3-4

ÈASOPIS ODBOROVÉHO SVAZU
ZAMÌSTNANCÙ
POTOVNÍCH, TELEKOMUNIKAÈNÍCH
A NOVINOVÝCH SLUEB

ROÈNÍK 13

CENA 10 Kè

14. 6. 2006

PØEÈTÌTE SI:
l Pøíprava IV. sjezdu OS je v plném proudu
str. 1 a 2
l Odboráøi z pot støední Evropy v Praze
str. 1 a 9
l Ptáme se slovenských odboráøù
str. 3
l Nás mladých se nikdo neptá, co vlastnì chceme
str. 4
l Z regionù
str. 6 - 7
l Z programu ÈMKOS 2006-2010
str. 8
l Odbory a svìt
str. 10 a 19
l Knihovnièka PTN ECHO: Vìzeò ze pilberku
Dùchodové pojitìní v Èeské republice
l Právní poradna
str. 20 -23
l Zdraví a poèítaè
str. 24
l Jak pøestat kouøit
str. 25

Pøíprava IV. sjezdu OS
je v plném proudu
V souladu s
usnesením
Zastupitelstva
OS vechny
komise
pro
pøípravu sjezdu v dobì, kdy
ètete tyto øádky splnily své úkoly a pøedloily
výsledky své práce - tj. návrhy
Programu a Stanov OS, Zásady
hospodaøení OS, Tvorby a èerpání stávkového fondu a Øád
právní pomoci. V závislosti na
podobì Stanov byl vypracován
návrh
Volebního
øádu
a
Jednacího øádu sjezdu. Byl zpracován návrh klíèe pro volbu
delegátù a sloení Zastupitelstva
v dalím volebním období. V nejbliích dnech ji budou vechny
tyto dokumenty docházet do
vech základních organizací OS
k pøipomínkám.
V dobì, kdy píi tento èlánek,
tak nìkteré dokumenty jetì nemají podobu, v jaké je èlenové
naeho svazu obdrí a to proto,
e jetì nìkteré komise svou
práci neskonèily. Koneèný termín
pro práci komisí, jak víme, je do
konce kvìtna. Na kompletaci a
rozeslání vech dokumentù má
organizaèní oddìlení svazu termín do 9. èervna. Potom vy, èlenové, budete mít prostøednictvím
základních organizací témìø 12
týdnù na prostudování vech
tìchto dokumentù, zaujetí stanoviska a zaslání pøipomínek k
nim na odborový svaz. Tato
dùleitá etapa skonèí do 31. srpna 2006.
Organizaèní oddìlení a vedení
odborového svazu má potom
dvacet kalendáøních dnù na to,

aby vechny pøipomínky byly
øádnì shrnuty a zapracovány do
pøísluných materiálù - Radou
OS schválený termín je 20. záøí.
Toto se bude dít prostøednictvím
povìøených komisí, které v té
dobì musí zasedat.
Základní organizace budou
volit své delegáty sjezdu do
konce záøí. Navrený klíè
zajiuje kadé ZO, e bude mít
na sjezdu svého delegáta bez
ohledu na velikost organizace,
vìtí ZO potom na kadých zapoèatých 150 èlenù jednoho
delegáta.
Vechny komise, které materiály sjezdu pøipravují, jsou
komisemi pracovními. Ty proto
musí projednat a schválit
koneèné návrhy materiálù tak,
aby byly pøipraveny na øádné jednání rady OS dne 4. øíjna a
mohly být schváleny Zastupitelstvem OS dne 25. øíjna 2006.
V termínu do 3. listopadu budou mít vechny nae základní
organizace k dispozici pozvánky,
mandáty a materiály sjezdu,
souèasnì také organizaèní
pokyny. Harmonogram pøedpokládá, e koordinaèní výbory zajistí v regionech do 15. listopadu
volby nových èlenù Zastupitelstva OS ZPTNS. V tomto termínu
také základní organizace a
Koordinaèní výbory pøedloí
návrhy kandidátù na vedoucí
funkcionáøe OS ZPTNS.
Také v místì konání sjezdu, v
hotelu Babylon v Liberci, byly
uèinìny vechny kroky pro dùstojný prùbìh sjezdu naeho
svazu. Lze øíci, e sjezd bude
(Pokraèování na stranì 2)

V historické budovì poty v Praze seznámil generální øeditel Èeské
poty, s.p. JUDr. Karel Kratina zástupce odborových svazù potovního
sektoru ze støední Evropy s minulostí i souèasností Èeské poty, s.p. a
poukázal na zámìry v potovním sektoru v ÈR. Na závìr vystoupení
zodpovìdìl generální øeditel dotazy úèastníkù jednání.

Odboráøi z pot støední Evropy v Praze

Odborové svazy potovního sektoru sousedních zemí ve dnech
24. - 26. dubna 2006 jednaly v Praze
Na základì dohody o spolupráci odborových svazù potovního sektoru sousedních zemí
se uskuteènilo pod patronátem
Podnikového koordinaèního odborového výboru Èeská pota, s.
p., ve dnech 24. - 26. dubna
2006 jednání navazující na pøedchozí jednání této pracovní
skupiny ve Vídni, Budapeti,
Bingenu, Bratislavì a Záhøebu.
Jednání se zúèastnili zástupci
odborových svazù potovního
sektoru z Nìmecka, Rakouska,
Maïarska, Slovenska, Chorvatska, Srbska a Èeské republiky.
V úvodu jednání pøivítal vechny pøítomné úèastníky pøedseda
hostitelské organizace Karel
Koukal a popøál vem pøíjemný
pobyt v Praze.

Jednání bylo zahájeno vystoupením generálního øeditele
Èeské poty, s.p. JUDr. Karla
Kratiny. Generální øeditel seznámil jednání s minulostí i
souèasností Èeské poty, s. p. a
poukázal na souèasný i budoucí
vývoj v potovním sektoru a na
strategické zámìry poty. Závìrem svého vystoupení zodpovìdìl generální øeditel dotazy
úèastníkù jednání.
V dalí èásti jednání se
uskuteènila prezentace zástupcù
jednotlivých odborových svazù
potovního sektoru, týkající se
souèasné situace v jednotlivých
zemích.
Rakousko: je pøipraven prodej
49 % akcií poty (v hodnotì asi 4
(Pokraèování na stranì 9)

Z ÈESKOMORAVSKÉ KONFEDERACE
ODBOROVÝCH SVAZÙ

IV. sjezd
Èeskomoravské konfederace
odborových svazù

Ve dnech 7. - 8. dubna 2006 se v Praze uskuteènil IV. sjezd
ÈMKOS. Zvolil nové vedení odborové centrály a schválil
Program ÈMKOS do roku 2010.
Na IV. sjezd bylo podle pøedem
schváleného klíèe pozváno 321
delegátù s hlasem rozhodujícím,
kteøí reprezentovali 33 OS sdruených v ÈMKOS. Skuteèná
úèast na sjezdu byla 1. den 313
delegátù, tj. 97,5%, 2. den 307
delegátù , tj. 95,6 %.
Slavnostní úvodní èásti sjezdového jednání se zúèastnili
pøedseda vlády ÈR Jiøí Paroubek, místopøedseda vlády a
ministr práce a sociálních vìcí
ÈR Zdenìk kromach, europoslanec a bývalý pøedseda
ÈMKOS Richard Falbr a èlen
Evropské komise Vladimír pidla.
Na sjezd ÈMKOS pøijel Guy
Ryder,
generální
tajemník
Mezinárodní konfederace svobodných odborù a John Monks,
generální tajemník Evropské
odborové konfederace, pøedseda
Konfederace odborových svazù
Slovenska Ivan Saktor a pøedsedové dalích národních odborových ústøeden.
Mezi hosty byli i pøedstavitelé sociálních partnerù - Svazu
prùmyslu a dopravy ÈR a
Konfederace
zamìstnavatelských svazù.
Jako první èestný host vystoupil
premiér Jiøí Paroubek, který
uvedl, e strategickým cílem
musí být, aby se souèasný
úspìný rùst èeské ekonomiky
odrazil i v penìenkách obèanù.

Ocenil, e rozvinutý sociální
dialog pøispìl k tomu, e ÈR se
nezmítá ve stávkových vlnách.
Pracovní èást jednání sjezdu zahájil pøedseda ÈMKOS Milan
tìch, který svým vystoupením
doplnil obsáhlou písemnou
zprávu o èinnosti odborové centrály za ètyøleté období. Mimo
jiné konstatoval, e odbory potøebují své pùsobení v oblasti kolektivního vyjednávání roziøovat na
vìtí poèty zamìstnancù. Dále
uvedl, e jedno z nejvìtích
nebezpeèí, které ohrouje rodiny
zamìstnancù je nezamìstnanost, její souèasný stav je pro
odbory nepøijatelný.
Byla projednána zpráva hospodaøení ÈMKOS, zpráva revizní
komise, návrh zmìn statutu
ÈMKOS. Delegáti také schválili
výzvu Odboráøi k volbám a
Stanovisko k zákoníku práce.
Závìr prvního dne jednání sjezdu patøil volbám nového vedení
ÈMKOS a èlenù revizní komise,
kdy pøedtím delegáti zamítli
sníení poètu místopøedsedù na
dva.
Druhý den zasedání sjezdu zaèal
vyhláením výsledkù voleb. Do
funkce pøedsedy byl zvolen Milan
tìch, místopøedsedy byli zvoleni: Jaroslav Zavadil, Zdenìk
Málek a Marcela Kubínková.
Zvoleno bylo rovnì 7 èlenù revizní komise a 5 náhradníkù.
Hlavním
bodem
programu

Pøíprava IV. sjezdu OS
je v plném proudu
(Pokraèování ze strany 1)

probíhat v pøíjemném prostøedí s
dobrým zázemím. Úèastníci sjezdu budou mít velmi dobré podmínky pro svou práci i pro rùzné
zpùsoby vyuití pøípadného volného èasu.
Projednávání pøipravovaných
dokumentù OS ZPTNS v regionech a koordinaèních výborech, následnì volby delegátù
sjezdu a èlenù Zastupitelstva budou probíhat za podpory regionálních pracovníkù odborového svazu.
Kromì technického zabezpeèení konání sjezdu byly zaèaty
odbornými útvary odborového
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svazu práce na vypracování
zprávy o èinnosti OS za celé minulé volební období.
V
pøipravovaných
dokumentech pro nové volební období jsou navrhovány nìkteré
zmìny, které se týkají napø. vedení OS ZPTNS, ale i dalí, které
budou mít vliv na hospodaøení
svazu i základních organizací.
Velice se pøimlouvám za to, aby
vechny nae odborové organizace dokumenty, které obdrí,
dùkladnì prostudovaly a posoudily døíve, ne k nim zaujmou
své stanovisko.
Zdenìk ámal
pøedseda OS ZPTNS

druhého dne jednání bylo pøijetí
nového programu ÈMKOS do
roku 2010. ÈMKOS v nìm
deklaruje, e chce hájit dùstojné
pracovní podmínky, chce aby zamìstnanci mìli ve mzdách a
platech spravedlivý podíl na vytvoøených hodnotách spoleènosti a hospodáøských výsledcích firem. Bude prosazovat, aby
zamìstnanci mohli lépe skloubit
svùj pracovní a rodinný ivot.
Delegáti vyslouvili nesouhlas s
dalím prodluováním vìku pøi
odchodu do dùchodu. V pøijatém
usnesení vyjádøili poadavek,
aby byla zachována monost
pøedèasného odchodu do dùchodu v urèitých ivotních situacích bez zásadního propadu ivotní úrovnì.
V diskusi delegáti nìkolikrát kritizovali nezprofesionalizování regionálních rad, neplnìní zámìrù
v integraci odborových svazù a
poadovali monost získat finanèní prostøedky na náklady pro
kolektivní vyjednávání za zamìstnance odborovì neorganizované.
Text a foto: -dì-

Odborový svaz zamìstnancù
potovních, telekomunikaèních a
novinových slueb na IV. sjezdu
ÈMKOS zastupovali Zdenìk ámal, Karel Koukal, Lubomír
Vinduka, Ivana Musilová, Pavel
Hertík, tìpán Grochal, Danue
Baumruková, ing. Jana Zamprová, ing. Miroslav Èernák,
Jindøich Loucký, Jan Øezník,
Valtr Skowronek a Vlastimila
Filipská.

Marcela Kubínková, místopøedsedkynì ÈMKOS

Místopøedsedkyní Èeskomoravské
konfederace se poprvé stala ena. JUDr.
Marcela Kubínková doposud pracovala
jako vedoucí legislativního oddìlení
ÈMKOS. Podílela se na pøipomínkových
øízeních k návrhùm legislativy za
odborovou konfederaci i aktivnì pùsobila v rámci pracovních komisí na tvorbì
pracovnìprávních pøedpisù. Je spoluautorkou publikací na právní témata vydaných v nakladatelství Sondy.

