
Základní odborová organizace 
Odborového sdružení železničářů 

PRAHA VRŠOVICE 
Vám přináší

& příbuzné webové odkazy:

Web základní odborové organizace OSŽ Vršovice 

"http://www.zovrsovice.estranky.cz/"

Diskuzní fórum na webu základní organizace 

"http://miniaplikace.blueboard.cz/kniha/24hc6joe5tf02ckv2u6uosfh8ri05k/"

= informace (nejen) pro členy vršovické odborové organizace

Duben 2018 (č.4)

Číslo bylo umístěno na web dne 9.4.2018 ve 20.00 hod 

aktualizace: 
10.4. upraven plán akcí klubu důchodců - změna termínu parního vlaku

do Ledečka 
11.4. přidán leták na cyklovýlet do České Kanady 

http://www.zovrsovice.estranky.cz/
http://miniaplikace.blueboard.cz/kniha/24hc6joe5tf02ckv2u6uosfh8ri05k/


Slovo na začátek

Příspěvek na režijku aktivním členům naší organizace 

se bude vyplácet ve výši 1000 Kč stejným způsobem jako loni: 

Bude vyplácen v žst.Praha Smíchov od 15.2.2018 do konce června
2018 

paní Charvátovou Annou - email:PHASMospoklvyb@zap.cd.cz 

Pondělí-Pátek od 8:00-14:30 hod 

po předchozí domluvě - tel:972226114



Závodní výbor

Schůze závodního výboru dne 5.4.2018

       Jednání závodního výboru se konalo v žst.Praha Smíchov od 8 hodin. 
       Byl projednán záznam o úrazu našeho člena, jednalo se o průběhu
výplaty příspěvku na režijku, byl odeslán dopis vedení, pod které patří
smíchovská mezinárodní pokladna, abychom měli v odpovědi písemně -
zda lze navýšit tarifní třídu, či nikoliv, včetně zdůvodnění. 
       Z Carga: byl odklepnut sociální fond, lze čerpat; probíhají prověrky
BOZP; byla projednána změna systematizace v žst.P.Vršovice - bude
třeba více zaměstnanců. 
Byly projednány MU s účastí našich členů. 
       Z klubu důchodců: z důvodu výluky se nebude konat výlet Pražským
Semmeringem, jako náhrada proběhne výlet do Starého Plzeňce s
ochutnávkou Bohemia sektu - bude to navrženo a projednáno na další
schůzi klubu. 
Jednání skončilo v půl desáté dopoledne.

zaznamenal Josef Hahn, stručný výběr do zpravodaje provedl Dvořák
Pavel 

...následující jednání závodního výboru v roce
2018

Termíny schůzí ZV OSŽ Praha Vršovice

Datum: Místo schůze:

3.5.2018 Vršovice

7.6.2018 Smíchov

6.9.2018 Vršovice

4.10.2018 Vršovice

1.11.2018 Smíchov

6.12.2018 Vršovice



Klub důchodců

Schůze klubu dne 20.3.2018
       Dne 20.3.2018 se konala další naše schůze důchodců v restauraci ,,U
Kozla " na Žižkově. Schůzi zahájil předseda pan Polák. 
       Probírali jsme výlet ,,projížďka vlakem Pražským Semmeringem ",
Praha hl.n.-Praha -Smíchov sever.-Zličín-Hostivice, který se měl konat
dne 28.3.2018. Vzhledem k tomu, že v uvedeném úseku tento den
probíhá výluka, výlet se neuskuteční, snad někdy později. Dále jsme
probírali organizaci výletu do Tábora dne 18.4.2018 a na zámek Měšice u
Tábora, podrobnosti nám sdělil pan Tetiva. Po skončení diskuzí jsme se
rozešli. Další plánovaná schůze je dne 17.4.2018.

zapsala Šulcová Vlasta + foto Jiřina Davidová
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 Akce chystané:



20.dubna 2018 pivovar Trutnov
má na starost: Pavel Čermoch, tel.: 737 332 290, 774 199 272, mail:

pavel.cermoch@centrum.cz 
leták ke stažení:

"http://railian.com/Zpravodaj_2018/material_brezen/pivovar.pdf"  

http://railian.com/Zpravodaj_2018/material_brezen/pivovar.pdf


9.května 2018 bowling Všenory
má na starost: Jarda Kučera, tel.: 602 60 60 94 (jen sms), mail:

jaroslavkucera@email.cz 
leták ke stažení:

"http://railian.com/Zpravodaj_2018/material_duben/bowling.pdf" 

http://railian.com/Zpravodaj_2018/material_duben/bowling.pdf


Dobrý den, 
posílám vám předběžný plán na kola na červen. Společnost SŽDC zatím
nerozdělila přidělené prostředky FKSP. Jelikož se to ale očeká do konce
tohoto měsíce, posílám pozvánky na akce všem zaměstnancům (ČD, ČD
CARGO a SŽDC) společně. Důvodem je včasné zajištění volna. 

