

vápence z Nučic (do Kadaně). Tady se firma 

ČEZ v rámci úspor rozhodla dopravovat si 

vápenec na odsiřování ze své vlečky Mořina do 

svých elektráren Tušimice a Počerady ve 

vlastní režii prostřednictvím firmy SD-kolejová 

doprava.  
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(poznámka red.: firma SD-kolejová doprava je 

akciovka vlastněná stoprocentně firmou 

Severočeské doly a.s., ta je zase stoprocentně 

vlastněna firmou ČEZ)  

Lze obchodně stanovenou cenou 

konkurovat automobilové dopravě přeprav 

hromadných substrátů (např.cement, 

sádrovec, apod.)?  

Konkurovat mohou jedině ucelené vlaky.  

Jak se v provozu osvědčují lokomotivy 363 

tzv. pětkové řady? Generují úspory, nebo 

mají technické nedostatky?  

Mají velké technické nedostatky, myslím si že 

je to daň za někdy až přílišnou preferenci 

českých výrobců za každou cenu. Kdyby se 

koupila hotová, již fungující lokomotiva např. 

od firmy SIEMENS, mohla by se rychle nasadit 

do provozu.  

No až se těmto lokomotivám vychytají mouchy, 

tak budou generovat úspory tím, že se dají 

propojit kabelem dálkového řízení, takže na 

těžké vlaky se budou moci nasadit dvě tyto 

lokomotivy pouze s jedním strojvedoucím.  

V naší odborové organizaci jsou 

zaměstnanci Carga především ze stanic 

Vršovice a Uhříněves, jsou tam nějaké 

novinky, chystá se v těchto stanicích něco?  

Vršovice - V rámci efektivity jsme od červnové 

změny jízdního řádu zredukovali obsluhu trati 

manipulačními vlaky na Dobříš na pondělí, 

středu a pátek. Původně jsme to chystali až od 

zářijové změny, ale vzhledem k nízkým 

přepravám jsme to uskutečnili dříve. Změna se 

nám osvědčila a i přepravcům to vyhovuje.  

Uhříněves - Po dobudování nového terminálu 

firmy Metrans v České Třebové - někdy v 

prosinci či lednu - z Uhříněvse ubudou relace 

ze směru severní přístavy - Slovensko, 

Maďarsko. Firma Metrans odhaduje pokles 

výkonu v terminálu Uhříněves o 40%. Hodlá 

však tento výpadek do dvou let nahradit nově 

získanými výkony směrem na Rakousko a 

Bavorsko. Otázka je, jak tyto dva roky 

personálně ustojíme.  

Pane řediteli, děkujeme vám za odpovědi. 

(otázky pokládali Alena Novobilská a Pavel 

Dvořák) 
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Rozhovor s Honzou Flanderou, členem ZV 

naší ZO  

Ahoj, začnu jednou otřepanou otázkou - co 

rodina, co tvoje kariéra na železnici?  

Ahoj. Je mi 31 let, jsem ženatý, mám dvě děti. 

Jsem absolventem Střední průmyslové školy 

dopravní v Masné ulici v Praze. Na dráze 

pracuji od roku 1999 a to od začátku až 

doposud jako výpravčí. Vystřídal jsem 14 

stanic, začínal jsem v okolí Kladna (Unhošť - 

moje první místo, Kladno Ostrovec, Jeneč, 

Kladno, atd.), pak jsem pracoval v pražských 

stanicích (Praha Ruzyně, Praha Bubeneč, Praha 

Krč, Praha Vršovice seřaďovací nádraží -Vjezd, 

Odjezd), nyní jsem zakotvil na Ústředním 

stavědle pražského Masarykova nádraží.  

Jak se ti líbí na Masaryčce?  

Musím říci, byla to velká změna, přijít z Vršovic 

seřaďovacího nádraží, ze řídícího stavědla s 

pákami, z tohoto stanoviště na periférii, na 

pracoviště v centru města, kde celou směnu 

sedím u stolu s počítači. Je to jako přesednout z 

Trabanta (ještě k tomu bez předního skla) do 

luxusního Mercedesu s posilovačem řízení a 

koženými sedačkami. :-)) Už jsem si zvykl. :-)  

A co tvoje odborová práce?  

Do odborů - do OSŽ - jsem vstoupil v 

žst.Kladno a dlouhá léta jsem byl řadovým 

členem. Až poslední (zhruba) rok jsem členem 

závodního výboru v základní organizaci Praha 

Vršovice. Na starost mám BOZP ve Vršovicích 

Vjezd a Vršovicích Odjezd a pomáhám v naší 

základní organizaci s organizováním a 

zajišťováním kulturních akcí.  

To BOZP - co to je, co to obnáší?  

Náplní je zjišťování stavu pracovišť z hlediska 

bezpečnosti a kultury prostředí, a tedy 

vznášení připomínek k zaměstnavateli v této 

oblasti. Tady jsem měl dobré zkušenosti s 

vedením ( hlavně s dozorčím provozu 

p.Pavlíkem), kdy byla většina mých požadavků 

vyslyšena. Tady chci apelovat na zaměstnance, 

aby se na závodní výbor obraceli s 

připomínkami na zlepšení jejich pracovního 

prostředí, my je budeme tlumočit dál.  