Ptáme se slovenských odboráøù
Odpovídá pøedseda Odborového svazu Spoje ing. Pavel Kyman

n Mùete pøedstavit vá
odborový svaz co se týká velikosti, organizaèní struktury a
vaich partnerù-zamìstnavatelù?
Odborový zväz Spoje zdruuje
odborárov zamestnancov Slovenskej poty, a.s. (ïalej SP,
a.s.), Slovak Telecomu, a.s.
(ïalej ST, a.s.), Výskumného ústavu spojov a Potového úradu.
Stav èlenskej základne k
31.12.2005 bol 7172, v pote
5932, v telekomunikáciách 1210,
v ostatných èinnostiach 30. Poèet
základných organizácií je 79, z
toho v pote 45, v telekomunikáciách 31, ostatná èinnos 3.
Pod¾a profesného èlenenia
pota, telekomunikácie, ostatná
èinnos tvoria základné organizácie rady predsedov profesných
èinností. Ich predstavitelia sú
èlenmi výkonného výboru a
predsedníctva odborového zväzu, kde majú paritné zastúpenie.
V zmysle Stanov OZ Spoje
zabezpeèujú orgány zväzu sociálny dialóg a komunikáciu s
Ministerstvom dopravy, pôt a telekomunikácií SR, Zväzom zamestnávate¾ov dopravy, pôt a
telekomunikácií SR a zamestnávate¾mi SP, a.s. a ST, a.s. Hlavný
dôraz je kladený na vyjednávanie
Kolektívnej zmluvy vyieho
stupòa a podnikové kolektívne
zmluvy.
Kolektívnu zmluvu vyieho
stupòa máme uzatvorenú na roky
2006 - 2008, PKZ SP, a.s. na roky
2006 - 2008 a PKZ ST, a.s. na
roky 2006 - 2007. Na základe
Dohody o sociálnom partnerstve
uzatvorenej medzi Ministerstvom
dopravy, pôt a telekomunikácií,
Zväzom zamestnávate¾ov dopravy, pôt a telekomunikácií a
Asociáciou odborových zväzov
dopravy, pôt a telekomunikácií
sa konajú raz tvrroène odvetvové tripartity k problematike
rozvoja jednotlivých odvetví legislatívy, vývoja zamestnanosti,
pracovných a sociálnych podmienok. So zamestnávate¾skými

organizáciami sa priebene zabezpeèujú rokovania k pripravovaným organizaèným a trukturálnym zmenám, mzdovému
vývoju, plneniu sociálneho programu, ïalej sa uplatòuje právo
spolurozhodovania a kontroly
odborových organizácií na základe záväzkov dohodnutých v
kolektívnych zmluvách. Zamestnávatelia tie poskytujú informácie o plnení obchodného plánu,
strategických a koncepèných
zámeroch.
n My v ÈR máme informace ze
Slovenska jednak o hospodáøském rùstu a na druhé
stranì o patné sociální situaci
zamìstnancù. Jak se ije na
souèasném Slovensku zamìstnancùm vaí sféry?
Sociálno ekonomická situácia
na Slovensku v roku 2005 bola
charakteristická tým, e sa síce
dosiahol ekonomický rast 5,6 %
HDP, èo sa vak neprejavilo v
zlepení ivotnej úrovne väèiny
obyvate¾ov Slovenska. Celotátna priemerná mzda je oproti
okolitým tátom naïalej najniia, keï v roku 2005 bola 17
274 Sk, avak 65 % zamestnancov zarába v priemere 10 - 12 tis.
Sk. Zahranièné investície smerujú do odvetví s nízkou pridanou
hodnotou a tým aj nízkou cenou
práce.
Zavedenie rovnej dane a reformy v zdravotníctve a sociálnom
zabezpeèení
najviac
negatívne pocítili kategórie
zamestnancov s najniími príjmami a dôchodcovia. Doterají
vývoj ukazuje, e sa prehlbujú
rozdiely medzi sociálnymi vrstvami obyvate¾stva a jednotlivými
regiónmi
Slovenska.
Rast
spotrebite¾ských cien bol v roku
2005 2,7 %, prièom rast ivotných nákladov ovplyvnil najmä
rast
cien
energií.
Poèet
nezamestnaných dosiahol v roku
2005 420 tis., èo predstavuje
priemernú mieru nezamestnanosti 16,2%.
Pre zamestnancov Slovenskej

Jednorázové podpory jsou projevem solidarity a úèasti

Jednorázové finanèní podpory vyplácené z prostøedkù Odborového
svazu zamìstnancù potovních, telekomunikaèních a novinových
slueb jsou poskytovány èlenùm OS, kteøí utrpí tìký pracovní úraz,
pøípadnì pozùstalým rodinným pøísluníkùm, kdy èlen OS utrpí
smrtelný pracovní úraz nebo zemøe na pracoviti. Na podporu také
vznikne nárok pokud zemøe èlen, který peèoval o nezaopatøené dìti.
Podpory jsou vypláceny na základì ádosti výboru základní
odborové organizace za podmínek stanovených v dokumentu "Zásady
poskytování jednorázových podpor Odborovým svazem zamìstnancù
potovních, telekomunikaèních a novinových slueb pøi pracovních
úrazech a úmrtí èlena". Výe podpor je stanovena v závislosti na inflaèním rùstu a dle finanèních podmínek OS ZPTNS. Naposledy byly
zvýeny Zastupitelstvem OS ZPTNS v dubnu 2005. Od zaèátku roku
2005 byla vyplaceny podpory v celkové výi 510 000 Kè.
Vìøíme, e tyto podpory pomohou naim èlenùm pøeklenout obtíné
období v závané ivotní situaci.
Bc. Jindøika Petøíèková

poty a Slovak Telecomu je z
h¾adiska ivotnej úrovne podstatné ich mzdové ohodnotenie.
Naou prioritou pri kolektívnom
vyjednávaní je dosiahnu medziroène nárast miezd nad
úrovòou rastu spotrebite¾ských
cien. V roku 2005 bol nárast
priemernej mzdy u obidvoch
zamestnávate¾ov vyí ako rast
spotrebite¾ských cien, èím dolo
aj k nárastu reálnych miezd. V
odvetví dopravy, pôt a telekomunikácií je priemerná mzda
vyia ako celotátny priemer.
Dohodnutý mzdový nárast v PKZ
zamestnancov pôt a telekomunikácií na rok 2006 je minimálne
na úrovni oèakávaného rastu
spotrebite¾ských cien.
n Jaký kontakt udrujete s
èeským svazem OS ZPTNS?
S Odborovým zväzom zamestnancov potových, telekomunikaèných a novinových sluieb
udrujeme dlhoroèné vzahy, keï
na základe Dohody o spolupráci,
ktorú sme uzatvorili v roku 1993
pravidelne uskutoèòujeme spoloèné stretnutia. Ich obsahom je
najmä vzájomná informovanos o
dianí v obidvoch zväzoch, výmena skúsenosti z odborárskej
práce, konzultácie, h¾adanie
spoloèných postupov pri presadzovaní odborárskych poiadaviek. Nespornou výhodou takejto spolupráce je, e nemáme
jazykovú bariéru. Nae skúsenosti z doterajej spolupráce
sú pozitívne, keï pri rokovaniach
so sociálnymi partnermi poukazujeme na to, ako postupovali
nai partneri pri rieení podobných problémov, ktoré rieime
my. Pod¾a náho názoru aj v
ïalom období prebiehajúcej liberalizácie potových a telekomunikaèných sluieb bude prospené pokraèova v spolupráci.
Priestor vidíme predovetkým pri
rieení aktuálnych úloh a problémov, ktoré budú obidva zväzy
uplatòova pri ochrane práv a
presadzovaní oprávnených poiadaviek svojich èlenov.
¬¬

P.S.: Dìkujeme pøedsedovi
pøedsedovi Odborového svazu
Spoje ing. Pavlovi Kymanovi za
ochotu, se kterou odpovìdìl na
nae otázky.
Stejné otázky jsme poslali i
panu Milanovi Brlejovi, pøedsedovi Slovenského odborového
svazu pot a telekomunikací,
protoe OS ZPTNS má na
Slovensku dva partnerské odborové svazy. Bohuel M. Brlej z
pracovních
dùvodù
nestihl
odpovìdìt a jeho odpovìdi si budete moci pøeèíst v pøítím èísle
ECHO 5/2006.
-dì-

Kdy? Co? Kde?

12. dubna 2006 probìhlo 9.
jednání Zastupitelstva OS
ZPTNS. Na programu mìlo
Zastupitelstvo kromì zprávy o
èinnosti za období od 8. jednání
Zprávu o hospodaøení a èerpání rozpoètu OS ZPTNS za
rok
2005
a
vyslechlo
stanovisko RK k této zprávì
Dùleitým bodem jednání bylo
svolání IV. sjezdu OS ZPTNS.
IV. sjezd OS ZPTNS se bude
konat ve dnech 24. - 25.
listopadu 2006 v hotelu
Centrum Babylon v Liberci.
Souèástí svolání sjezdu bylo
stanovení klíèe pro volbu
delegátù sjezdu, ten byl
Zastupitelstvem schválen v
pomìru 1 delegát na kadých
zapoèatých 150 èlenù z øad
stálých zamìstnancù podle
stavu k 1. 1. 2006. Zastupitelstvo bylo dále informováno o
postupu prací na pøípravì sjezdu, kdy byly Radou OS ZPTNS
ustaveny ètyøi pracovní komise,
které zahájily práci na pøípravì
návrhù dokumentù, které bude
projednávat a schvalovat IV.
sjezd.
Souèástí jednání Zastupitelstva
byla Informace o kolektivním
vyjednávání podle jednotlivých
podnikatelských subjektù.
Vzhledem k tomu, e jednání
Zastupitelstva probìhlo krátce
po ukonèení jednání IV. sjezdu
Èeskomoravské konfederace
odborových svazù byla Zastupitelstvu podána informace
z tohoto jednání a èlenùm
Zastupitelstva pøedány schválené dokumenty.
Zastupitelstvo rovnì uvolnilo
finanèní prostøedky pro èleny
OS ZPTNS, kteøí byli postieni
jarními povodnìmi.
20. dubna a 21. dubna
se v Kutné Hoøe konalo 40. jednání Podnikového koordinaèního odborového výboru
Èeské poty, s. p..
Program: Zahájení a program
jednání. Kontrola zápisu z
minulého
jednání
PKOV.
Odborové otázky. Informace o
Povodòové situaci. Provìrky
BOZP na rok 2006. Podniková
kolektivní smlouva Èeské poty, s. p., I. Dodatek a informace
pøedsedù KOV OZ a ZO OS o
postupu prací na uzavøení KS
OZ a projednání zámìrù I.
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Dodatku PKS. Hospodáøský
výsledek Èeské poty, s. p. za
1. - 3. 2006. Rùzné. Závìr.
9. kvìtna
se konala Redakèní rada Èasopisu oborového svazu PTN
Echo.
Program: Kontrola zápisu z
minulého jednání. Vyhodnocení
druhého èísla. Pøíprava dvojèísla 3 a 4. Rùzné. Diskuze.
25. dubna
probìhlo 34. jednání PKOV zamìstnancù ÈESKÉHO TELECOMU, a. s. Jednání se týkalo
pøedevím prùbìhu kolektivního vyjednávání o I. a II. dodatku podnikové kolektivní smlouvy, podmínek a zpùsobu integrace spoleèností ÈTc a
Eurotel a byly pøedneseny
aktuální informace z odborového a firemního dìní.
29. kvìtna
se
konalo
41.
jednání
Podnikového koordinaèního
odborového výboru Èeské poty, s. p.
Program: Zahájení a program
jednání. Kontrola zápisu z minulého jednání PKOV. Odborové
otázky. Informace pøedsedù
KOV OZ a ZO OS OZ o situaci
v OZ. Ovìøený hospodáøský
výsledek Èeské poty, s. p., za
rok
2005.
Hospodáøský
výsledek Èeské poty, s. p., za
období 1. - 4. 2006. Hodnocení
PKS za rok 2005 (postup prací,
datum spoleèného jednání).
Rùzné. Závìr.
kvìten, èerven
ÈESKÝ TELECOM - probíhala
jednání s odbornými vicepresidenty a výkonnými øediteli o
postupu integrace v jednotlivých oborech èinnosti.
5. a 6. èervna
se uskuteènilo spoleèné jednání Výkonné rady Generálního øeditele Èeské poty, s. p.,
a pøedsedù odborových organizací na úrovni Odtìpných
závodù Èeské poty, s. p..
Program: Vyhodnocení Podnikové kolektivní smlouvy
Èeské poty, s. p., za rok 2005.
Hospodáøský výsledek Èeské
poty, s. p., za 1. a 5. 2006.
Spolupráce smluvních stran v
roce 2006. Rùzné.
JiV, JH, JP
04/PTN ECHO 3-4/06

Nás mladých se nikdo neptá, co vlastnì chceme

Proè je málo mladých zamìstnancù v odborech? Názory
se rùzní, vìtinou vechny obsahují èást pravdy. Nezájem o
organizovanou èinnost, nedùvìra v sílu odborù, velká víra
ve vlastní schopnosti, chytráctví, za mnì platí ostatní
atd., atd. Jedno z problematiky
mladí zamìstnanci a odbory je
jisté, jestlie mezi èleny jsou
alespoò z malé èásti, funkcionáøe pak najít nad roèník
1970 je u veliký problém. Po
"revoluci" se vstupuje do odborù v podstatì jen na základì
individuálního rozhodnutí, setrvaèní èlenové u s roèníkem
narození po roce 1970 nejsou, a
funkcionáøi s takovým roèníkem narození teprve ne.
Na webu Èeskomoravské konfederace odborových svazù, kde
lze nalézt bohuel jen minimum
zajímavých informací, snad to
plyne z podcenìní Internetu jako
pohotového informaèního nástroje, jsem nala lehce zastaralé informace o Radì mladých, poradním orgánu ÈMKOS. Mezi nimi
pak i jméno Tomá Laváèek zastupující v Radì mladých Odborový svaz zamìstnancù potovních, telekomunikaèních a
novinových slueb. Nebylo úplnì
jednoduché nalézt na tohoto
mladého mue spojení, ale po
telefonátu ochotnì pøislíbil osobní
shledání s cílem popovídat si o jeho vztahu k Radì mladých a
odborùm vùbec. Tomá Laváèek
je smìnovým vedoucím na potì
v Praze - Bohnicích, je mu 31 let.
Jak se k Radì mladých dostal?
"Telefonovali mi z naí
odborové organizace, e je
setkání mladých, jestli bych
nechtìl jet, bylo to na Slovensku,
øíkal jsem, proè ne, nic nemám.