5. - 8. června 2018 
Cyklistický výlet do České Kanady

leták ke stažení:
"http://railian.com/Zpravodaj_2018/material_duben/cyklo.pdf" 

Připomínám zaměstnancům SŽDC, že rodinný příslušník čerpající
prostředky z FKSP musí být zanesen do systému STKR. Dále musím znát
u tohoto RP datum narození, abych ho mohl na akci přihlásit. 

s pozdravem Pavel Čermoch, tel.: 737 332 290, 774 199 272, mail:
pavel.cermoch@centrum.cz 

http://railian.com/Zpravodaj_2018/material_duben/cyklo.pdf


 Akce trvalé :

Permanentky na domácí utkání fotbalistů AC
Sparta Praha

Seznam volných permanentek na jednotlivá utkání lze sledovat na
stránkách vršovické odborové organizace v rubrice "Fotbal", kde je
pravidelně prováděna aktualizace: 

permanentky na fotbal AC Sparta Praha naleznete na stránce: 

http://www.zovrsovice.estranky.cz/clanky/fotbal/

http://www.zovrsovice.estranky.cz/clanky/fotbal/




Plavenky do Podolí a na Barrandov

Kultura
lístky na divadelní představení

Informace: pan Čermoch 
drážní tel. 281 55

mobil: 737 332 290, 774 199 272
mail: pavel.cermoch@centrum.cz 

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



Pojištění škody způsobené zaměstnavateli

ZO Praha Vršovice platí za všechny své členy v plné výši pojištění za
škody způsobené zaměstnavateli při výkonu zaměstnání. 

Informace k pojistkám: pan Hahn Josef
mobil: 606 655 831

email: zovrsovice@seznam.cz



...a další tvorba Karla Bartoně, výpravčího ze
Mstětic 

(a který sloužil dlouhá léta v Modřanech)
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Jsem výpravčí – i pro tchýni.

             V době, kdy už jsem dělal chvíli výpravčího vlaků, ozvala se
matka příroda a ruku v ruce s hormony mi naznačila, že i já, do té doby
téměř nepolíbený, urostlý, dobře stavěný, mladý muž, bych se měl
poohlédnou po nějaké dívce. Né, že bych se do té doby o žádnou
nepokoušel, ale buď už byla zadaná, nebo je odradila má nesmělost a
plachost. 

             Tedy ukecaný jsem býval vždycky a obstojnou hrou na flétnu
jsem také občas nějaké popletl hlavu, ale co se týká toho ostatního,
zůstával jsem asi hodně daleko za očekáváním dotyčných slečen.Tehdy
jsem ještě nebýval tak líný jako dnes a doba vysedávání u počítačů,
tabletů a jiných ( dnes již pro naprostou většinu populace nezbytných
volovinek ), byla ještě v plenkách. Chodil jsem každý týden tancovat
country tance. Líbilo se mi tam jedno černovlasé obrýlené děvče, a
protože ani já jsem mu nebyl lhostejný ( hlavně po té co jsem ji odvezl a
odnosil v náručí po doktorech, když si na tancování vyhodila koleno ),
slovo dalo slovo a za nějaký čas jsme spolu začali chodit. Bylo jen
otázkou času, kdy za mnou začne docházet i do práce. 

Protože přes den i ona pracovala, zbývaly noci a soboty a neděle. 

             Tenkrát ještě pochopitelně neměla režijku a sem tam neměla na
lístek, a tak ke mně jezdívala kolikrát jen za dobré nádražácké vztahy a
pusu pro průvodčího. A že jich bylo! 



             Když už za mnou chodila asi měsíc, vzkázala mi její maminka, že
jsem houby výpravčí, když dcera chodí na nádraží a stále se vrací domů
čistá. Tedy čistá.... Zajisté znáte slavnou scénu z filmu -Ostře sledované
vlaky-, kde výpravčí Hubička razítkuje rozkošnou prdelku sličné průvodčí.
No a moje děvče stále nic! 