A kultura?  

Tady jenom trošku pomáhám, naposledy při 

jarní konferenci naší organizace, zařídil jsem 

např.kapelu.  

Jinak jsem moc rád, že se poslední rok rozšířila 

v naší ZO škála výletů a akcí (návštěva muzea v 

Lužné, cyklovýlety, spotovní akce, rafty, pobyt 

u Máchova jezera apod.), prostě, že nejsou jen 

permanentky do ZOO a plavenky. Členové mají 

nyní větší možnost výběru. Myslím si, že je to 

výsledek diskuzí na závodním výboru, 

vyslyšení přání členů a hlavně máme schopné 

a ochotné organizátory.  

Jak hledíš na fungování odborových 

organizací obecně a vztah zaměstnavatel - 

zaměstnanec?  

Řešení různých věcí se vymýšlejí u stolu 

(předpisy, stavebně technické prvky, vybavení 

pracovišť apod.) a tato řešení mají své mouchy. 

Kdyby jim předcházela rozumně vedená 

diskuze se zaměstnanci, tak by to určitě 

pomohlo k nalezení lepších výsledků. Dnes je 

to tak, že jakmile se odbory dotknou 

ožehavých témat, tak místo dialogu se 

zaměstnavatelem, dojde k vykopání válečné 

sekery - a to na obou stranách.  

Nyní z jiného soudku - máš nějaké koníčky?  

Mým velkým koníčkem, mojí vášní, je hraní na 

basovou kytaru. Hraji ve dvou bigbandech (tj. 

jazzové, konkrétně swingové kapely). Hraji v 

Backside big bandu a v Magnum jazz big 

bandu. Právě díky tomuto mému koníčku mi 

pak už nezbývá moc volného času na jiné věci. 

Mimo jiné i práci v odborech tím šidím.  

Je čas dovolených, byl jsi už někde?  

Ano, byl jsem s dětmi v Ralsku v Libereckém 

kraji - a to již v květnu - bylo to tam super, 

mohu všem vřele doporučit. Jelikož to byl 

bývalý nepřístupný vojenský výcvikový 

prostor je tam zachovalá příroda, krásný 

Hamerský rybník u obce Hamr na Jezeře. Řekl 

bych, že ideální na pobyt zde je jaro a podzim.  

V srpnu jsem byl na kole v Českém lese, zde je 

také krásná příroda a dřívější stezky 

pohraniční stráže jsou přeměněny na 

cyklostezky. Teď se s rodinou chystáme do 

Chorvatska k moři.  
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Děkuji ti za rozhovor. 

(ptal se Pavel Dvořák)  

 

Rozhovor s Lukášem Sekyrou, členem ZV a 

webmasterem naší ZO  

Ahoj, co mi prozradíš o sobě a své kariéře 

na železnici?  

Ahoj. Jsem svobodný. Po absolvování Stření 

průmyslové školy strojní a dopravní v Děčíně 

jsem nastoupil na železnici jako výpravčí. Začal 

jsem sloužit ve stanici Praha Satalice, pak 

následovaly stanice Libčice nad Vltavou, 

Roztoky u Prahy, Praha Bubeneč a Praha 

Holešovice.  

Vyhovuje Ti práce v Holešovicích?  

Ano, jsem zde spokojený, splnil se mi můj sen - 

sloužit na dálkovině.  

Jsi členem závodního výboru základní 

organizace - byl jsi vždycky takhle 

angažovaný?  

Asi od roku 2003 jsem vstoupil do odborů, do 

organizace OSŽ. By jsem dlouho pouze 

řadovým členem (pod ZO Praha Hlavní 

nádraží). Až když jsem přestoupil do ZO Praha 

Vršovice, asi v roce 2009, začal jsem být 

aktivnější, začal jsem pracovat v závodním 

výboru.  

Po zvážení, jak bych mohl být užitečný naší 

organizaci, jsem navrhl projekt webových 

stránek ZO. A tak jsem od roku 2009 správcem 

webu, vedu jeho agendu - aktualizace, 

zpracovávání relevantních informací a jejich 

umisťování na stránky, případně i jejich 

úprava do formátu pro tisk.  

Tak a o vršovických webových stránkách se 

podrobněji rozhovoříme v článku 

"Vršovický web", takže teď něco jiného. Je 

práce odborů prospěšná?  

Určitě je to práce užitečná, i když to může 

vypadat, že je veškeré naše úsilí marné. Není to 

naše vina, nemáme podporu ze shora.  

Jaké jsou tvoje koníčky, záliby?  

Tak především je to sport. Před léty jsem 

dokonce závodně hrával fotbal a hokej. Dnes 

sportuji jen rekreačně.  

Pomalu končí léto, co dovolená, byl jsi 

někde?  

Letos to bylo skromné, jenom jsem byl na pět 

dní na kole u Máchova jezera.  

Děkuji ti za rozhovor. 

(ptal se Pavel Dvořák)  
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WEBOVÉ STRÁNKY ZO OSŽ PRAHA VRŠOVICE 
Základní organizace OSŽ Praha Vršovice má své webové stránky. Nejzasvěceněji nám o nich 

může něco říci jejich tvůrce a správce Lukáš Sekyra. S ním je v tomto čísle i rozhovor. Stránky ale 

podrobněji probíráme s Lukášem v tomto článku, formou otázek a odpovědí.  