Druhý rok jsem jel do Zlenic, tam
jsem se ptal, jestli by se dalo
nìkde angaovat, pracovat, øekli,
e za ná svaz nikdo v Radì
mladých není, tak jsem souhlasil.
Pak pøiel mail, pozvánka na
schùzi do budovy odborù na
ikovì. Ale byl jsem zklamán,
pøilo mi to jako diskusní klub,
který neposkytuje reálný podíl na
chodu odborù. ádná výkonná
pravomoc, øeilo se jen tady je nìjaký sjezd, kdo se ho úèastní.
Pøedstavoval jsem si, e se mladí
dostanou do orgánù, e se budou
podílet na získávání mladých. Na
Slovensku
jsme
vyplòovali
dotazník, k nièemu, nikdo z tìch
mladých o odborech poøádnì nic
nevìdìl, na mnì to dìlalo dojem,
e se jen nìkam jede, protoe je
to zadarmo. Chápu to jako první
lákadlo, samozøejmì, seznámit
se, pobavit. Ale ne jako úèel."
Take de facto v Radì mladých
Tomá Laváèek není a pokládá se
dál za øadového èlena, který má
stejné pochybnosti o svém èlenství jako v jeho okolí i dalí mladí
zamìstnanci. Sám vstoupil do
odborù díky oslovení ze strany
základní organizace, kdy pøiel
co zamìstnanec na potu. Po
gymnáziu el na potu na brigádu
a u zùstal. Doruèoval, pak byl na
pøepáce, v pokladnì a nyní je vedoucím. Motivace, proè být v odborech, není u nìj z dùvodù eventuální pracovnìprávní ochrany.
Pota je státní podnik a podle jeho
názoru se drí zákonù a støety v
pracovnìprávní oblasti nepøedpokládá. Od odborù pøedevím
oèekává, e se budou brát za mzdový rùst.
Øíká: "My mladí, nestojíme nijak zvlá o rekreace, které se dají sehnat i levnìji, divadlo, kino,
my mladí si chceme kupovat byty,

vzít si úvìr, nám jde pøedevím o
mzdy. Nás mladých se nikdo neptá, co vlastnì chceme, a ani vlastnì ostatních. Netuím jestli jsou
nìjací mladí nìkdy pøizváni k
návrhùm, projednávání. Já sám
mám eventuální zájem, ale chci
nìco ovlivòovat, nejen planì
diskutovat. Jako vedoucí bych rád
mìl alespoò prùmìrný republikový plat, ale mám o tisícovku
ménì. Pøidali nám, ale zase nejsou odmìny, není mi jasná mzdová politika. V kolektivní smlouvì
je uveden prùmìr mzdového
nárùstu, já o okolo mì nikdo
nemáme rùst v uvedeném prùmìru, vdy ménì.
Kolektivní smlouvu dostáváme
v podobì zmìn, ne kompletního
textu. Chtìli bychom celý výtisk.
Návrh nevidíme nikdy, to se nám
nelíbí, rádi bychom se vyjádøili,
tøeba by nám ale øekli, buïte rádi
e jste zamìstnanci. Pøedstavoval
bych si, e na papír kadý zamìstnanec se vyjádøí chci to a to
za a a za b, poctivì se vyhodnotí,
co lidé chtìjí. A ten, kdo jde vyjednávat, zjistí tøeba, e chceme
nìco jiného, ne o co se doposud
bral. Nevím, e by se nìkdy nìjaký prùzkum dìlal."
Tomá Laváèek má dojem, e
se zohledòují zájmy starích lidí,
kteøí vedou odbory. Starí rozhodují o tom, co se bude øeit. Starí
mají vyí platy, mají radìji zamìstnanecké výhody, delí dovolenou nebo levnìjí zájezd.
Napøíklad sportovní aktivity pro
mladé vidí taky jen jako okrajovou
záleitost. Oceòuje vzdìlávání u
poty. Sice je kolení specializované, pokud èlovìk u poty
skonèí, u to k nièemu není, ale
napøíklad kolení na profesní jednání a novì jazykové kursy, to je
krok dopøedu.
-dì-

Pro koho je zajímavé to tzv.
FKSP, èili Fond kulturních a sociálních potøeb. Jistì ne pro vechny.
Není na svìtì ten, jen by se zavdìèil lidem vem, platí i pro FKSP.
Pøesto zapla pámbu za nìj! Je
pomìrnì známo, e FKSP je fondem
zamìstnavatele, který je státním
podnikem nebo organizací, tvoøí ho
èástka rovnající se 2 % výe mzdových prostøedkù a zásady èerpání
jsou tam, kde existuje odborová organizace, tvoøeny spolu s ní a jsou
souèástí kolektivní smlouvy. Prostøedky FKSP vìtinou smìøují do
stravování, rekreací, lístkù na kulturní podniky, na úhradu nákladù na
sportovní akce poøádané zamìstnavatelem spolu s odborovou organizací, novìji pak na dùchodové pøipojitìní zamìstnancù. S tímto vìtinovým èerpáním jsou v podstatì zamìstnanci smíøeni.
Horí je to s tím, e platem více
ocenìní zamìstnanci mívají pocity,
e vlastnì díky jejich platu do FKSP

více "pøispívají" a mìli by i více èerpat. Své pøíznivce má také vidina
pøidìlených "kont" kadému zamìstnanci, co by se blíilo benefitùm
poskytovaným v podnikatelských organizacích ve stejné výi vem zamìstnancùm. Závist je vudypøítomná, a tak mùe nìkoho napadnout,
jak je nespravedlivé, e zamìstnanec s polovièním úvazkem
(polovièní výplatou) mùe èerpat z
FKSP jako ten, co pracuje na plný
úvazek (èi za vyí mzdu). Ale fond
má ve svém názvu sociální, co vyjadøuje solidárnost v èerpání, ve
kterém mají pøíjemci minimálnì
rovnost, ale i zvýhodnìní napø. ve
formì sociální výpomoci nebo
pùjèky.
Na FKSP je bezesporu nejpøitalivìjí to, e pøináí nezdanitel-

ná plnìní. Kadopádnì pøíjemce
dostane vyí hodnotu, ne by
prostøedky rovné prostøedkùm z
FKSP pøinesly, pokud by byly
pøipoèteny ke mzdì. Je faktem, e
jen do urèité míry lze individuálnì
ovlivnit druh poitku, leccos je dáno
pøíslunými právními pøedpisy a
dalí pak buï rozhodnutím zamìstnavatele nebo pøi existenci odborové
organizace dohodou mezi odbory a
zamìstnavatelem. Je na kadém zamìstnanci, jak se bude snait vyuít
konkrétních poitkù. Jestlie je tøeba
kromì stravování nebude vyuívat
vùbec, musí se smíøit s tím, e vìtinovì jsou zøejmì zamìstnanci s fungováním FKSP spokojeni. Pokud by
nebyli, lze pøedpokládat, e by se
snaili o zmìnu vùèi zamìstnavateli
èi odborùm.
-dì-

Proè je FKSP dobrá vìc?

Internetová adresa naeho svazu:

http://oszptns.cmkos.cz.

O VEM MONÉM NEJEN PØED SJEZDEM
Na aktuální téma

O èem jsou odbory? O solidaritì lidí práce.
Jak tomu rozumìt?
Patøí senioøi do rodiny lidí
práce?
A co aktivy mladých odboráøù?
Anebo aktivy pro rovné pøíleitosti en a muù?
Jedna otázka stíhá druhou.
Na podzim bude sjezd naeho
odborového svazu. Pracuje se
na nových stanovách, na programu, souèasnì se neustále
mìní situace ve firmách, jejich zamìstnanci tvoøí základ
svazu.
Jak vlastnì na tom jsme se
svým vnitøním uspoøádáním, jak
jsme kromì kolektivního vyjednávání aktivní v upevòování síly a tvoøivé jednoty uvnitø svazu? Opìt otázka stíhá otázku a
konce nevidìt.
Kdy slyím - a to ani zdaleka
ne proto, e jsem se (aspoò co
se odborù týèe) definitivnì
pøekulil do kategorie dùchodcù jak v nejedné základní organizaci likvidují èlenství seniorù,
jak se ve vyjednávání sociálních fondù èi FKSP ze strany
odborù vytrácí snaha uhájit pro
seniory nìjakou tu korunku, je
mi smutno, protoe solidarita
napøíè generacemi i pohlavími
patøí k tomu zásadnímu, pro co
vlastnì odbory existují.
Nejen mzdou je iv èlovìk, do
sociálního balíèku patøí kadá
lidská bytost jako celek, globál-

nì,
abych
pouil slovo
tak èasto skloòované a naduívané, èlovìk se vím
vudy. Tedy i
právní ochrana, dobré zákonodárství atd. Bez ohledu na
vìk, spoleèenské postavení,
náboenství, pohlaví, politickou
orientaci
Jestlie tedy do nových
stanov naeho odborového
svazu nezakotvíme organizaèní
struktury, je jsem zmínil hned v
úvodu, na úrovní základních organizací poèínaje, pøes koordinaèní výbory a k vrcholným
orgánùm svazu a nenapojíme
je na pøísluné orgány ÈMKOS
(a samozøejmì nejen na papíøe,
ale skuteènì), v první fázi se a
tak moc nestane, nicménì budoucnost nám nastaví zpìtné
zrcadlo. A to nám nevydá dobré
vysvìdèení.
V dobì, kdy vyjde toto èíslo
Echa, bude po volbách.
Doufám ve zdravý rozum
èeského èlovìka, e dokáe
zváit, kdo to se spoleèností, s
lidmi práce, se seniory, z mladými, s enami i mui, se snesitelnými mezilidskými vztahy myslí
upøímnì a kdo chce vytváøet
elitáøskou "spoleènost", které
chybí onen rozmìr, jemu
øíkáme SPOLEÈENSTVÍ. Spo-

leènost mùe být velijaká,
spoleèenství vak je dimenze
velice jasnì vyhranìná. Znamená, e jsme si vìdomi svých
potøeb navzájem, napøíè spektrem spoleèenských (a nezapomeòme, e spoleènost je societas!) - èasto umìle vytváøených - pøehrad.
Pokud by odbory, by v jediné sféøe, rezignovaly na rozmìr
poctivých a rovných mezilidských vztahù, pohøbívají nejen
lidi, kteøí se k nim upínají, ale
vposledu i samy sebe.
U v Bibli èteme, e je "dìlník
hoden své mzdy", ale také, e
"koøen veho zlého je milování
penìz". A do tøetice: "Vechno
nech se dìje slunì a podle
øádu".
V dobì svého pùsobení v
èele pomìrnì velké základní
organizace jsem usiloval o to,
aby se v ní (a v odborech
vùbec) cítili skuteènì jako doma stejnì lidé od poty, jako od
telekomunikací èi od novin, aby
se v ní cítili dobøe lidé mladí,
stejnì jako senioøi, mui jako
eny.
Je mým pøáním, aby tomu
tak bylo i nadále. A nejen
nìkde, ale aby to byl program
(a pøedevím realita) celého
naeho svazu a celé naí
odborové centrály.
Vechno je o lidech, vechno
má být pro lidi. Jinak spìje lidská pospolitost nepospolitost
do záhuby. A tam zcela jistì
nikdo z nás nechce!
Emil J. Havlíèek
(30. 5. 2006)

STANOVISKO
Podnikového koordinaèního odborového výboru zamìstnancù Èeské poty, s.p., ke Zprávì
Èeského telekomunikaèního úøadu o plnìní povinností Èeské poty, s.p. v oblasti základních slueb
za roky 2004 a 2005, otitìné v Potovním vìstníku èástka 5, ze dne 13. dubna 2006.

Podnikový koordinaèní odborový výbor zamìstnancù Èeské poty, s.p. vìdom si své povinnosti zastupovat zamìstnance Èeské poty, s.p., zaujal na svém zasedání dne 20. dubna 2006 následující stanovisko ke
Zprávì Èeského telekomunikaèního úøadu z 13. dubna 2006.
-

-

-

Zpráva neobsahuje objektivní hodnocení kadodenní práce zamìstnancù Èeské poty, s.p.
Zpráva obsahuje pouze nìkolik desítek pøíkladù upozoròujících na nedostatky, ani by pøipoutìla jejich
porovnání s naprosto jednoznaènì pøevaujícími klady.
Zpráva není vyváená, nebo zcela postrádá monost reakce druhé strany.
Zpráva vyvolává v zamìstnancích Èeské poty, s.p. dojem, e pøeváná èást jejich èinnosti je ryze nevyhovující.
Zpráva vedla k naprosto nevhodné reakci sdìlovacích prostøedkù, kterým byla dána k dispozici a na základì jejich informací vedla k výpadùm èásti uivatelù poty, na adresu zamìstnancù.
Zpráva pomohla neobjektivním kritikùm Èeské poty, s.p. k poukazování na nedostateènou kvalitu poskytovaných slueb.
Zpráva obsahuje jen velice málo v praxi pouitelných pøípadù, vedoucích k vìtí spokojenosti pøeváné
vìtiny uivatelù slueb poty.

Podnikový koordinaèní odborový výbor zamìstnancù Èeské poty, s.p. postrádá odpovídající a po objektivnosti volající reakci zakladatele, tedy Ministerstva informatiky ÈR. Konstatování, e dojde k personálním
zmìnám povauje za reakci naprosto nedostateènou.
Daleko odpovìdnìjí a pøedevím veøejnou reakci na tuto Zprávu oèekává rovnì od vedení Èeské poty, s.p..