Tak jsem se rozhodl,že té nevěřící ženské dokážu, kdo je a není výpravčí.

             Tenkrát se ještě drahou vozilo vše možné i nemožné a také
spěšniny, takže o nějaké to razítko nebyla na nádraží nouze. Tak jsem
svoji dívku svlékl, položil na veliký starý stůl u paní nákladní pokladní,
vytahal všechna razítka, co byla po ruce a vzal to od ramínek až po paty.
Pro jistotu jsem si ještě potřel polštářek čerstvou razítkovací barvou. A to
si pište, že jsem si dal záležet! Tenkrát se má dívka vrátila domů a
maminka si mohla přečíst, co je na ní ,,Křehké“, kde to má ráda ,,Pilně“,
kde je lepší ,,Neklopit“, ve které stanici sloužím a na kolik si které místo
cením( protože v té době bývala na nádražích i razítka s čísly kvůli
nálepkám na nákladní vozy ). No, řeknu Vám, měl jsem obrovskou radost,
když mi tchýně vzkázala, že jsem opravdu výpravčí a pozvala mě na
oběd. Má dívenka měla ještě čtrnáct dní co dělat, aby ze sebe všechna ta
razítka umyla. 

A hádejte co jsem od ní dostal ke svátku? 

             Nádherné razítko s parní mašinkou, profesí a názvem mé
milované stanice. Ještě pořád ho mám. A ta dívka? V roce 1993 jsme se
vzali, v roce 1995 se nám narodil první syn a tři roky později další. Jsme
spolu dodnes. Pravda, po zdařilé operaci očí sice tvrdí, že si mne vzala
kvůli režijce, ale já myslím, že přece jen i kvůli něčemu jinému. A slečny,
dámy, mladé paní, razítka jsou stále k mání!

autor Karel Bartoň

Knihy

Čtenářský koutek Pavla Čermocha 
"dubnový"





Převzato

Od 25.května 2018 bude platit 
Obecné nařízení o ochraně osobních údajů 
(známé též pod anglickou zkratkou GDPR –

General Data Protection Regulation)

Pro lepší pochopení pár otázek a odpovědí:

       Co je GDPR, proč vzniklo a kdy začne platit? 

       Obecné nařízení o ochraně osobních údajů (známé též pod anglickou
zkratkou GDPR – General Data Protection Regulation) je přímo použitelný
předpis Evropské unie. To znamená, že místo stávajícího zákona o
ochraně osobních údajů se práva a povinnosti při zpracování osobních
údajů budou řídit přímo tímto Obecným naří- zením. Nová pravidla o
ochraně osobních údajů se tak zásadně nebudou přepisovat do českého
práva. 
Obecné nařízení bude platit od 25. května 2018, a to ve všech členských
státech EU. Cílem je totiž zajistit stejné podmínky ochrany osobních
údajů v rámci celé EU, což mělo ušetřit podnikům právní náklady na
plnění různých národních předpisů. Ochrana soukromí fyzických osob je
základním právem občana EU. Zjednodušeně lze konstatovat, že o
každém z nás se zpracovává v důsledku technologického pokroku velké
množství osobních údajů, aniž si to uvědomujeme. Cílem jednotné
evropské ochrany dat je zajistit, aby naše data byla chráněna stejně. 

       V čem je hlavní odlišnost od platného zákona o ochraně osobních
údajů? 

       Právní předpisy pro ochranu osobních údajů platí již dnes a již dnes
se vztahují na každého správce. Nařízení stanoví na platné směrnici z
roku 1995, kterou u nás provádí zákon o ochraně osobních údajů
(101/2000 Sb.). Jinými slovy, při zpracování osobních údajů již platí řada
povinností podle stávajících předpisů. Některé povinnosti Obecné
nařízení rozšiřuje (zejm. ty informační) a další povinnosti stanov. Mezi ty
hlavní patří: 
- rozšíření práva na výmaz („právo být zapomenut“) 
- v některých případech zajistit, aby dotčená osoba mohla údaje přenést
k jinému správci (přenositelnost) 
- před zpracováním i při něm si počínat co nejšetrněji (záměrná ochrana
osobních údajů) 
- hlásit hackerské útoky a jiné případy, kdy bylo porušeno zabezpečení
dat, ÚOOÚ a v některých případech i dotčeným osobám 
- v některých případech jmenovat pověřence pro ochranu osobních údajů
- jiná výše pokut. 
Na zpracovatele tyto a další povinnosti budou dopadat v různé míře, v
závislosti na tom, jak riziková zpracování osobních údajů provádějí. 
Oba předpisy mají hodně společného – nemění se základní definice,
základní povinnosti a práva ani dozorová role ÚOOÚ. 