Ahoj, tak mi řekni jak tě napadlo vytvořit webové stránky vršovické organizace?  

Ahoj. Jak uvádím v rozhovoru uvedeném v tomto čísle, hledal jsem způsob jak bych pomohl naší 

organizaci. S tvorbou webových stránek jsem měl již určité zkušenosti. A protože ZO stránky 

neměla, navrhl jsem jejich vytvoření.  

Jak dlouho ti trvalo vytvoření použitelných stránek?  

Nejprve jsem se zamyslel nad koncepcí stránek, pak mě čekalo hodně práce a úprav než jsem 

stránky spustil do ostrého provozu.  

 
Jak je to po technické stránce?  

ZO zakoupila prostor 2GB na serveru eStranky.cz. Kostra stránek vznikla pomocí aplikačních 

editorů. Protože by ale stránky byly dost chudé, do kódu stránek vkládám vlastní skripty (v html, 

java skripty). Tím jsou stránky zajímavější. Takhle oživit stránky lze jen do určité míry, jinak by 

se rozbila struktura stránek. Web se nyní postupně plní daty, jak přibývají články z akcí a 
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fotografie. Fotografie jsou největším žroutem místa na serveru. Nyní je obsazeno asi 57% 

prostoru.  

Jak je to obsahově?  

Na úvodní stránce jsou nyní dva bannery, jeden upozorňuje na novinku - na možnost zapůjčení 

permanentek na utkání KHL (kontinentální hokejové ligy), pod ní je banner který odkazuje na 

Zpravodaj. Pod bannery jsou nejdůležitější informace a novinky.  

V horní části úvodní stránky je vodorovné lišta s odkazy:  

Dokumenty- odkaz obsahuje dokumenty ke stažení  

KHL- obsahuje rozpis utkání a on-line stav permanentek na utkání  

Zpravodaj- odkazy na jednotlivá čísla Vršovického zpravodaje  

Pojištění-obsahuje informace o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zaměstnavateli  

a nově je zde možnost psát si o permanentky  

Fórum ZO-je zde veřejné fórum a nově i tématické fórum, je uzavřené, je nutná registrace, lze 

vytvořit diskuzi k určitému tématu  

Rekreace- tady najdete katalogy ČD Travel, ke stažení objednávku zájezdu, cestovní smlouvu  

Kontakty - jsou tady kontakty na členy ZV, pak je zde interaktivní mapa, kde si můžete najít cestu 

do kanceláře ZV v Praze Vršovicích  

Archiv- obsahuje zápisy z konferencí a starší čísla Zpravodaje  

Vpravo je svislá lišta s odkazy na fotografie. Jsou zde odkazy na fotky z akcí (fotoalbum) základní 

organizace jak od členů aktivních, tak i od důchodců.  

Pak je zde mail-list, ten slouží k ukládání mailových adres, které můžu ukládat do databáze a pak 

používat ke komunikaci. Ještě níže jsou oblíbené odkazy, tyto odkazy nemusíte hledat na 

internetu, stačí na ně kliknout a otevřou se vám požadované stránky. Pak následuje statistika, 

kde je vidět, jak jsou stránky navštěvovány.  

Připomeň ještě jednou novinky, které jsou na stránkách.  

 možnost napsat si o permanentky do ZOO, botanické zahrady v odkazu "Pojištění",  

 možnost vidět on-line stav permanentek na KHL a objednat si je v odkazu "KHL"  

 možnost založit si tématické fórum v odkazu "Fórum ZO".  

Jak často jsou stránky aktualizovány?  

To si můžete zkontrolovat na spodním okraji, tam je datum poslední aktualizace.  

Děkuji ti za rozhovor. 

(ptal se Pavel Dvořák)  

Doslov: ZO Vršovice má nyní dva webové projekty - stránky a Zpravodaj. Webové stránky ZO by 

měly reagovat na dění, měly by být stále on line, kdežto Zpravodaj vyjde vždy k určitému datu a 

pak by měl zůstat zakonzervovaný, jen výjimečně je aktualizován. Cílem Zpravodaje je být 

dokladem stavu věcí v době vydání, archivem železnice.      Dvořák Pavel  
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CO SE NÁM NELÍBÍ! 
Líbí se nám práce vedení PV SŽDC? Nelíbí!  

Ráda bych popsala na následujících řádcích, jaké jsem zažila jednání a přístup odborových 

funkcionářů. Je politováníhodné, že byla hodnocena PKS SŽDC, státní organizace a podněty, které 

jsem podávala za naši organizaci, nepřinesly žádné ovoce ani po dvou měsících ba naopak. Když 

nevadí vedení PV SŽDC porušování PKS, jak asi bude vypadat vyjednávání 8. změny? Bohužel 

vedení PV SŽDC činí kroky naprosto odlišné než bychom očekávali.  