Podnikový koordinaèní odborový výbor zamìstnancù Èeské poty, s.p. povìøil svého pøedsedu zasláním tohoto " Stanoviska" ministryni informatiky ÈR , pøedsedovi ÈTÚ., a dále informovat DR Èeské poty,
s.p. na jejím pravidelném jednání.
V Praze dne 2. kvìtna 2006

Dva pøíbìhy s Telecomem

Není to výmysl, pøihodilo se v létì.
Bylo potøeba zruit telefonní linku v
jednom mìstì odkud odcházela dcera
z pronajaté garsonky. Telefon vak byl
zøízen se závazkem 24 mìsícù, které
jetì ne plnì uplynuly. A tak jsme se
rozhodli zruit linku na chalupì a
pøemístit tam linku se závazkem. Paní
v Telepointu mìla velké potíe
transakci pochopit, museli jí pomáhat
od sousedních pultíkù. Nakonec ve
pøece jen sepsala a slíbila, e
záleitost bude vyøízena tak, e na
chalupì nebudeme bez telefonu.
Blíili se toti letní mìsíce, kdy telefon
nejvíce vyuíváme, a to pracovnì. Za
zhruba týden pøiel dopis, odnìkud z
Moravy, tuím z Brna, e uvádìný objekt, ona chalupa v severních
Èechách, neexistuje. Po pátrání po
telefonickém spojení na autorku
dopisu, na 800 123 456 se nelo s ní
spojit, jak bylo odkázáno v dopise,
jsem s paní pohovoøila na téma:
chalupa stojí, u hodnì dlouho a funguje v ní telefon Telecomu, který má
být zruen. Dostala jsem znovu dopis,
e objekt neexistuje. Pak jsem vysvìtlovala, e existuje, nìkolikrát nìkomu
na telefonu, v nejbliím Telepointu od
chalupy jednomu pánovi osobnì,
nakonec paní v reklamacích po telefonu v Praze, kam sehnat spojení bylo velmi tìké. V té dobì ji plynulo
plné léto a my u nemìli pùvodní
chalupový telefon, èím jsme se
opravdu dostali na monost, e ani
objekt nyní pro Telecom neexistuje.
Jetì jsem mluvila já a dcera s nìkým
z Ostravy, u jsem to nezvládala
sama, protoe jsem mìla k dispozici
jen mobil na kredit nebo sousedy s
telefonem. Taky paní z Brna na chvíli
zmizela na dovolenou. Pøiblíil se
konec léta a i konec telefonování s
nejrùznìjími osobami (vdy ochotnými) o tom, e nae ádost je v poèítaèi
na stále stejném bodì nerealizace.
Bylo nám pøislíbeno, e zavolá technik
a pøijde poté osobnì. Skuteènì se
stalo, poslední den pøed víkendem,
kdy jsem konèila letní pobyt a vracela
se do trvalého bydlitì.
Není to výmysl, stalo se po pøíjezdu na vánoèní pobyt na chalupì.
Neel telefon, by bylo øádnì zaplaceno. Ohlásili jsme poruchu
odpoledne. Druhý den ráno nám volal
pán, e se blíí k opravì naeho telefonu s tím, e pokud závada není na
pøístroji, bude na vedení. Pøiel a
potvrdil svou domnìnku. Pøed vánoci
byla vichøice a bylo zøejmé, e nìkde
bylo pokozeno vedení. Po kontrole
zjistil, e závada je zhruba jeden kilometr od nás, kde leí kabel vedoucí k
nám pøetrený na zemi. Protoe
druhý den u byl nepracovní, neradi
jsme se smíøili s tím, e jsme pøes
svátky jistì bez telefonu. Ale! Pán
pøed naima oèima i uima zatelefonoval nìkam, vysvìtlil situaci a
sdìlil nám, e v okolí cca 80 km se
pohybuje nìjaká èeta s ploinou, má
plno poruch k odstranìní a je malá
nadìje, e se dostane i na nai
opravu. Happy End: V sedm hodin
veèer, v poslední pracovní den, telefon FUNGUJE!
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Z REGIONÙ
Jetì ze umperka

Ze setkání seniorù v Jeseníku.

Foto: Libue Hodinová

Milá redakce,
chtìla bych Vám napsat o naem pìkném a zdaøilém setkání seniorù, které se konalo 3.4.2006 v Domovì dùchodcù v Bruntále.
Byl to jistì dobrý nápad uspoøádat toto setkání právì tam. Schùzka
se konala v útulné spoleèenské místnosti a v opravdu srdeèném
ovzduí.
Po úvodním proslovu pøedsedy Mgr. Havlíèka, který nás seznámil s
aktualitami v organizaci a pøedal svou funkci pøedsedy paní Hodinové,
se rozproudil dalí program, v nìm dostali pøíleitost vichni pøítomní.
Chceme i na tomto místì podìkovat p. Havlíèkovi za jeho dlouholetou
odborovou práci. Tìíme se i na spolupráci s novou pøedsedkyní naí
ZO pí Hodinovou.
K dobré atmosféøe setkání jistì pøispìla i krátká pøednáka zástupkynì øeditelky domova dùchodcù, která nás seznámila s ivotem a chodem v domovì a s rùznými aktivitami jeho obyvatel.
Bylo to pro nás velmi zajímavé, protoe moná právì nìkdo z nás
mùe èasem vyuít jeho slueb.
Chci jetì jednou podìkovat vedení naí ZO a také vedení Domova
dùchodcù za pìkné setkání, dobré pohotìní, a vùbec pìkné prostøedí
naeho setkání.
U se tìíme na spoleèný zájezd v èervnu.
S pozdravem redakci
Anna Pantìlejevová, Rýovitì

(Krátký komentáø k nìkolika fotografiím)
I letos v prùbìhu dubna se seli nai senioøi na pìti místech ke svým
setkáním. U jste si pøeèetli o tom bruntálském, ale kromì toho také v
Jeseníku, Krnovì, Zábøehu a samozøejmì v umperku. Vude v
pìkném a druném prostøedí.
V Krnovì navíc pravidelnì kadoroènì konají kolem Dne dìtí setkání
rodièù s dìtmi s øadou kulturních a sportovních vystoupení.
Poøádáme rovnì kadoroènì dva zájezdy pro seniory, jeden z
Bruntálska, jeden ze umperska. Bude tomu tak i letos. Ale s malým
rozdílem. Cílem je Moravský Kras, Brnìnská pøehrada a ZOO v Bystrci.
A v èem bude ten rozdíl spoèívat? V tom, e jsme spojili seniory a
rodièe s dìtmi. Èili, budou to zájezdy multigeneraèní (viz komentáø v
rubrice Na aktuální téma).
To nejsou øádky k chlubení, pouze doporuèení, jak by to asi mìlo v
praxi vypadat nejen u nás.
Ha-

Dìtský den v Krnovì.

Foto: jana mehlíková

Semináø BOZP Èeské poty, s.p. OZ SM Ostrava

Ve dnech 24. - 26. dubna t. r. jsem se zúèastnil semináøe Bezpeènost
a ochrana zdraví pøi práci poøádaného KOV odborù a Odborem
bezpeènostnì technických slueb ÈP, s.p. OZ SM s programem:
1. Provìrky BOZP 2006
2. Hygienické podmínky na pracoviti
3. Dozor ze strany státních orgánù
4. Rùzné
Náplò semináøe byla na velmi dobré úrovni.
Jednání zahájila za KOV ÈP, s. p. OZ SM pí Vlastimila Filipská, která
zároveò pøedstavila námìstka pro techniku OZ SM ing. Jana Malíka,
dále vedoucí Odboru bezpeènostnì technických slueb ing. Hanu
Bezdìkovou a lektora ing. Zdeòka Juránka.
Ing. Malík nás seznámil s koordinací konání roèních provìrek BOZP
s inspektory B.T. slueb OZ SM. Dále nás seznámil s urychlením oprav
nahláených závad, které poruovaly BOZP.
Následnì se ujal slova lektor ing. Juránek, který nás seznámil se
zákonem è. 251/2005 Sb., poadavky na bezpeènost a ochranu zdraví
pøi práci, výbìr ze souvisejících pøedpisù, postavením odborových
orgánù a organizací v BOZP.
Roèní provìrky BOZP jsou jedním z preventivních opatøení, jak
pøedejít a zabránit pracovním úrazùm a zároveò, jak vylepit pracovní
podmínky a sociální vybavenost na vech pracovitích.
Za závadu je nutno povaovat kadou skuteènost, která by mohla
ohrozit bezpeènost na kterémkoli pracoviti.
Musím konstatovat, e jsem byl s náplní i prùbìhem semináøe velmi
spokojen, protoe pøednáky i následné diskuse byly po vech
stránkách na vysoké úrovni a zaslouí si kladné zhodnocení.
Ludovít Petrik,
inspektor BOZP ZO OS ZPTNS okresu umperk
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Zájezd seniorù ZO umperk na Olomoucko 2005. Foto: Eva
Stanzelová

Zmìny v adresách a odbìru èasopisu ECHO
hlaste OS ZPTNS na 222 540 209 Jiøí Heneberk,
fax 222 540 981 e-mail: heneberk.jiri@cmkos.cz
OS ZPTNS, Nám W. Churchilla 2, 113 59 Praha 3
nebo
na 272 932 840, Vìra Èernochová,
e-mail: cernochova@mistral.cz

Krajské letní sportovní hry Èeské poty SM 2006

V sobotu 20. kvìtna se uskuteènily Krajské letní sportovní hry
zamìstnancù Èeské poty OZ Severní Morava ve Frýdku Místku.
Sportovní výprava bývalé PTJ umperk nemohla chybìt. Od èasných
ranních hodin po trase Zábøeh-umperk-Rýmaøov-Krnov- Frýdek Místek se
ná autobus zcela zaplnil. Vládla veselá pøedstartovní atmosféra obèas doplnìna pracovním vtípkem. Pøijídíme pøesnì a ihned jsme obklopeni poøadateli, zástupci odborové organizace, vedení OZ Ostrava. Opravdu
okamitì nás pohlcuje sportovní atmosféra a ve s neuvìøitelným úsmìvem
a vstøícnosti.
Na ploe stadionu se pøi slavnostním nástupu selo více jak dvì stovky
zamìstnancù a byl tam hodnì cítit pøíliv mládí. Úvodní atraktivní disciplína - tafetový bìh s potovní branou potrápil nejen závodníky, ale i hlasivky jednotlivých výprav, je to opravdu skvìle presentaèní "poácká" disciplína. Ale u ve bìí dál jako po drátku. Po pøesunu na jednotlivá
sportovitì je opravdu na co se dívat. Mistrovské kousky pøi nohejbale zasluhují prostì obdiv, hlava-noha, a ta pøesnost. "umperáci" to prostì umí,
takovému týmu se dobøe fandí. A e je na potì pøevaha en je víc ne jisté.
V tìlocviènì se selo osm drustev na odbíjenou a probíhaly opravdu tvrdé
boje. Kolektivní sporty mají své kouzlo, kadý bod je malé vítìzství, kadý
zodpovídá za výsledek týmu, a tím se sportovní záitek násobí. Rovnì na
høiti, kde probíhá malá kopaná, co je doménou muského zastoupení, je
vidìt nejedno mokré trièko, kadý chce být nejlepí. Soutìilo se samozøejmì i v dalích disciplínách - kuelky - zde nae výprava velmi dobøe opìt
boduje. V bìhu terénem (kross) opìtovnì s pøehledem vítìzí v kategorii en
nae Martina. Nemohu opomenout dalí disciplíny: tenis, stolní tenis, kde
jsme mìli také vítìzné zastoupení. Souèásti tìchto her byl také vloený cyklistický závod, který se konal 13. kvìtna v Pøerovì, kde rovnì vzornì
"umperaèky" reprezentovaly a dostaly se a na stupnì vítìzù.
Pøi slavnostním vyhláení bylo mnoho radostí z vítìzství podporováno
ostatní èleny jednotlivých výprav, ale také ze setkání a hlavnì aktivnì
vyuitého volného èasu. Vítìzové jsme byli tak trochu vichni, kdo jsme se
této sportovní akce zúèastnili. Takté vedení OZ Ostrava i zástupci
odborové organizace naeho svazu nezùstali stranou a výraznì se na
zdárném prùbìhu podíleli.
Závìrem je nutno zhodnotit tuto akci nejen jako velmi úspìnou, ale také
velmi nároènou na zajitìní, za co patøí velké uznání a dík vem, kdo se
na organizaci a prùbìhu podíleli. Nezbývá si jen pøát, aby v pøítím roce
podobná akce opìt probìhla a nebyla naruena výraznou pracovní optimalizací. I kdy byly zrueny PTJ a vlastnì je pouze Odtìpný závod
Severní Morava - jednotlivé výpravy vzornì hájily barvy svých bývalých
PTJ. Vechno jde, ale musí se chtít a hlavnì mít zájem udìlat nìco navíc.
Vem závodníkùm, kteøí se probojovali svým umístìním k úèasti na
Celostátních letních sportovních hrách, které letos budou v Nymburku, pøejeme úspìch a hlavnì hodnì sportovního tìstí.
Libue Hodinová, umperk

Dovolená v roce 2006

Vzhledem k organizaèním zmìnám v Èeské potì, s.p. se odborové
organizace sdruené pod KOV OZ Støední Èechy a zamìstnavatel dohodly pro organizování pobytových a poznávacích zájezdù z jednoho
místa. Dùvodem byla nií cena pøi hromadném nákupu pøi úèasti více
zamìstnancù.
Jednotlivé Výbory základních odborových organizací si podali
návrhy na pobytové a poznávací zájezdy. Vytvoøil se plán zájezdù a
pobytových rekreací a tento plán je postupnì naplòován.
Vzhledem k tomu, e i pøíspìvek je jednotný, dochází mnohdy k situacím, kdy se zamìstnanec pøihlásí na více zájezdù, celý pøíspìvek
obdrí na první zájezd a okamitì se diví, e na druhý nedostal.
Proè vlastnì popisuji tuto skuteènost.
Vichni zamìstnanci by mìli být prokazatelnì seznámeni s
Kolektivní smlouvou jak Èeské poty, s.p., tak OZ Støední Èechy a zde
je ten kámen úrazu. Kolektivní smlouvy rozeslala na vechny poty
odborová organizace a jak vidno nikdo je neète.
Pravidelnì roènì je potám zasílán rozpis výhod dojednaných v
tìchto smlouvách, aby odboráøi mìli pøehled o nárocích a monostech.
S tímto dokumentem se mohou seznámit i vichni zamìstnanci.
Bohuel nikdo neète. Jaký je dùvod? Snad nadmìrné tempo práce
nebo nechu prohlíet vývìsky na nástìnkách pot. Je to opravdu koda, protoe v tomto roce a na sklonku roku 2005 odbory pro zamìstnance udìlali veliký kus práce. Zapojili se do pøehodnocení typových
pozic a ve více ne 90 % se jim podaøilo tyto pozice navýit. Uzavøení
kolektivní smlouvy a jejího prvního dodatku nebylo také jednoduché,
ale vechny výhody pro zamìstnance byly zachovány a podaøilo se
dohodnout i nárùst mzdy v souladu s povýením typových pozic.
Faktem zùstává, e vichni berou výsledky práce odborové organizace
jako samozøejmost, a pokud se nìco nepovede je organizace vystavena kritice vech.
Vem pøeji hezké prázdniny plné sluníèka, krásnou dovolenou
Ivana Musilová, pøedsedkynì KOV OZ Stø. Èechy

Také letos poøádala Regionální rada odborových svazù
Jihomoravského kraje oslavu Prvního máje, Svátku práce, spoleènì s
odboráøi z Dolního Rakouska. Vedle kulturního programu, nechybìly
informace o odborech a o historii vzniku Svátku práce, který se zrodil
v USA a ve svìtì se stále tìí pozornosti a úctì.
Foto: J. Klepáè

Zamìstnanec organizaèní sloky Praha - západ pan Václav
Zárobský pøed nástìnkou odborové organizace studuje výhody zamìstnancù dosaené kolektivním vyjednáváním odborù v kolektivních
smlouvách ÈP, s.p. a OZ Stø. Èechy.