       Na koho se vztahuje a na koho nevztahuje GDPR? 

       Obecné nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR) se vztahuje na
všechny úřady, podniky i jednotlivce, kteří zpracovávají na území
Evropské unie osobní údaje nebo o takovém zpracování rozhodují. Na
některé důležité oblasti lidské činnosti se ale GDPR nevztahuje: 
- čistě osobní nebo domácí zpracování (videa s rodinnými příslušníky,
fotoalba, osobní adresáře a korespondence, bezpečnostní kamery
zabírají- cí jen vlastní soukromé prostory apod.) 
- zpracování mimo působnost práva EU (např. činnost zpravodajských
služeb a obranných zařízení) 
- činnost orgánů činných v trestním řízení a podobných bezpečnostních
orgánů (policie, státní zastupitelství, věznice apod.). 
GDPR se vztahuje i na osoby a podniky, které mimo území Evropské unie
provádějí zpracování údajů o lidech, kteří se nacházejí v Evropské unii,
pokud jim při tom nabízejí zboží nebo služby nebo monitorují jejich
chování. 

       Co je osobní údaj, je někde jejich seznam? 

       Osobním údajem je informace, která se týká určené nebo přímo či
nepřímo určitelné fyzické osoby. Obecně se tak jedná o jakoukoliv
informaci, která se určeného nebo určitelného člověka týká, na základě
které ho dokáže správce, zpracovatel nebo kdokoliv jiný identifikovat.
Není nikde kompletní seznam osobních údajů, např. se však jedná o
jméno, datum narození, ale i jednoznačný identifikátor osoby, fotografie.
Údaj vždy směřuje k identifikaci osoby nebo se týká identifikované osoby.

       Budou skutečně ukládány likvidační pokuty? 

       Horní hranice pokut je podle GDPR stanovena velmi vysoká aby se
globálním technologickým firmám dlouhodobě nevyplácelo předpisy
porušovat nebo obcházet pomocí malých firem. Pokuty jsou vždy
ukládány s přihlédnutím na přiměřenost sankce stejně jako dosud. GDPR
samo říká, že pokuty mají být odstrašující, nikoliv likvidační. Ostatně již
ve stávajícím zákoně o ochraně osobních údajů jsou pokuty ve výši
několika milionů. Likvidační pokuty ukládány být nesmějí, to by bylo
protiústavní, což vyplývá i ze stávající judikatury jak správních soudů, tak
Ústavního soudu. 

Pár modelových situací:
       Osobní údaje uváděné na certifikátu o vzdělání 

       Popis situace vyžadující ochranu osobních údajů: Vzdělávací
agentura v rámci prohlubování kvalifikace úředníků územních
samosprávných celků uvádí na certifikátu pro účastníka jméno, příjmení,
datum a místo narození. Je možné všechny tyto osobní údaje na
certifikátu uvádět? 

       Řešení: Osobní údaje se na certifikát uvádějí proto, aby se zamezilo
záměně osob při případné shodě jmen. Datum narození tedy může být
údajem, který právě riziku záměny osob zamezí. Zpravidla je tento údaj
postačující. Situace, kdy bude shodné datum narození, jméno i příjmení u
účastníků téhož kurzu, pravděpodobně nenastane. V souladu s principem
minimalizace zpracování osobních údajů na nezbytnou míru tedy již není
důvod uvádět údaj o místu narození. 

Rozsah práva na výmaz 

       Popis situace vyžadující ochranu osobních údajů: Správce byl
požádán o výmaz všech osobních údajů, které o žadateli shromažďuje. Je
povinen žádosti v plném rozsahu vyhovět? 