Nejdříve se jedná o mě beze mě u přednosty PO Praha Libeň, kde se diskutovala pracovněprávní 

problematika na základě mých podnětů. Dva dny poté jsem byla pozvána k přednostovi, zřejmě 

ujištěnému o pasivitě podnikového výboru, na projednání Vytýkacího dopisu (žluté karty). Viděl 

přednosta, že nebudu mít zastání u zástupců podnikového výboru? Tato činnost funkcionářů je 

pro mě i naší organizaci naprosto nepřijatelná.  

Můžeme se spolehnout na tajemníky, předsedu PV nebo zástupce za Prahu? Nemůžeme, 

výsledkem jsou postihy, jen kvůli mé odborové činnosti. Lepší by zřejmě bylo držet pusu a krok, 

tu a tam se poklonit vedení, nebo společně oslavit třeba narozeniny. Kvůli tomu, ale v odborech 

nejsem předsedkyní! Rozhodně nehodlám dělat ze svých členů zákazníky pro zlepšení své 

finanční situace, jako to dělají někteří z „bafuňářů“ PV SŽDC.  

Závěr - současné vedení PV OSŽ při SŽDC není oporou odborářům, ale, bohužel, zaměstnavateli. 

PRÁVNÍ OKÉNKO  
Zákoník práce - je to zákon č.262/2006 Sb., který upravuje právní vztahy mezi zaměstnanci a 

zaměstnavateli, vztahy kolektivní povahy související s výkonem závislé práce, některé právní 

vztahy před vznikem pracovněprávních vztahů, pracovní podmínky zaměstnanců a ochranu 

jejich zdraví.  

Odborové organizace řeší část XII : Informování a projednání, působnost odborové organizace...  

Zde, v Hlavě I, § 276, odstavec 2, se praví:  

" Zástupci zaměstnanců nesmějí být pro výkon své činnosti znevýhodněni nebo zvýhodněni ve 

svých nárocích, ani diskriminováni."  

A nyní příklad z praxe, uvádí předsedkyně ZO Alena Novobilská:  

Přednostovi PO Libeň se nelíbí mé námitky v hodnocení PKS, a oprávněná kritika ve Zpravodaji. 

A nyní uvedu mé postihy za poslední tři měsíce:  

Květen: mínus 500,-Kč ..........za doobjednání 2ks stravenek- chyba předčasného objednání, ne 

moje -Důsledek chyby žádný.  

Červen: mínus 100% prémií a žlutá karta ......za obsazení směny výpravčím bez přezkoušení z 

místních poměrů. Chyba vedení, že nezajistili přezkoušení. Paradoxně v dalším měsíci byla 

obsazena směna signalistou bez seznání pracoviště dozorce výhybek se souhlasem vedení. Jen 

díky zaměstnanci, který měl pohotovost a informoval mě, jsem zajistila do doby přezkoušení, 

zaměstnance s platným seznáním. Dodatečně se o profesi upravila pracovní smlouva. Vše 

proběhlo v tichosti a klidu.  

Červenec: mínus 100% prémií a opět protokol.....výplata výpravčímu ve výcviku zpracovaná 

podle platné PKS, proti pokynu, který je v rozporu a neprojednaný s odbory. Protokol – Opuštění 

pracoviště od 10:38 do 12:15 - V 10:48 hod jsem jela vlakem z Libně v pracovní záležitosti za 

přednostou PO Praha hl. n., za hodinu vlakem zpět. To se povedlo, dělám minimálně 10 hod. 

měsíčně navíc, bez nároku na mzdu. Podniku nevznikla žádná škoda.  
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Tak nevím, nevím, není to náhodou šikanování? Nebo, že bych najednou začala kašlat na práci 

(pracuji jako komandující v PO Libeň)? Udělejte si názor sami.  

Alena N.  

ROZŠIŘTE SI OBZORY 
Bezpečnostní informační služba  

Bezpečnostní informační služba (BIS) je česká státní zpravodajská služba s vnitřním polem 

působnosti (civilní kontrarozvědka). BIS získává, shromažďuje a vyhodnocuje informace 

důležité pro bezpečnost, ochranu ústavního zřízení a významných ekonomických zájmů ČR. Za 

činnost BIS odpovídá Vláda ČR, jmenuje a odvolává ředitele. BIS nespadá pod žádné 

ministerstvo, je samostatným státním úřadem. Rozpočet BIS je přímou součástí státního 

rozpočtu.  

BIS vydává jednou ročně veřejnou výroční zprávu. Letos předložila veřejnosti BIS veřejnosti 

výroční zprávu za rok 2011 dne 22.8.2012. Ve zprávě je zmínka i o společnostech SŽDC, ČD a ČD 

Cargo. Najdete je v odstavcích - Správa státního majetku, Hospodaření významných společností 

se státní účastí. Prezident a ministři dostávají tajnou výroční zprávu, která je mnohem obsáhlejší 

než ta veřejná.  

 

SPRÁVA STÁTNÍHO MAJETKU 

Bezpečnostní informační služba také v roce 2011 sledovala výskyt jevů ohrožujících 

významné ekonomické zájmy státu spojených se správou státního majetku, zejména v oblasti 

zadávání veřejných zakázek. Zakázky provázely snahy dalších podnikatelských, lobbistických 

nebo zprostředkovatelských subjektů a uskupení ovlivnit proces zadávání na úkor státu. 