Spoleèenská kronika

Padesáti let se doívá 30. srpna kolega MIROSLAV KRAHULEC
ze sdruené ZO okresu Zlín, èlen revizní komise OS.

Mezi pìtapadesátníky vstoupí 27. èervna kolega ZDENÌK
KUPÈEK, èlen Zastupitelstva OS ze ZO GØ Èeské poty v Praze
a 4. srpna kolegynì OLGA MARIE BEDNAØÍKOVÁ, èlenka revizní
komise OS ze ZO Èeské poty v Liberci.

edesátiny oslaví 15. èervna kolega MILAN PAVLÍK, èlen
Zastupitelstva OS a VZO Èeské poty v Olomouci.

Pìtaedesáté narozeniny zaukají postupnì na kolegy ZDEÒKA
ÁMALA, pøedsedu naeho OS a èlena Rady pøedsedù ÈMKOS
(10. èervna), Mgr. JIØÍHO VACKA (28. èervna), pracovníka organizaèního oddìlení správního aparátu OS a ZDEÒKA KLÁSKA (24.
srpna), regionálního pracovníka aparátu OS pro jiní Èechy a èlena
redakèní rady naeho èasopisu.
Redakce a redakèní rada PTN Echa dìkují vem jubilantùm
za jejich dosavadní práci a pøejí jim to nejlepí, co si jen lze
pøát.
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Z programu ÈMKOS pro období 2006 - 2010

Motto: ÈMKOS-pojistka pro bezpeènou a dobøe placenou práci
Èeskomoravská konfederace
odborových svazù pùsobící
jako nezávislé konfederativní
sdruení odborových svazù chce
svým novým programem do roku
2010 oslovit nejen své èleny, ale i
irokou zamìstnaneckou veøejnost.
Nový program ÈMKOS navazuje
na dlouhodobou strategickou
koncepci, kterou si ÈMKOS vydobyla místo vlivného a akceschopného reprezentanta odborù
v Èeské republice.
ÈMKOS a odborové svazy v ní
sdruené povaují za stìejní
spoleèný cíl v pøítích ètyøech
letech obhájit co nejdùstojnìjí
pracovní podmínky zamìstnancù, svých èlenù, zejména v
období, které bude silnì ovlivòováno snahami o liberálnìjí
ekonomické prostøedí a konkurenèními tlaky stále více se globa-lizující ekonomiky.
ÈMKOS vyuije vech moností,
zákonných prostøedkù a oprávnìní, kterými disponuje, aby
dùslednì ochránila lidi práce v
pozici odboráøe, zamìstnance,
rodièe, pojitìnce, spotøebitele,
ivnostníka, dùchodce.
ÈMKOS se zamìøí na usnadnìní
získání a udrení zamìstnání,
ochranu pøed diskriminací v práci, na zabezpeèení spravedlivých a rovných ekonomických a
sociálních podmínek zamìstnancù v dobì, kdy jsou ekonomicky aktivní, plní svou rodièovskou roli, ztratí zamìstnání nebo
se ocitnou v nepøíznivých sociálních situacích èi v období dùchodù.
ÈMKOS bude podporovat dalí
rozvoj a posílení veøejných systémù sociální ochrany. Pùsobením v Radì hospodáøské a sociální dohody (dále jen RHSD)
bude usilovat o zlepování tìchto
systémù a jejich finanèní udritelnost tak, aby garantovaly dùstojnou sociální ochranu zamìstnancù v podmínkách mìnících se
struktur rodiny a stárnutí obyvatelstva a souèasnì podporovaly
zamìstnanost.
ÈMKOS bude ve vech oblastech své èinnosti dùslednì
prosazovat princip rovných pøíleitostí a vystupovat proti projevùm xenofobie a vem formám
diskriminace.
ÈMKOS bude jako aktivní èlen
evropských a svìtových odborù
podporovat, aby proces evropské
integrace obsahoval nejen ekonomickou, ale i sociální dimenzi a
aby èistì ekonomické zájmy o co
nejvìtí liberalizaci svìtového
obchodu nely proti ochranì lidských práv a pracovních standardù.
ÈMKOS vidí v podpoøe vìdy a
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výzkumu efektivní cestu dalího
rozvoje naí spoleènosti.
ÈMKOS bude aktivnì vystupovat
proti sociálnímu vylouèení, chudobì a nerovnosti, za finanènì a
místnì dostupnou zdravotní péèi
a dalí veøejné sluby.
ÈMKOS a odborové svazy v ní
sdruené budou v rámci nejsilnìjího nástroje odborù
- kolektivních smluv - usilovat,
aby zamìstnanci dostávali svùj
spravedlivý podíl na vytvoøených
hodnotách spoleènosti i na
hospodáøských výsledcích firem.
Pracovnìprávní ochrana
ÈMKOS a odborové svazy v ní
sdruené, jako zástupce zamìstnancù, mají pøirozenou historickou odpovìdnost za dosaenou
úroveò pracovnìprávní a sociální
ochrany zamìstnancù. V pøítím
období ponesou tuto odpovìdnost i za její dùslednou obhajobu
proti vem pokusùm ji odstranit
nebo ji alespoò podstatnì omezit
pod záminkou modernizace sociálních systémù a zachování
konkurenceschopnosti.
ÈMKOS bude prosazovat a obhajovat pro zamìstnance takové
sociální a pracovnìprávní normy,
které vycházejí z evropské legislativy a zároveò budou plnì respektovat sociální standardy vyplývající z úmluv Mezinárodní organizace práce, popøípadì dalích mezinárodních smluv, kterými je Èeská republika vázána.
Aktivnì se zapojí do tvorby mezinárodní pracovnìprávní legislativy zejména prostøednictvím
Evropské odborové konfederace,
globálních odborù a v rámci
Mezinárodní organizace práce.
ÈMKOS se bude zasazovat, aby
liberalizovaná pracovnìprávní
úprava obsaená zejména v
zákoníku práce zaruèovala zamìstnancùm dostateènou míru
sociální ochrany pøímo ze
zákona. Zajistila jim tak dùstojné
pracovní podmínky, zejména
mzdy a platy, bezpeènou práci,
pracovní dobu, dovolenou na zotavenou, rovné zacházení, odborný a profesní rùst a umonila
jim skloubit jejich pracovní a
rodinný ivot.
ÈMKOS s vyuitím vech svých
práv a moností bude úèinnì obhajovat odborová práva vèetnì
práva kolektivnì vyjednávat a
uzavírat kolektivní smlouvy za
vechny zamìstnance. Bude
dùraznì vystupovat proti jakýmkoliv snahám omezit právo na
kolektivní vyjednávání.
ÈMKOS rovnì vyuije vechny
právní monosti, aby odborové
organizace a jejich orgány mìly
vytvoøeny podmínky pro efektivní
výkon své èinnosti, vyplývající
zejména z jejich zákonných

È - èlenové, kteøí usilují o sluné
M - mzdy a platy, vyjednávají si
K - kolektivní smlouvy, jejich prioritou je
O - ochrana zamìstnancù a vzájemná
S - solidarita
oprávnìní.
ÈMKOS bude usilovat, aby zamìstnanci nebyli vystavováni
tlaku zamìstnavatelù tím, e budou odkázáni sjednávat si své
pracovní podmínky sami. Proto
bude prosazovat ve spolupráci s
oborovými svazy, zamìstnavateli, jejich organizacemi, územní samosprávou a vládou, aby se
sociální dialog stal bìnou praxí
a souèástí pracovního ivota.
Právní poradenství
a zastupování zamìstnancù
ÈMKOS bude poskytovat právní
pomoc a poradenství v dohodnutém rozsahu a za podmínek
stanovených v zásadách poskytování právní pomoci pro èleny
základních a místních odborových organizací, pøípadnì individuální èleny odborových svazù.
Financování této èinnosti bude
zabezpeèeno odborovými svazy
na základì ekonomických parametrù poskytnutých slueb.
Souèástí tìchto slueb zùstane
zachována i monost bezplatného zastoupení pøed soudem
pro èleny odborových svazù v
rámci stanovených pravidel.
Spravedlivé mzdy a platy
Vstup ÈR do EU je významnou
pøíleitostí pro odbory, aby se
kupní síla mezd a platù zamìstnancù rychleji pøibliovala evropskému prùmìru. ÈMKOS bude
na základì nezávislých makroekonomických analýz a odhadù
inflace doporuèovat cíle pro sjednávání nárùstu mezd v kolektivním vyjednávání. V zájmu
vyí právní jistoty zamìstnancù
bude podporovat vechna opatøení, která povedou k tomu, aby
se komplexní pravidla pro odmìòování zamìstnancù stala
souèástí kolektivních smluv.
Zároveò bude aktivnì podporovat opatøení smìøující k
odstranìní rozdílù v odmìòování
mezi enami a mui.
ÈMKOS bude èelit vem snahám o zruení minimální mzdy,
která nejen stanoví nejnií cenu
práce, ale je i významnou motivací k práci a nástrojem proti
zneuívání sociálních dávek.
ÈMKOS proto bude usilovat o její pravidelnou valorizaci tak, aby
se pøibliovala relacím dosahovaným ve státech Evropské unie
a tím se vytvoøily podmínky pro
ratifikaci pøísluného ustanovení
Evropské sociální charty.
Danì
ÈMKOS povauje za potøebné

reformovat stávající daòový systém na transparentní a srozumitelnìjí daòovou soustavu.
Bude vak prosazovat systém
spravedlivý ke vem daòovým
poplatníkùm, hospodáøsky efektivní, orientovaný proti daòovým
únikùm a edé ekonomice. Bude
proto podporovat zjednoduení
daòové soustavy jako celku a
souèasnì usilovat o zajitìní
potøebné úrovnì míry solidarity
tak, aby se na daòovém inkasu
spravedlivì podíleli vichni poplatníci.
ÈMKOS bude odmítat návrhy a
experimenty vedoucí k daòovému a sociálnímu dumpingu,
napøíklad rovnou daò.
Bezpeèná práce
a zdraví zamìstnancù
Pùsobení odborù v oblasti
bezpeènosti práce je významnou
prevencí a ochranou ivota a
zdraví zamìstnancù. Pøedevím
chrání zamìstnance pøed vánými pracovními úrazy a nemocemi
z povolání a jejich zdravotními
následky.
ÈMKOS bude proto dùraznì
usilovat o to, aby zamìstnavatelé
vytváøeli svým zamìstnancùm
pøíznivé, bezpeèné a zdraví
neohroující pracovní prostøedí.
Bude sledovat vliv pracovních
podmínek i ivotního prostøedí na
bezpeènost a zdraví zamìstnancù. Dùraz bude ÈMKOS klást
pøedevím na prevenci a vèasné
rozpoznání negativních jevù.
ÈMKOS bude poadovat, aby sociální partneøi spoleènì realizovali evropskou rámcovou dohodu
o stresu spojeném s prací, o
násilí na pracovitích a dalí rámcové dohody.
ÈMKOS bude spolupracovat s
Inspekcí práce na vytipování
rizikových oblastí pro smìrování
kontrolní èinnosti s cílem úèinnìji
zlepovat nevyhovující pracovní
prostøedí.
ÈMKOS bude poadovat zavedení problematiky zdraví a jeho
ochrany do vzdìlávacích programù vech typù kol.
ÈMKOS bude prosazovat vytvoøení veøejnoprávní úrazové pojiovny.
V dalích èástech se program
vìnuje otázkám rodiny, sociální ochrany zamìstnancù, rùstu
ivotní úrovnì, dùchodùm,
mezinárodní odborové solidaritì solidaritì a
propagaci
odborové èinnosti.
¬¬

Odboráøi z pot støední Evropy v Praze

(Pokraèování ze strany 1)

