DESATERO ČLENA OSŽ
Jak postupovat při mimořádné události v dopravě
V souvislosti s výkonem práce, zejména v železniční dopravě, může dojít k mimořádným
událostem (dále jen MU), ve kterých je zaměstnanec bezradný a kdy se může následně z
nevědomosti a neznalosti dopustit některých chybných kroků. Za účelem ochrany práva a
oprávněných zájmů členů OSŽ v souvislostech s těmito MU doporučujeme mít na paměti:
➢ V případě Vaší účasti na závažné MU v železniční dopravě neprodleně využijte tzv.
krizovou linku OSŽ, jejíž telefonní číslo je:

602 262 544
Zde se Vám vždy dostane prvotních základních rad jak postupovat.
➢ V případě jakékoliv MU není nikdo povinen vypovídat o předmětné skutečnosti ihned na
místě nebo po bezprostředním skončení směny, pokud se subjektivně necítí být takové
výpovědi schopen.
➢ Po vzniku MU se může kdokoliv, kdo je bezprostředně zainteresován na MU, nechat
vystřídat ve směně.
➢ Je nutné mít na zřeteli, že zejména při MU, úrazu apod. dojde vždy k šoku, což je celková
reakce organizmu. V tomto stavu by měli být nápomocni spolupracovníci nebo další
účastníci a dotčeného zaměstnance dopravit co nejrychleji k lékaři. Za tohoto stavu by měl
tento zaměstnanec vypovídat nejdříve až po odeznění šoku, který může trvat až několik dní.
Jinak může dojít ke zkreslení událostí.
➢ V každém případě jste povinni se po MU podrobit kontrole, zda nejste pod vlivem
alkoholu nebo jiné návykové látky.
➢ Před tím, než učiníte výpovědi, doporučujeme ve Vašem vlastním zájmu, vždy se poradit
se smluvním advokátem OSŽ.
➢ Vždy musí být zřejmé, o jakou výpověď se jedná. U každé z nich máte právo být zastoupen
advokátem. Všechny výpovědi lze aktuálně odmítnout s ohledem na zdravotní stav a
posunout je na dobu, kdy budete schopni náležitě vnímat všechny souvislosti.
➢ Za odepření výpovědi nemůžete být postiženi! Nemusíte ani uvádět, proč se obáváte, že
byste si přivodili trestní stíhání. Vždy musíte být poučeni, jako co vypovídáte. Pokud již bylo
doručeno usnesení o zahájení trestního stíhání, jste v pozici obviněného a nemusíte
vypovídat vůbec, popř. můžete vypovídat, jak uznáte za vhodné, svou výpovědí však nesmíte
nikoho křivě obvinit. Nejpozději v této fázi je nutné být vždy zastoupen advokátem.
➢ Vždy věnujte zvýšenou pozornost otázkám, na které máte odpovídat. Máte právo si své
odpovědi rozmyslet a za zákonem stanovených podmínek je konzultovat se svým
advokátem.
➢ Vždy máte právo si svou výpověď přečíst. Pokud její obsah nesouhlasí s tím, co jste uvedli,
máte právo na opravu textu a jeho doplnění. Bez takové opravy nikdy neúplnou nebo
chybnou výpověď nepodepisujte! Zejména bez konzultace s advokátem nepodepisujte
dohody o změně pracovní smlouvy a dohody o uznání závazku k náhradě škody!
Takovým podpisem předem uznáváte svou vinu!
➢ Z výpovědi před zaměstnavatelem máte vždy právo žádat kopii této výpovědi. Při
výpovědi před orgány činnými v trestním řízení má toto právo Váš advokát.