Někteří zadavatelé a uchazeči postupovali netransparentně a nezákonně. Přetrvávalo 

zvýhodňování předem vybraných dodavatelů a ovlivňování zadávacích podmínek v jejich 

prospěch, k čemuž docházelo na základě úzkých vazeb na zástupce zadavatele. Výslednou 

cenu zakázek negativně ovlivnily také skryté dohody uchazečů o podávaných nabídkách a 

koordinace jejich postupu za účelem vytvoření zdání konkurenčního prostředí ve výběrových 

řízeních. 

Neprůhledně postupovala při vyhlašování některých veřejných zakázek například Správa 

železniční dopravní cesty (SŽDC). Vyhlášení zakázek působilo transparentně, avšak 

představitelé SŽDC zvýhodňovali předem vybrané soukromé subjekty před konkurencí tím, 

že s nimi individuálně předjednali podmínky zakázek nebo jim o nich sdělovali interní 

informace. 
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Nadále docházelo k dohodám uchazečů o společném postupu ve výběrových řízeních. BIS 

zaznamenala případy, kdy v průběhu elektronické aukce použila část uchazečů skrytý způsob 

dorozumívání, které mělo sloužit k rozpoznání jinak anonymních účastníků aukce. Smluvené 

společnosti si před aukcí přidělily jedinečné dvouciferné kódy, které pak uváděly v jimi 

nabízených cenách. Ani zavedení elektronických aukcí, které měly zamezit netransparentním 

postupům při zadávání veřejných zakázek, tedy nestačilo samo o sobě zabránit nejrůznějším 

pokusům o machinace uchazečů. [1  

HOSPODAŘENÍ VÝZNAMNÝCH SPOLEČNOSTÍ SE STÁTNÍ ÚČASTÍ 

V roce 2011 se BIS věnovala také zjišťování případných negativních jevů v hospodaření 

společností s majetkovou účastí státu a dalších institucí ovládaných státem. U významných 

společností (České aerolinie, Česká pošta, České dráhy a ČD Cargo) docházelo k ovlivňování 

průběhu veřejných zakázek, přípravy strategických rozhodnutí a personálních otázek. Také 

v těchto případech využívaly podnikatelské a lobbistické subjekty při prosazování vlastních 

cílů osoby mající úzkou vazbu na vedení těchto společností. Některé prodeje majetku 

společností vzbuzovaly značné pochybnosti o jejich transparentnosti a výhodnosti pro stát. 

Management rovněž záměrně informoval kontrolní orgány společností neúplně nebo 

zkresleně. [1
1
 

LATINA 
Ex post - český význam: po skončení, opožděně, pozdě  

Například v minulém čísle jsme informovali o skladnici, která skočila do funkce 

inženýrky železniční dopravy (IŽD) na OŘ Praha. Nyní byla přihlášena do výcviku D 03 

(signalista). Dalo by se říci, že jde o případ doplňování dopravního vzdělání a praxe ex 

post (dodatečně - nejprve funkce, pak vzdělání).  

Ex ante - český význam: očekávaný děj, zamýšlený stav  

Jedná se tedy o opak latinského výrazu ex post.  

pár latinských citátů od samotného Cesara:  

ALEA IACTA EST. - Kostky jsou vrženy.  

VENI, VIDI, VICI. - Přišel jsem, viděl jsem, zvítězil jsem.  

ET TU, BRUTE? - I ty, Brute?  

pozdrav gladiátorů císaři:  

AVE CAESAR, MORITURI TE SALUTANT - Buď zdráv císaří, ti kdož jdou na smrt, tě zdraví.  

 

                                                             
1
 [1  Výroční zpráva BIS za rok 2011[online]. 2012 [cit. 2012-09-09]. Dostupné z WWW: 

<http://www.bis.cz/n/2012-08-22-vyrocni-zprava-2011.html>. 
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ODBORY K SITUACI VE FIRMĚ ČD CARGO     
Podnikový výbor OSŽ při ČD Cargo vydal dne 30.8. 2012 usnesení:  

V něm vzhledem k vážné situaci ve firmě požaduje mj.:  

 okamžité odstoupení předsedy představenstva Ing.Gustava Slamečky, MBA  

 provedení razantní restrukturalizace celého úseku obchodu  

 urychlené jmenování nového vedení společnosti  

PV OSŽ ČD Cargo bude jednat o situaci ve firmě na svém dalším jednání dne 12.9. 2012 

KULTURNÍ RUBRIKA 
Oslava narozenin 

Dne 30. 8. 2012 se konala v Braníku oslava 60. narozenin našeho kamaráda Jirky Kobližky, který 

je našim dlouholetým členem. Pracuje jako staniční dozorce v Braníku. Na železnici pracuje od 

roku 1995. Bylo mě ctí být mezi pozvanými, kolegové z tratě jsou zárukou dobré zábavy, Jirka 

Kobližka patří mezi oblíbené parťáky a pro ženy, je ve společnosti, dokonalým gentlemanem. Je 

radostným zjištěním, že přátelství a vzájemná setkání mezi kolegy trvají i v dnešních nevlídných 

dobách.  

Za závodní výbor, přeji Jiřímu do dalších let, zdraví, štěstí, pohodu a lásku, hodně úspěchu v 

práci i v osobním životě.  