- 5 miliard Eur), vláda chce
prodej uskuteènit, odbory jsou
proti, není ádná záruka rozvoje,
zhorí se úroveò slueb, dopady
budou i do zamìstnanosti. 92 %
zamìstnancù podporuje i pøípadnou stávku, 51 % akcií zùstane v
majetku státu (Zlatá akcie),
koneèné rozhodnutí o prodeji
musí udìlat 15 èlenù DR - zástupci zamìstnancù budou hlasovat proti prodeji, je pøipraven
prodej a pøevod zamìstnaneckých akcií, zájem zamìstnancù
je vak vìtí ne nabídka,
dochází k rozporu v názorech
køesanské a sociálnì demokratické frakce svazu. Situace v
bance Bawag je sloitá, ale stabilizovaná a banka nemá ádné
dluhy, je vak pøipraven prodej
banky a tím uklidnìní celé situace. V listopadu se uskuteèní
parlamentní volby.
Slovensko: reformy se nedaøí
podle pøedpokladù, ekonomika
roste pomaleji, je 15 % nezamìstnanost, jsou nízké mzdy
oproti okolním státùm, vláda podporuje liberalizaci potovních
slueb, ZP by mìl být pøepracován dle podmínek EU, je nutno

banka BHW a do ní bude novì
zaèlenìna celá øada èinností.
Banka má vak o 20 % nií
mzdy ne pota, nejsou tady
odbory, ani kolektivní smlouva.
Pøed zástupci odborù je nároèné
období. Musí být uzavøena nová
kolektivní
smlouva,
termín
odborù je nejpozdìji do konce
kvìtna. V pøípadì neúspìchu v
jednání jsou pøipraveny dílèí
stávkové aktivity i celková stávka.
Chorvatsko: je velice komplikovaná situace pøístupových
jednání s EU, jsou i dalí dílèí
problémy zemì, v dùsledku
prosazování nových prvkù do
systému poty byl odvolán dlouholetý øeditel poty a nastoupil
nový, ten nemá k odborùm tak
dobrý vztah, poty musí vytváøet
potøebný zisk a tomu je
podøízeno ve.
Srbsko: pota v Srbsku je
oddìlena od poty v Èerné Hoøe
pøestoe jde o jeden státní celek.
Jsou znaèné problémy s
udrením zamìstnanosti, výí
výdìlku a sociálních výhod pro
zamìstnance poty. Pota musí
vykazovat zisk a je doporuèen
prodej jejích akcií na burze, %
výe akcí do prodeje není jetì

SPOLEÈNÉ PROHLÁENÍ
úèastníkù jednání odborových svazù
sousedících zemí Evropského potovního sektoru

nalézt zpùsob financování univerzálních
slueb,
ádný
pouitelný model vak zatím
není. Vechna opatøení vedou k
zvyování kvality slueb, ale
zároveò ke sniování poètu zamìstnancù. Není zcela jasná
koncepce zamìstnanosti. Bude
velký problém udret sociální
výhody zamìstnancù.
Maïarsko: výsledky parlamentních voleb jsou pøíznivé,
dále bude sociálnì demokratická
vláda. Byl pøedveden model
zdravotního pojitìní uplatòovaného zamìstnavatelem v rámci poty, vèetnì poukázání na jeho pøednosti a výhody pro zamìstnance a jejich rodinné pøísluníky.
Nìmecko: byla pøedvedena
prezentace nového systému
èlenìní èinností v rámci nìmecké
poty, novì vstupuje do poty

stanovena. Dolo i k odhalení
podvodù a machinací v Potovní
spoøitelnì. Je doporuèována liberalizace potovních slueb.
Èesko: jednání bylo seznámeno se souèasnou situací ve
státì, v potovním sektoru i v
odborové èinnosti, vèetnì doplnìní vystoupení generálního
øeditele poty.
Na závìr jednání bylo pøijato
spoleèné prohláení pøítomných
zástupcù, které je souèástí této
zprávy. Úèastníci se dohodli na
pøedání
textu
Spoleèného
prohláení úèastníkùm jednání
Evropského potovního výboru
UNI, které se bude konat následující den po tomto jednání, v
Lucemburku.
Dalí jednání této pracovní
skupiny se uskuteèní na podzim letoního roku v Srbsku.
Karel Koukal

Zástupci odborových svazù potovního sektoru Slovenska,
Rakouska, Maïarska, Nìmecka, Chorvatska, Srbska a Èeska se seli
na svém pravidelném zasedání, ve dnech 24, - 26. dubna 2006 v
Praze.
Setkání navázalo na pøedchozí jednání zástupcù této pracovní
skupiny. Úèastníci jednání se vzájemnì informovali o vývoji v potovním sektoru svých zemí za období od posledního spoleèného jednání v Chorvatsku.
Ve vech státech jsme svìdky snahy vlád a ekonomiky docílit urychlenou a úplnou liberalizaci potovního sektoru. Tlak Evropské komise
je zamìøen na vechny státy Evropského spoleèenství, vèetnì kandidátských zemí. Liberalizace a následná privatizace potovního sektoru jsou znaèným zásahem do budoucího uspoøádání podnikù potovního sektoru. Mají dopad na otázky zamìstnanosti, výdìlkù a
dalích sociálních výhod zamìstnancù. Ve vìtinì zemí jsme svìdky
podpory tohoto zámìru ze strany pravicových vlád, národních regulátorù i èásti operátorù, pøedevím z kategorie nadnárodních spoleèností. Odborové svazy pak v pøeváné vìtinì pøípadù s uvedeným postupem nemohou souhlasit.
Úèastníci jednání se shodují v tom, e budoucí vývoj potovním sektoru nemùe být pro zamìstnance ohroením jejich pracovních a ivotních jistot. Budou i nadále spolupracovat na spoleèném postupu proti
tìmto snahám, s cílem ochránit postavení zamìstnancù a odborových
práv v potovním sektoru.
Úèastníci jednání vyzývají Evropský potovní výbor UNI k zaujetí jasného, srozumitelného a vemi èlenskými odborovými svazy podporovaného stanoviska k otázce postupné liberalizace potovního trhu
a tím i jasné ochrany zamìstnaneckých a odborových práv.
Úèastníci jednání budou i nadále prosazovat solidaritu vech
odborových svazù potovního sektoru Evropy, s cílem zajistit odpovídající a rovné podmínky pro práci vech zamìstnancù sektoru.
Podporují pokraèování v tìchto vzájemnì prospìných setkáních
odborových svazù sousedících zemí.
V Praze dne 25. dubna 2006
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Z jednání Evropského potovního výboru
Mezinárodní organizace svazù sítí (UNI)
konaného dne 28. dubna 2006 v Lucemburku

Jednání Evropského potovního výboru zahájil a øídil zástupce
UNI John Pedersen, který omluvil nepøítomného pøedsedu a
místopøedsedu výboru. Pøivítal 30 zástupcù z 21 èlenských svazù
ze 16 zemí a zástupce UNI.
Pøedloený návrh programu byl pøijat.
Pøítomní zástupci odborových svazù potovního sektoru UNI z
Portugalska a Øecka poádali pøítomné zástupce èlenských svazù
o vyjádøení podpory a solidarity.
V Portugalsku jde o problémy pøi uzavírání nové kolektivní smlouvy a v Øecku o pokus prodat èást akcií poty a tím výraznì zhorit
stávající situaci v potovním sektoru. Doporuèený text stanovisek
obou svazù bude zaslán èlenským státùm prostøednictvím elektronické poty.
Evropský potovní výbor vyjádøil souhlas s navreným postupem
pøi vyjádøení podpory.
Liberalizace potovních slueb v Evropì
Po hlasování v Evropském parlamentu, hledají vechny zainteresované strany podporu pro svoje zámìry. Není zatím znám upravený text nového dokumentu, který by mìl platit od roku 2009.
Dosud není výrazná podpora ze strany nových èlenských státù EU.
Zpracované stanovisko Evropského potovního výboru UNI je
pøílohou této Zprávy.
Zástupce Èeské republiky pøedal pøítomným zástupcùm èlenských odborových svazù Spoleèné stanovisko z jednání sousedních
státù potovního sektoru, ve dnech 24. - 26. dubna 2006 v Praze.
Smìrnice o slubách na vnitøním trhu
Výklad k situaci týkající se této Smìrnice provedla regionální pracovnice UNI pro Evropu Bernadette Ségol. Seznámila pøítomné se
stanovisky zúèastnìných stran a s postupem prací na tomto dokumentu, vèetnì úprav dosaených na základì nesouhlasného
stanoviska odborù, ke kapitolám znamenajícím zhorení dosavadního postavení zamìstnancù. Celá tato problematika bude jetì
øeena na rùzných úrovních a výsledky jednání nelze v tuto dobu
odhadnout. Prùbìná informovanost bude pøedmìtem programu i
dalích jednání potovního výboru UNI.
Sociální dialog v rámci potovního sektoru UNI
Je pøipravováno plenární zasedání sociálního dialogu (22.6.06).
Oèekává se odstoupení nìmeckého pøedsedy sociálního dialogu a
jako nástupce je navrhován zástupce francouzské poty. Ten je pro
stranu odborù pøijatelnìjí. Program jednání bude zpracován do 26.
kvìtna 2006.
Pracovní skupiny sociálního dialogu pracují dle dohodnutého programu a nadále hledají spoleènou cestu s ostatnímu stranami, tedy
úèastníky sociálního dialogu.
Konference pro úrazovou prevenci v Budapeti je hodnocena
jako úspìná a dobrá akce, která splnila oèekávání a dle pøítomných mìla vyí úroveò ne se oèekávalo. Práce v oblasti úrazové
prevence a BOZP bude i nadále pokraèovat, nebo má podporu
vech stran dialogu.
Vztahy Potovního sektoru UNI a Mezinárodní federace pracovníkù dopravy (ITF)
Dochází k dalím jednáním o spoleèném postupu pøi zastupování
zamìstnancù v podnicích, kde se provozovány èinnosti obou
odborových centrál (DHL, TNT, FedEx, UPS a dalí). Smyslem je i
nadále zajistit organizovanost èlenù, vytvoøit jim pracovní podmínky,
nepøetahovat si èleny a získávat èleny náborem a akcemi v podnicích, kde odbory vùbec nejsou. Vìtí aktivita se oèekává a je nutná v nových èlenských zemích EU.
Rùzné
EOK ve spolupráci s FO COM z Francie pøipravuje semináø o
pracovnìprávních vztazích pro nové i staré èlenské zemì EU, ve
dnech 19. - 22. listopadu 2006 v Praze. Jde o akci pro 18 - 22 lidí s
programem - KS v potovním sektoru, vztahy zamìstnanci a zamìstnavatelé, právo a jeho realizace praxi, sociální dialog v potovním sektoru, akèní plán a dalí. Spolupráce se oèekává i od
naeho odborového svazu.
Z naí strany byla doporuèena zmìna termínu, nebo v navrhovaném termínu má OS ZPTNS svùj sjezd a úèast zástupcù potovního sektoru ÈR by nebyla moná. UNI se bude snait o jiný termín.
Pøítí jednání Evropského potovního výboru se uskuteèní
ve dnech 28. - 29. záøí 2006 v Lucemburku.
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Karel Koukal

ODBORY A SVÌT
MEZINÁRODNÍ ORGANIZACE SVAZÙ SÍTÍ - UNI
EVROPSKÝ POTOVNÍ VÝBOR UNI
(Lucemburk, 28. dubna 2006)
Liberalizace potovních slueb v Evropì
Budoucí regulace evropského potovního sektoru

Evropský potovní výbor UNI, který se seel v Lucemburku dne 23.
a 24. února 2006, projednal dokument pro diskusi o regulaci poty, jen
struènì popisuje výsledky studie ECORY o "Konkurenci" a WIKConsult o "Budoucím regulaèním modelu". Výbor vyjádøil souhlas s
touto popisnou kapitolou a detailnì projednal stanovisko Potovního
sektoru UNI, pøièem navrhl øadu zmìn do textu dokumentu. Tyto
zmìny jsou zapracovány níe.
Komise má do konce roku 2006 pøedloil návrh týkající se pøítích
krokù, je mají být provedeny k uskuteènìní cíle, kterým je vytvoøení
vnitøního trhu potovních slueb.
Zmìnìné podmínky v sektoru mají znaèný dopad na odbory.
Zatímco døíve se odbory zamìøovaly na jednotlivé národní operátory,
nyní øada svazù rozíøila svoji oblast pùsobení tak, aby zvládala nadcházející liberalizaci potovního trhu a z ní vyplývající konvergenci.
Pro zamìstnance potovního sektoru mají tyto zmìny související s
novým budoucím regulaèním rámcem zásadní význam a je tøeba, aby
- nedolo ke zhorení mezd, pracovních podmínek a jistoty pracovního místa,
- byla zajitìna finanèní základna pro dùchodové systémy,
- zamìstnanci mìli monost rozvoje a jistotu, e se jim dostane
prùbìného kolení, pøekolování a vzdìlávání ve chvíli, kdy
vznikne tato potøeba, a to tak, aby udreli krok s rozvojem v sektoru,
- fyzická zátì, které jsou pracovníci vystavováni, nepøekroèila urèité,
pøedem stanovené hranice,
- mzdové a pracovní podmínky byly urèovány podle národní praxe a
nebyly øeeny v rámci Smìrnice,
- byly zajitìny kvalitní univerzální sluby,
- potovním operátorùm nebyly ukládány ádné povinnosti, je by
nebyly financovány, které by ve svém nakonec vedly ke zvýení
tlaku na jednotlivé zamìstnance.
Potovní sektor UNI pøezkoumal návrh nového regulaèního rámce,
který pøedloil Komisi WIK-Consult, a pøedkládá k nìmu své
stanovisko:
1. Návrh WIK-Consult je zaloen na stanovení 7 takzvaných "zdravých
regulaèních principù", které pochopitelnì vyhovují a podporují
stanovisko a návrhy WIK-Consult týkající se toho, co má být zaøazeno do budoucí regulace.
Návrh se ve snaze pøemostit mezeru mezi dvìma cíly - tj. vytvoøit
plnì liberalizovaný vnitøní trh a zajistit univerzální potovní sluby míjí úèinkem. Nesplòuje ani poadavek zaruèených univerzálních
slueb, ani nezajiuje rovné podmínky pro potovní operátory na
skuteènì liberalizovaném trhu.
2. Nový regulaèní rámec potovního sektoru musí zajistit, aby vichni
obèané v EU mìli pøístup k vyváeným, spolehlivým potovním
slubám, které si mohou dovolit, jsou kvalitní a jsou poskytovány
pravidelnì. Regulaèní rámec musí zajistit, aby potovní operátoøi
mìli monost v podmínkách obecnì platných na trhu plnit
poadavky svých zákazníkù, pokud jde o podávání, pøepravu a
doruèování zásilek. Vytvoøení vnitøního trhu potovních slueb je
prostøedkem k dosaení tohoto cíle, nesmí vak být cílem samo o
sobì.
3. Aby povinnost poskytovat univerzální sluby nebránila poskytovateli
univerzálních slueb ve vyuívání rovných konkurenèních podmínek, musí být v souladu s pøedpisy Svìtové potovní unie (UPU)
stanovena úroveò povinnosti poskytovat univerzální sluby.
V rámci celého Evropského spoleèenství musí být vdy zajitìno
bezproblémové posílání/pøijímání zásilek veho druhu - dopisù a
balíkù - ve váze do 20 kg, a to v souladu s pøedpisy UPU. Na národní úrovni je mono pøijímat rùzný výjimky, odpovídající národní regulaci, které se týkají zvlátních geografických podmínek, státních
svátkù apod., zatímco ostatní pøedpisy by mìly být stanoveny v
smìrnici o potovních slubách.
Odesilatelé a operátoøi by se mìli dohodnout na podmínkách pro