       Řešení: Na žádost je správce povinen odstranit údaje, které
shromažďuje na základě souhlasu subjektu údajů. Nicméně to neplatí,
pokud má správce povinnost uchovávat údaje na základě platných
zákonů, např. účetních, daňových či pro archivační účely. Pokud tedy
např. bývalý zaměstnanec požádá o výmaz veškerých údajů, které o něm
jeho bývalý zaměstnavatel uchovává, je zaměstnavatel povinen smazat ty
údaje, které nemusí uchovávat ze zákonných důvodů a k nimž mu dal
souhlas zaměstnanec – např. osobní e-mail či telefonní číslo. 

Co je osobní údaj? 

       Často není jasné, jaké údaje kromě jména, příjmení, data narození
apod. se mají chránit. Pojem osobních údajů ale zůstává velmi široký a
může zahrnovat i IP adresy, stejně jako zahrnuje různá evidenční čísla
(RČ, SPZ). Postačí, pokud někdo (kdokoliv) dokáže pomocí takového
údaje identifikovat člověka nebo pokud je údaj připojen k identifikované
osobě. (Jde např. o situace „Karel Novák narozený 1.1.2000 má nemoc
xy“.) 

       Správci a zpracovatelé musí jako doposud přihlédnout k šíři pojmu
„osobní údaje“. 

Nápis na hrobě a úmrtní oznámení 

       Pozůstalí chtějí uvést jméno, příjmení a data narození a úmrtí
zesnulého na náhrobku. Chtějí také vyvěsit oznámení o úmrtí a pozvánku
na obřad v místě bydliště a na bývalém pracovišti. Jaké povinnosti mají? 

       GDPR se na osobní údaje zesnulých osob nevztahuje, žádné zvláštní
povinnosti pozůstalí nemají. (Čest a důstojnost zesnulého dále chrání
občanský zákoník, ochrany jeho osobnosti se mohou domáhat jemu
blízké osoby.) Údaje o jiných lidech (manžel, rodina) se uvádějí podle
jejich souhlasu. 

zdroj: 
web Ministerstva průmyslu a obchodu - Stručný popis obsahu nového
Obecného nařízení o ochraně osobních údajů (zkráceno) 
"https://www.mpo.cz/assets/cz/podnikani/ochrana-osobnich-udaju-
gdpr/2018/4/GDPR_sesit_MV_1.pdf" 

Spolužáci.cz končí po 14 letech. Kvůli GDPR

       Letos v září, symbolicky se začátkem školního roku, zanikne svého
času velmi populární služba Spolužáci.cz. Společnost Seznam.cz se
rozhodla tento server uzavřít kvůli novým povinnostem, které vyplývají z
evropského nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR). To vstoupí v
platnost koncem letošního května. 

       „Od 25. května začne platit Obecné nařízení o ochraně osobních
údajů (GDPR). Abychom mohli změny, které z něj vyplývají,
implementovat na Spolužácích, museli bychom službu od základů
přepsat,“ prohlásila Veronika Prokopová, produktová manažerka služby
Spolužáci.cz. 

       „Toto řešení se ukázalo jako neefektivní a finančně příliš náročné,
proto jsme dospěli k rozhodnutí službu ukončit a úsilí i peníze věnovat do
rozvoje jiných služeb,“ upřesnila důvod uzavření serveru Prokopová. 

       Ta zároveň připustila, že v uplynulých letech se počet uživatelů
postupně snižoval, přesto zkraje letošního roku navštívilo spolužáky přes
20 000 lidí denně, což není rozhodně zanedbatelné číslo. 

https://www.mpo.cz/assets/cz/podnikani/ochrana-osobnich-udaju-gdpr/2018/4/GDPR_sesit_MV_1.pdf


       Takové návštěvnosti se podařilo dosáhnout především díky tomu, že
Spolužáky nenavštěvovali pouze studenti. „Ačkoli měla služba původně
sloužit zejména pro žáky a studenty, používali ji spíše absolventi, kteří
skrze ni udržovali vzájemné kontakty,“ prohlásila produktová manažerka. 

       Služba bude ve stávající podobě fungovat do 24. května, poté
nebude možné zaregistrovat nového uživatele ani vkládat příspěvky na
nástěnku nebo fotky. 

       „Do konce srpna mají všichni současní spolužáci možnost stáhnout si
ze služby fotografie i dokumenty, o které nechtějí přijít,“ zdůraznila
Prokopová. 

       „K 1. září bude služba definitivně ukončená a uživatelé už se na ni
nedostanou,“ uzavřela produktová manažerka s tím, že alternativní službu
česká internetová jednička vyvíjet neplánuje. 
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