Alena Novobilská 

 

 
 

SPORTOVNÍ RUBRIKA 
Hokejové utkání HC Lev Praha - Dinamo Riga (6.9.2012)  

Nyní má Vršovická organizace k dispozici dvě permanentky na utkání týmu HC Lev Praha, který 

hraje KHL - Kontinentální hokejovou ligu. KHL je nadnárodní profesionální hokejová liga, byla 

založena v roce 2008 a navazuje na svého předchůdce, ruskou superligu. KHL je složena z 26 

klubů (z Ruska 20, z Kazachstánu, Běloruska, Lotyšska, Ukrajiny, České republiky a Slovenska po 

jednom).V současnosti je odborníky považována po NHL za druhou nejlepší hokejovou ligu na 

světě. Tým Lev Praha má domovské kolbiště v Tipsport aréně v pražských Holešovicích.  
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Permanentky jsou na místa 58 a 60 (jsou vedle sebe), v desáté řadě, v sektoru 102. Z těchto míst 

je celkem dobrý výhled na hrací plochu.  

 
K vlastnímu utkání - chvíli trvalo než se rozjelo. Impulsem byl gól tři minuty před koncem první 

třetiny, bohužel do branky pražských lvů (Karsums). Napětí českých diváků trochu polevilo tři 

minuty před koncem druhé třetiny, kdy bylo srovnáno na 1 : 1 (Bartečko). Konec dobrý, všecko 

dobré, devět minut před koncem třetí třetiny padl gól do branky Dinama (Surový) a pražský HC 

Lev se stal vítězem utkání. Klub má tedy za sebou úspěšnou premiéru v soutěži KHL.  

 
Pavel Dvořák  
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PRÁVA A POVINNOSTI CESTUJÍCÍCH V ŽELEZNIČNÍ DOPRAVĚ  
Brusel nařizuje práva a povinnosti cestujících v železniční dopravě jednotně ve všech zemích EU 

a to nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č.1371/2007:  

Řečeno stručně a jasně, za výše uvedeným sdělením by stačila udělat tlustá čára, a dost. Ale za 

prvé má to určitý háček (nařízení neplatí celé) a  za druhé využiji tento příklad, abych ukázal 

jaký vliv mají orgány EU na železniční dopravu v České republice a za třetí - na cestě nařízení z 

Bruselu do Prahy zjednodušeně ukáži jak funguje legislativní proces.  

Kde jsem narazil na nařízení č.1371/2007?  

Protože již dlouho sloužím jako výpravčí (společnosti SŽDC) ve velké stanici, kde jsou pokladní 

(společnosti ČD), bylo mě i mým kolegům výpravčím dovoleno nechat si propadnout komerční 

zkoušky osobního pokladníka. Protože je zde prakticky nepotřebuji. Stal jsem se tedy 

komerčním negramotem.  

Trošku mě zajímá problematika železnic a k tomu není špatná znalost tarifů, slev a přepravních 

podmínek největšího českého železničního dopravce. No ale přinuťte se to naučit sami od sebe. 

Shodou okolností přišla asi před necelým půlrokem od vedení stanice nabídka na zajištění 

konzultací ke zkoušce na osobního pokladníka pro výpravčí, kteří zkoušku nemají, s tím, že pak 

můžete sloužit v menších stanicích, kde výpravčí prodávají jízdenky.  

Nabídku jsem přijal a začalo učení. Na zkoušku osobního pokladníka se učíte podle komerčních 

předpisů ČD. Můj subjektivní dojem byl, že jsou nyní tyto předpisy srozumitelnější a tenčí. U 

zkoušky vás pak vyzkouší z obsahu předpisů a z praktického výpočtu jízdného. A buďte si jisti, 

že vás tam potká alespoň jeden příklad na návratek jízdného. Pokladní zařízení UNIPOK vám ho 

spočítá samo, ale u zkoušky vás potrápí s výpočtem, tam UNIPOK nemáte, jen propisku, papír a 

kalkulačku.  

Návratky si najdete v předpise Smluvní přepravní podmínky Českých drah pro veřejnou drážní 

osobní dopravu (zkratka ČD SPPO) v části pojednávající o právu z přepravní smlouvy. A právě 

tato část zvětšila svůj objem (od doby, kdy jsem naposledy prodával v pokladně), dokonce 

obsahuje novou kapitolu o odškodnění cestujících.  

Dostal se mi do ruky starší předpis SPPO s platností k 11.12.2005 a mohl jsem ho srovnat s 

aktuálně platným předpisem (s platností k 10.6.2012). A skutečně, počet stran pojednávající o 

právu z přepravní smlouvy se téměř zdvojnásobil (ze 14 stan na 22).  

A příčina tohoto zbytnění? Najdeme ji hned v prvním článku předpisu.  