zpracování dopisù a balíkù, vycházejících ze veobecných podmínek uplatòovaných na trhu, a jejich nedodrování nebo nezajitìní dohodnuté kvality by mìlo mít za následek sankce.
4. Potovní politika EU musí být v souladu s dalími cíli Spoleèenství,
pøièem jedním z cílù je zajitìní trvale udritelného rozvoje
zaloeného na:
- dobøe vyváeném ekonomickém rùstu a stabilních cenách,
- sociální trní ekonomice, která je vysoce konkurenceschopná a
jejím cílem je plná zamìstnanost,
- sociálním pokroku s vysokou úrovní ochrany ivotního prostøedí a
zlepování kvality ivotního prostøedí,
- boji proti vyøazování ze spoleènosti ze sociálních dùvodù a proti
diskriminaci,
- podpoøe sociální spravedlnosti a ochrany,
- podpoøe ekonomické, sociální a teritoriální soudrnosti,
- veobecné podpoøe politiky Spoleèenství v dalích oblastech vèetnì lisabonské strategie zamìøené na zamìstnanost a trvale
udritelný rozvoj.
5. Pro plnìní povinnosti poskytovat univerzální sluby je nutné zajistit
potøebné financování. Dosud byla tato povinnost zajitìna oblastí
rezervovaných slueb. Potovní sektor UNI je názoru, e oblast rezervovaných slueb je dostateènou zárukou toho, e financování
univerzálních potovních slueb funguje. Prozatím se neosvìdèila
ádná jiná metoda financování. Otázka financování povinnosti
poskytovat univerzální sluby musí být vyøeena a pøísluné mechanismy musí být zavedeny pøed dalí liberalizací.
Ne bude zahájen nový proces liberalizace, je nutné vyhodnotit, jaké
ekonomické a sociální dopady a dopady na zamìstnanost mìlo
omezení oblasti rezervovaných slueb, které vstoupilo v platnost k
1. 1. 2006.
Dosud (duben 2006) se vechna hodnocení, provádìná na základì
studií Komise, opírají o údaje z let 2002-2003. Take nebyla øádnì
vyhodnocena ani liberalizace provedená k 1. 1. 2003, jak to vyadují doplòky pøijaté v r. 2003 k Potovní smìrnici z r. 1997.
6. Jen poskytovatelé univerzálních slueb by mìli mít právo umisovat
na veøejných místech potovní schránky.
7. Mìl by být schválen jen jeden regulaèní rámec zahrnující vechny
poskytovatele potovních slueb, aby se zabránilo diferenciovanému pøístupu k jednotlivým operátorùm.
8. Od ádného operátora by se nemìlo vyadovat, aby dával svoji sí
k dispozici jiným operátorùm.
Akèní plán telekomunikaèních odborù v jihovýchodní Asii pøi
setkání s indickým ministrem práce
Setkání výboru UNI-Apro Telecom v New Delhi, které se konalo 14.25. dubna 2006, pøineslo program, který u odborù v jiní Asii zmení
obavy z privatizace, bude pokraèovat v budování dobrých vztahù s
nadnárodními telekomunikaèními spoleènostmi, zvýí význam
odboráøských poadavkù a zavede systém v organizaci mobilních
operátorù. Výbor rovnì pøijal rezoluci volající po naplnìní novì
daných slibù k nastolení demokracie v Nepálu. Výbor vyjádøil svou solidaritu vùèi zamìstnancùm v novozélandské spoleènosti Transfield, zatímco neustále poaduje zmìnu v postoji vedení této spoleènosti.
Setkání jihoasijských odborù se uskuteènilo hned po zasedání výboru
a diskutovaly se zde otázky, které jsou pro tuto oblast specifické.
Zástupci odborù se setkali s indickým ministrem práce. Ministr na tomto mítinku prohlásil, e jeho vláda se zavázala ke spolupráci s odbory
pøi zavádìní zmìn v telekomunikaèním prùmyslu. Jedním z hlavních
témat byla samozøejmì privatizace vzhledem k aktuálním privatizaèním
plánùm v Bangladéi, Pákistánu a Nepálu. Byl vytvoøen plán na øadu
semináøù ve vech zemích jiní Asie, které by mìly pomoci pøi budování a organizování mobilních operátorù. Úèastníci rovnì schválili
rezoluci podporující jejich kolegy v Nepálu pøi tom, jak se opìt dostali o
nìco blíe k demokracii a nabídli svou pomoc pracovníkùm v Transfield
na Novém Zélandu.
Ver.di a Deutsche Telekom vyjednávají o mzdách
První kolo vyjednávání o mzdách mezi Deutsche Telekom (DT) a
ver.di ji probìhlo a ver.di prezentovalo svùj poadavek na rùst
prùmìrné mzdy o 6 %, aby zamìstnancùm zajistila odpovídající podíl
na ziskovosti telekomunikaèního prùmyslu. Plány DT na pokraèování
ve sniování personálních nákladù a s tím spojené moné propoutìní
není na programu tohoto vyjednávání.
Bulharské odbory mobilizují
Bulharské odbory mobilizují, aby zklidnily obavy zamìstnancù
Bulharské telekomunikaèní spoleènosti (BTC). Od privatizace v roce
2000 bylo proputìno ji 13 tisíc lidí a dalí "dobrovolné propoutìní"
jsou na plánu v tomto roce. Odborová organizace Podkrepa a federace
telekomunikaèních odborù poøádaly v dubnu semináø, aby tyto prob-

lémy zviditelnily. Odbory musí èelit velkému tlaku ze strany BTC a
velice nízké legislativní podpoøe odborù ze strany vlády. Zdá se, e
BTC jde ve stopách spoleèností, které hledají své konkurenèní výhody
v propoutìní velkých mnoství zamìstnancù, krácení aktiv a minimálních investic do roziøování sítí.
Odbory vydaly spoleèné prohláení ohlednì akvizice spoleènosti
Americia Movil of Verizon, která má zájem o 52% podíl v Puerto
Rican Telco
Oba dva hlavní zástupci dvou velkých odborových organizací øekli,
e tato akvizice by mohla nabídnout opravdovou pøíleitost ke zmìnì a
rùst pracovních míst, z kterého by tìili vichni Portorikánci. Pro tuto
pøíleitost je klíèový fakt, e spoleènost America Movil se zavázala k
poskytování univerzálních slueb v hlasových a irokopásmových komunikaèních sítí a k udrení pracovních míst, které budou garantovat
kvalitu tìchto slueb v Portoriku. Odbory spoleènì usilovaly o dosaení
skuteènì univerzálních slueb a dosaení takového rámce
hospodáøské politiky, který by uspokojoval bohaté i chudé i obyvatele
venkova a mìst. Ve spoleèném snaení s mnoha dalími telekomunikaèními odborovými organizacemi, volaly po transparentnosti,
dùvìryhodnosti, zodpovìdnosti spoleèností, úplné univerzální sluby
vèetnì irokopásmových sítí a po kontinuitì pracovních míst a kvalitních slueb. Tyto principy povedou ke kvalitním slubám, které mohou
udìlat z telekomunikací nejen zdroj zábavy pro bohatou a vyí støední vrstvu obyvatel, ale být dostupným pro vechny vrstvy, a stát se
klíèovým sektorem. USA, Mexiko a Portoriko se neustále technologicky
propadají, protoe vlády nedokáí prunì reagovat na rychlé technologické zmìny a zpøístupnit tyto technologie pro vechny své obyvatele. Takhle to ale být nemusí. Komunikace jsou základním motorem
pro rozvoj naich ekonomik.
USA: CWA poøádá konferenci o zákaznických slubách
Více ne 200 technikù, operátorù a prodavaèù, kteøí jsou èleny CWA,
navtívilo konferenci o zákaznických slubách poøádanou CWA v
Houstonu 20.-22. dubna. Bìhem celé konference, èlenové z telekomunikaèních, leteckých a vydavatelských veøejných slueb a také z ostatních odvìtví si vymìòovali své zkuenosti s organizováním pracovi
jako napøíklad plánování, monitorování hovorù a prodejní kvóty.
Uvaovali o tom, jak zvýit konkurenceschopnost v globální ekonomice. Generální øeditel CWA L. Cohen øekl, e pro mnoho naich zamìstnavatelù je kvalita zákaznických slueb jedinou cestou jak odliit
jednoho konkurenta od druhého. L. Cohen uvedl jako pøíklad
spoleènost Cingular, která se zavázala, e umoní svým zamìstnancùm dobrovolný výbìr odborù a její zamìstnanci se naopak zavázali, e budou poskytovat kvalitní sluby. Rovnì zde ji zapoèaly
pøípravy na týden zákaznických slueb v øíjnu, kdy telekomunikaèní
odbory z celého svìta za pomoci UNI, budou provádìt rùzné promoèní
akce, aby propagovali silnou závislost mezi kvalitou slueb a kvalitním
pracovním výkonem pro své zamìstnavatele.
Portugalsko: STPT protestuje proti nabídce na pøevzetí Portugal
Telecom
STPT je èlenem UNI v Portugalsku a vyjádøila své znepokojení nad
nabídnutou cenou za podíl spoleèností SONAECOM za Portugal
Telecom. Jestli bude tato veøejná nabídka úspìná, bude znamenat
významné propoutìní, které pøinese zbyteèný tlak na fondy pro nezamìstnané a také potenciální kolaps penzijních fondù. Tento tendr bude
pro Portugal Telecom (PT) znamenat zadluení, díky nìmu se zvýí i
ceny pro zákazníky. V PT rovnì nebudou prostøedky na investice do
sítí, co ohrozí univerzální sluby, rozvoj spoleènosti a také národní
bezpeènost kvùli rychlému zastarávání sítì. Tisíce zamìstnancù PT
poaduje, aby vláda provedla své rozhodnutí tak, aby se vyhnula
tisícùm propoutìní, a aby zajistila rozvoj zemì pøes investice.
Nepálská vláda vyøadila telefonní sí
Bìhem generální stávky v Nepálu pozastavili svou práci i pracovníci
v telekomunikacích. Místní odbory NTCWU a TEAN, které jsou èleny
UNI, protestují proti vládnímu rozbíjení slueb mobilních operátorù.
Odbory touto stávkou rovnì vyjadøují solidaritu s probíhajícím hnutím
pro znovunastolení demokracie. Vláda, která je pod královským dohledem, rozhodla o pøeruení telekomunikací v zemi. Toto pøeruení
poruilo vechny závazky o univerzálních slubách a bylo odsouzeno
vemi odborovými organizacemi v Nepálu.
-pm19/PTN ECHO 3-4/06