Cituji stručně z článku 1, ze staršího SPPO:  

České dráhy vyhlašují SPPO podle:  

 § 36, odstavec a) zákona č.266/1994 Sb.,o drahách  

 vyhlášky Ministerstva dopravy a spojů ČR č. 175/2000 Sb. (Přepravní řád)  

 cenového výměru Ministerstva financí ČR  

Cituji stručně z článku 1, z nového SPPO:  

České dráhy vyhlašují SPPO podle:  

 § 36, odstavec a) zákona č.266/1994 Sb.,o drahách  

 vyhlášky Ministerstva dopravy a spojů ČR č. 175/2000 Sb. (Přepravní řád)  

 cenového výměru Ministerstva financí ČR  

 a nově i nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č.1371/2007 Sb.  

Proč vzniklo nařízení 1371/2007 ?  
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Evropská unie vznikla za účelem budování jednotného trhu. Proto jsou ve všech členských 

státech sjednocovány podmínky na tomto trhu. A pak orgány EU cítí potřebu chránit cestujícího 

před případnou zvůlí dopravních firem.  

nařízení č.1371/2007 článek 1 odstavec 3)  

V železniční dopravě je cestující slabší stranou přepravní smlouvy, a jeho práva v tomto ohledu 

proto musí být chráněna. Vzniká jednotný standard práv a povinností cestujících pro všechny 

druhy dopravy:  

Nařízení Evropského parlamentu a Rady týkající se práv cestujících:  

č.261/2004 - letecká doprava (ze dne 11.února 2004 - platí od 17.února 2005)  

č.1371/2007 - železniční doprava (ze dne 23.října 2007 - platí od 3.prosince 2009)  

č.1177/2010 - vodní doprava (ze dne 24.listopadu 2010 - bude platit od 18.prosince 2012)  

č.181/2011 - autobusová doprava: (ze dne 16.února 2011 - bude platit od 1.března 2013)  

Za prvé - má to háček - nařízení zatím neplatí celé  

V nařízení je stanovena možnost přechodného období, kdy nemusí v plném rozsahu platit.  

nařízení č.1371/2007 článek 1 odstavec 25)  

Železniční podniky v některých členských státech mohou mít problémy při uplatňování všech 

ustanovení tohoto nařízení ke dni jeho vstupu v platnost. Proto by členské státy měly mít 

možnost udělovat dočasné výjimky z uplatňování ustanovení tohoto nařízení na dálkové 

vnitrostátní osobní železniční dopravní spoje...   

nařízení č.1371/2007 článek 2 odstavec 4)  

členský stát může udělit na průhledném a nediskriminačním základě výjimku na dobu nejvýše 

pěti let, kterou lze obnovit pouze jednou na dobu nejvýše pěti let, z uplatňování ustanovení 

tohoto nařízení na vnitrostátní osobní železniční dopravní spoje.   

Na některé spoje - například regionální může být také udělena výjimka z platnosti tohoto 

nařízení.  

nařízení č.1371/2007 článek 1 odstavec 26)  

Městské, příměstské a regionální osobní železniční dopravní spoje jsou odlišné povahy než 

dálkové spoje. Proto by členské státy měly mít možnost udělovat výjimky z uplatňování 

ustanovení tohoto nařízení na městské, příměstské a regionální osobní železniční dopravní 

spoje, kromě některých ustanovení, která by se měla použít na všechny osobní železniční 

dopravní spoje ve Společenství.   

Česká republika přijala část nařízení č.1371/2007 ve formě zákona č.377/2009 Sb. (Česká 

republika využila možnosti pětileté vyjímky a jsou vypuštěny některé věci), kterým se změnil ke 

dni 3.12.2009 zákon č.266/1994 Sb., o drahách.  

Seznam výjimek z nařízení č.1371/2007.  

Za druhé - dnes rozhoduje EU  

Evropská unie (EU) je politická a ekonomická unie, kterou od posledního rozšíření v roce 2007 

tvoří 27 evropských států s 500 miliony obyvatel.  
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Základním principem fungování Evropské unie je sdílení pravomocí, které byly dříve v 

kompetenci jednotlivých členských států. Za tímto účelem vznikly společné instituce. Jádro 

institucionálního rámce tvoří tři orgány Evropské unie: Evropská komise, Evropský parlament a 

Rada Evropské unie.  

Evropská komise - je nadnárodní orgán Evropské unie, nezávislý na členských státech a hájící 

zájmy Unie. Komise se účastní takřka na všech úrovních rozhodování, má největší 

administrativní a expertní aparát. Sídlí v Bruselu. Komise je především „strážkyní smluv“, tzn., že 

dbá na dodržování zakládajících smluv Evropské unie a z úřední povinnosti podává žaloby v 

případě zjištěného porušení. Důležitou pravomocí je účast na tvorbě legislativy, komise 

předkládá návrhy legislativních předpisů.  

Evropský parlament - je subjekt, jenž vykonává společně s Radou legislativní a rozpočtovou 

funkci. Skládá se ze zástupců občanů Unie. Nejvyšší možný počet členů EP je 751, nepočítaje 

předsedu. Členové EP jsou voleni na pětileté volební období ve všeobecných, přímých, tajných a 

svobodných volbách. Zasedání Evropského parlamentu se konají v Bruselu a ve Štrasburku.  

 Rada Evropské unie - (dříve Rada ministrů) je vlivnou institucí EU a zastupuje zájmy členských 

států na evropské úrovni. Její hlavní pravomocí je společně s Evropským parlamentem přijímání 

legislativy. Rada jedná v různých složeních. Nejvyšší úrovní je Rada složená z ministrů 

jednotlivých států, kteří se schází podle potřeby. Většina rozhodování se provádí na základě 

kvalifikované většiny, kdy hlasy členských států mají různou váhu v závislosti na počtu obyvatel. 

Každý půlrok předsedá Radě jiná země EU.  

Parlament spolurozhoduje s Radou EU o návrzích zákonů. Parlament tak společně s Radou 

přijímá zákony (nařízení, směrnice) navržené Evropskou komisí.  

Nařízení - jsou právními akty, které jsou obecně a přímo závazné. Vztahují se na všechny 

účastníky integrace a stávají se součástí jejich právního řádu ihned pro svém schválení orgány 

EU, resp. tak, jak je uvedeno v Úředním věstníku ES. Pokud jsou v rozporu se zákony některého 

členského státu, mají přednost. Vždy platí nařízení ES, nikoli ustanovení domácího práva, které 

mu odporuje. Nařízení jsou tedy nástrojem právní unifikace a EU je užívá tam, kde je třeba 

společným rozhodnutím dosáhnout jednoty v obsahu i formě zákona.  

Kromě nařízení vydává EU také směrnice a rozhodnutí.  

Za třetí - po stopách legislativního procesu  

3.3.2004 Předložen návrh nařízení Evropské komise:  

3.3.2004 až 23.10.2007 proběhl proces schvalování v Evropském parlamentu a Radě  

3.12.2007 bylo nařízení uveřejněno v Úředním věstníku EU jako nařízení s pořadovým číslem 

1371 za rok 2007  

27.8.2009 předložila vláda ČR návrh zákona na změnu zákona 266/1994 Sb.,o drahách ve 

smyslu nařízení 1371/2007 Sb., Parlamentu ČR:  

10.9.2009 schválila zákon Poslanecká sněmovna  

7.10.2009 schválil zákon Senát  

20.10.2009 podepsal zákon prezident  

30.10.2009 vyšel ve Sbírce zákonů ČR jako zákon s pořadovým číslem 377 za rok 2009:  

3.12.2009 nabyl zákon platnosti (a změnil se zákon č.266/1994 Sb., o drahách)  

Dvořák Pavel  
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ZÁVĚR 
Veškerá čísla Zpravodaje jsou k dispozici na webu ZO OSŽ Vršovice 

http://www.zovrsovice.estranky.cz/ nebo na Archiv Zpravodajů: 

http://www.railian.com/Vrsovice/Zpravodaj.html  V případě námětů k diskusi či žádostí o tištěná 

čísla kontaktujte členy ZV OSŽ Praha Vršovice. 

 

Děkujeme, Vaše redakce

http://www.zovrsovice.estranky.cz/
http://www.railian.com/Vrsovice/Zpravodaj.html
http://www.railian.com/Vrsovice/Zpravodaj.html


PŘIHLÁŠKA 
za člena odborového sdružení železničářů žst. Praha Vršovice 

 

Pan – paní               ……………………………………………………………… 

 

Bydliště + PSČ       ……………………………………………………………… 

 

Datum narození      ……………………………………………………………… 

 

Povolání                 ……………………………………………………………… 

 

Osobní číslo           ……………………………………………………………… 

 

Souhlasím, aby placení členských příspěvků bylo prováděno srážkou z mé mzdy 

 

Podpis člena         ………………………………………………………………. 

 

 

Přihlášku převzal dne      ………………………………………………………. 

 

Podpis předsedy ZO-OSŽ  …………………………………………………….. 

 

 

Razítko ZO-OSŽ



 

DOKSY VÍKEND 

SŽDC OŘ Praha 

ČD KCOD, ČD RSM, ČD DKV a ČD CARGO 
ve spolupráci 

s 

Vás zvou na kulturní akci: 

Prodloužený víkend u Máchova 

jezera 

28.- 30. září 2012 
Tentokrát jsme vybrali pro Váš pobyt Doksy, které jsou díky svému kulturně - 

historickému i přírodnímu bohatství vyhledávaným místem, především pro rodinnou 
dovolenou. Okolní hrady a zámky dominují zdejšímu kraji již po staletí. Hustá síť 

turistických stezek Vás zavede na ta nejtajuplnější místa, díky nenáročnému terénu si na 
své přijdou i cyklisté. 

Program: 
28. - odjezd z Prahy hl. n. v 9:25 hod R 1140 s přestupem v Bakově nad Jizerou v 10:50 

(R 1110). Příjezd do Doks – 11:20 
- ubytování ve čtyřlůžkových pokojích RZ ZO OSŽ Kralupy 

- prohlídka Doks a Máchova jezera 
- večer posezení u táboráku 

29. – výlet na Bezděz nebo hrad Houska 
- večer posezení u táboráku 

30. – individuální odjezd domů 

Cena zahrnuje pouze ubytování: 
- nedotovaná cena zájezdu je 405,- Kč 

- zaměstnanci výše uvedených společností a jejich rodinní 
příslušníci jedou zdarma 

Závazné přihlášky do 15. srpna 2012- Pavel Čermoch – tel. 972228862, 737332290, 774199272, 

pavel.cermoch@centrum.cz 