Otázky k bydlení

Jaké zmìny
byly pøijaty v
obèanském
zákoníku ohlednì nájemního bydlení?
Zajímá
mnì hlavnì
co se týká
výpovìdí a pøechodu nájmu!
Zmìny obèanského zákoníku
zakotvené v pøijatém zákonì è.
107/2006 Sb., jsou pomìrnì
rozsáhlé. Nepøíjemnou novinkou
je výpovìï bez pøivolení soudu v
pøípadech:
l jestlie nájemce nebo ti co s
ním bydlí pøes písemnou výstrahu hrubì poruují dobré mravy
v domì;
l jestlie
nájemce
hrubì
poruuje své povinnosti vyplývající z nájmu bytu, zejména tím, e
nezaplatil nájemné a úhradu za
plnìní poskytovaná s uíváním
bytu ve výi odpovídající trojnásobku mìsíèního nájemného a
úhrady za plnìní poskytovaná s
uíváním bytu nebo nedoplnil
penìní prostøedky na úètu pronajímatele (kauci);
l má-li nájemce dvou nebo více
bytù, vyjma pøípadu, e na nìm
nelze spravedlivì poadovat, aby
uíval pouze jeden byt;
l neuívá-li
nájemce
bez
váných dùvodù byt nebo ho bez
váných dùvodù uívá jen obèas;
l jde-li o byt zvlátního urèení
nebo o byt v domì zvlátního
urèení a nájemce není zdravotnì
postiená osoba;
Písemná výpovìï pronajímatele musí být doruèena nájemci a musí v ní být uveden dùvod
výpovìdi, výpovìdní lhùta, pouèení nájemce o monosti podat
do 60 dnù alobu na urèení neplatnosti výpovìdi k soudu a
pokud nájemci v souladu se
zákonem pøísluí bytová náhrada, závazek pronajímatele zajistit
nájemci odpovídající bytovou
náhradu.
U pøechodu nájmu bytu dolo
také k dùleité zmìnì, kdy pøechod nájmu na vnuky vyaduje,
aby s nájemcem ili ve spoleèné
domácnosti nepøetritì alespoò 3
roky pøed jeho smrtí a kdy nemají vlastní byt. Soud mùe pøihlédnout k váným dùvodùm a
rozhodnout o pøechodu nájmu na
vnuky, i kdy nebude podmínka
tøí let spoleèné domácnosti naplnìna.
Zmìn je vak daleko více a doporuèuji v pøípadì potøeby navtívit naí poradnu nebo si
dobøe prostudovat novelizovaný
zákon.
Jak to bude po Novém roce s
výpoètem regulovaného nájemného? Procentní nárùst
bude odvozován od nynìjího
nájemného, nebo od kategorií?
Jak to bude s byty, které
vznikly svépomocí a základem
jejich nynìjího nájmu je
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výpoèet podle IV. kategorie?
Informace ve sdìlovacích
prostøedcích o prùmìrném procentním nárùstu mnoho lidí zmátly. Zvýení po 1. 1. 2007 bude v
jednotlivých lokalitách velmi
odliné take napø. v Praze 1
pùjde o navýení o cca 25 %
roènì a v nìkterých mìstech
pùjde o navýení o cca 2 %.
Zvýhodnìní bytù upravených
svépomocí ji v budoucnu nebude, zanikly té pøísluné kategorie.
Mùe nájem v drustvu pøesahovat výi regulovaného nájemného?
Nájem v bytovém drustvu
mùe pøesahovat výi "regulovaného nájemného" pokud k tomu pøísluný orgán drustva pøijal usnesení. Pùjde o pøípady, kdy
si drustvo vezme vyí úvìr na
zásadní opravu domu.
U nyní probíhající privatizace obecních domù prý se
musí prodávat kvùli EU za trní
ceny. Pokud má zájemce u jen
málo let do dùchodového
vìku, tak velký úvìr mu banka tìko pùjèí, to jsou starí
lidé tedy nuceni setrvat dál v
nájmu. Radí vae poradny i co
se týká financování privatizace?
V naich poradnách mùete
získat informace té v pøípadech
financování pøevodù bytù do
vlastnictví, slouíme té èlenùm
bytových drustev a vlastníkùm
jednotek.
Kde lze nalézt aktuální
adresáø vaich poraden?
Aktuální adresáø poraden
naleznete: www.son.cz nebo dle
telefonické dohody zaleme: 234
463 343.
Ing. Milan Taraba
Sdruení nájemníkù ÈR SON

PRÁVNÍ PORADNA

Zamìstnání pøi plném invalidním
dùchodu starobní dùchod nezvýí

"Od 7.3.2000 pobírám plný invalidní dùchod. Na OSSZ mnì teï
spoèítali, e se mnì dùchodový vìk zvyuje, kdy jsem narozen
5.1.1941, o 12 mìsícù, tj. ze 60 let na 61 let. Ty jsem ji dovril
5.1.2002. Tím dnem mnì vznikl nárok na starobní dùchod, o který
jsem ale nepoádal. Pøi plném invalidním dùchodu po celou dobu
pracuji. Chtìl bych vìdìt, zda moje zamìstnání pøi plném invalidním dùchodu po vzniku nároku na starobní dùchod bez jeho
pobírání mnì zvyuje mùj budoucí starobní dùchod a o kolik procent? A jak se mnì bude hodnotit doba zamìstnání pøed vznikem
nároku na starobní dùchod, kdy jsem pøi invalidním dùchodu pracoval? Dostanu pro dùchod za kadý rok 1,5 %?"
H.K., Praha 4

Podle § 34 odst. 1 zákona è.155/1995 Sb., o dùchodovém pojitìní, ve znìní pozdìjích pøedpisù,
èiní výe procentní výmìry starobního dùchodu za
kadý celý rok doby pojitìní získané do vzniku
nároku na tento dùchod 1,5 % výpoètového základu.
Znamená to, e za kadý odpracovaný celý rok (365
kalendáøních dnù) získaný po skonèení povinné
kolní docházky do vzniku nároku na starobní dùchod (nezáleí na tom, zda jde o odpracovanou,
resp. pojitìnou, dobu pøed pobíráním plného invalidního dùchodu
nebo pøi jeho pobírání) vám náleí pro výi procentní výmìry dùchodu
1,5 %. Je vak tøeba upozornit, e doba pobírání plného invalidního
dùchodu je náhradní dobou dùchodového pojitìní, co znamená, e i
kdy byste nebyl zamìstnán, mìl byste tuto dobu zapoètenu pro dùchod jako náhradní dobu. Ta se ovem hodnotí pouze 80 %, take est
let (plný invalidní dùchod pobíráte od roku 2000) vám pro starobní dùchod nedá 2190 kalendáøních dnù (365 dnù x 6), ale pouze 1752
kalendáøních dnù (2190 dnù x 0,80), tj. "pouze" celé 4 roky (1,5% x 4
roky = 6%) a nikoliv 6 rokù (1,5 % x 6 = 9%). Souèasnì je tøeba upozornit, pokud je urèitá doba kryta jak dobou pojitìní (zamìstnání), tak
náhradní dobou, zapoèítá se buï doba pojitìní nebo náhradní doba,
ne obì, a to podle toho, co je pro pojitìnce výhodnìjí. Pro vás by bylo zøejmì výhodnìjí zapoèítat dobu pojitìní (zamìstnání), která se
pro dùchod hodnotí plnì, tj. 100%. V tom pøípadì by se vám ovem do
vymìøovacího základu pro výpoèet dùchodu zahrnuly i výdìlky
dosaené v této dobì, kdy jste pracoval pøi plném invalidním dùchodu,
které vzhledem k vaemu zdravotnímu stavu byly zøejmì nií ne pøed
vznikem invalidity. Nelze tedy jednoznaènì øíci, co je ve vaem pøípadì
výhodnìjí.
Pokud jde o dobu vaeho zamìstnání vykonávaného po vzniku
nároku na starobní dùchod, kdy se pøi zamìstnání tzv. "na procenta"
zvyuje procentní výmìra starobního dùchodu za kadých 90
kalendáøních dnù o 1,5% (za 365 kalendáøních dnù o 6%) výpoètového
základu, je tøeba vycházet z § 34 odst. 2 zákona è.155/1995 Sb., o dùchodovém pojitìní, ve znìní pozdìjí právní úpravy. Ten stanoví, e
po vzniku nároku na starobní dùchod se pøi dalí výdìleèné èinnosti
bez pobírání starobního a plného invalidního dùchodu zvyuje procentní výmìra starobního dùchodu za kadých 90 kalendáøních dnù
výdìleèné èinnosti o 1,5 % výpoètového základu. Jednou z podmínek
pro takové zvýení dùchodu tedy je, e dotyèný pøi výdìleèné èinnosti
po vzniku nároku na starobní dùchod nepobíral nejen starobní dùchod,
ale ani plný invalidní dùchod. Vy jste ho pobíral, resp. pobíráte. Za tuto dobu se vám proto procentní výmìra vaeho starobního dùchodu
nezvýí.
Jiná situace by byla, kdybyste pobíral èásteèný invalidní dùchod a pøi
nìm byl výdìleènì èinný po vzniku nároku na starobní dùchod bez jeho pobírání a bez pobírání plného invalidního dùchodu. Zákon, jak ji
bylo zmínìno, stanoví jako jednu z podmínek pro zvýení procentní
výmìry starobního dùchodu za dalí zamìstnání po vzniku nároku na
starobní dùchod skuteènost, e pojitìnec nepobírá plný invalidní dùchod. O èásteèném invalidním dùchodu zákon nehovoøí. Znamená to,
e pokud èásteènì invalidní dùchodce bude pracovat po vzniku nároku
na starobní dùchod tzv. "na procenta", zvyuje si na rozdíl od
poivatele plného invalidního dùchodu procentní výmìru svého starobního dùchodu za kadých 90 odpracovaných a tedy pojitìných
kalendáøních dnù o 1,5% výpoètového základu.

§

lutá linka

900 069 053

Èlenství v naem odborovém
svazu pøináí i výhodu monosti
konzultací bytové problematiky s
odborníky v poradnách SON. V
poradnách jsou sluby poskytovány pouze èlenùm SON a po
pøedloení legitimace i èlenùm
odborových svazù, se kterými má
SON uzavøené dohody o
spolupráci. Poskytování právních
nebo jiných konzultací je v
jednoduchých pøípadech zdarma.
Novinkou je poskytování telefonických konzultací na luté lince
900 069 053. Operativní konzultace s poradci SON ÈR je za
dotovanou cenu jen 7,- Kè/min. s
tím, e maximální délka hovoruje
10 minut. Konzultace jsou poskytovány v pondìlí a ve ètvrtek od
9 do16 hod. a v pátek od 9 do 12
hod.

§

Výe rodièovského pøíspìvku
a porodného se mìní

"Jaká je dnes vlastnì výe rodièovského pøíspìvku? Na úøadì
mnì øekli, e 3600 Kè a to také dostávám, ale nìkde jsem èetla, e
je to podstatnì víc. Myslím, e tam psali o 7000 Kè. To je více ne
dvojnásobek. A v televizi jsem slyela, e rodiè dostane na dítì 18
000 Kè. Vùbec se v tom ji nevyznám. Mùete mnì poradit?"
I.D., Kolín

Budete se divit, ale vechny tøi výe dávek jsou pøiblinì správné.
Ovem jen dvì první se týkají rodièovského pøíspìvku. Tøetí sociální
dávka, kterou zmiòujete, se týká porodného. Tedy døíve "podpory pøi
narození dítìte.
Rodièovský pøíspìvek náleí pøi splnìní zákonem stanovených podmínek rodièi, který peèuje o starí dítì do 4 let vìku (nebo do 7 let
vìku, jde-li o dítì tìce zdravotnì postiené nebo dlouhodobì tìce
zdravotnì postiené), zatímco porodné je ji názvem urèeno na dítì,
které se "právì" narodilo. Je urèeno na první vybavení dítìte.
A proè jsou pøiblinì správné obì výe rodièovského pøíspìvku,
které uvádíte? Kadá výe dávky náleí od jiného data. Od 1.1.2006
vláda svým naøízením è. 505/2005 Sb. zvýila èástky ivotního minima.
Od nich se odvozuje výe mnoha dávek urèených rodinám s nezaopatøenými dìtmi, napø. pøídavku na dítì nebo sociálního pøíplatku a v
neposlední øadì také rodièovského pøíspìvku. Automaticky se
zvýením ivotního minima byly tedy zvýeny i dávky. Rodièe je nutné
pro úèely stanovení nové výe rodièovského pøíspìvku podle platné
právní úpravy (zákon è.117/1995 Sb., o státní sociální podpoøe) rozdìlit
do dvou kategorií. Do první patøí rodiè, který ji nestuduje a není tedy
nezaopatøeným dítìtem (kategorie "ostatní obèané") a do druhé rodiè,
který je naopak sám jetì studentem mladím 26 let vìku a tedy nezaopatøeným dítìtem. S ohledem na toto rozdìlení pak existuje dvojí výe
rodièovského pøíspìvku. Ten od 1.1.2006 èiní 3696 Kè (kategorie "ostatní obèané" - nová èástka na výivu pro tuto kategorii osob 2400 Kè
x koeficient 1,54) a 3897 Kè (rodièem je student nebo studentka ve
vìku od 15 do 26 let - nová èástka na výivu pro tuto kategorii osob
2530 Kè x 1,54). Zøejmì patøíte do kategorie "ostatní obèané", kdy, jak
uvádíte, pobíráte 3600 Kè. To znamená, e na úøadì vám výi
rodièovského pøíspìvku, v ní vám nyní tato dávka náleí, øekli v
zásadì pøesnì. Dostáváte 3696 Kè mìsíènì, tedy o cca 100 Kè více.
Od 1.1.2007 se vak má výe rodièovského pøíspìvku mìnit. Ji
nebude vázána na výi ivotního minima, ale bude odvozena od
prùmìrné mzdy. Od uvedeného data rodièovský pøíspìvek vzroste pøiblinì na 7600 Kè mìsíènì. Má toti èinit 40 % prùmìrné mzdy v
nepodnikatelské sféøe, pøesnou výi dávky vak nelze bez znalosti
výe této prùmìrné mzdy za rok 2006 dnes jetì stanovit. Jestlie v
novinách psali o 7000 Kè, není to údaj sice pøesný, nicménì v podstatì
nelhali. Na tuto výi rodièovského pøíspìvku si vak musíte jetì tøi
ètvrtì roku poèkat. Novela zákona è.117/1995 Sb., o státní sociální
podpoøe, která tuto výi upravuje, nabude úèinnosti a od 1.1.2007.
Pokud jde o výi porodného, ta èinila od 1.1.2006 po zvýení ivotního minima pøi narození 1 dítìte 8750 Kè, dvojèat 21 000 Kè a trojèat
52 500 Kè.
Od 1.4.2006 je vak "zase vechno jinak". Novelou pøísluného
zákona dolo k výraznému zvýení této jednorázové dávky, na kterou
má nárok ena, která porodila dítì, (nebo jestlie ena, která dítì
porodila, zemøela, otec dítìte, resp. èlovìk, který pøevzal dítì mladí
jednoho roku do trvalé péèe nahrazující péèi rodièù). Pøi narození 1
dítìte se od dubna 2006 porodné zvýilo z 8750 Kè na 17 500 Kè.
Take tìch "18 000 Kè na dítì"je v zásadì také správnì. Jen nejde o
rodièovský pøíspìvek, ale, jak jsme ji uvedli, o porodné. Pøi narození
dvojèat, trojèat nebo více dìtí souèasnì je od dubna 2006 porodné
jetì vyí - èiní 15násobek ivotního minima na výivu a ostatní základní osobní potøeby dítìte, a to na kadé narozené dítì. Pokud se tedy
narodí dvojèata, vyplatí stát rodièùm 2 x 26 250 Kè, tj. 52500 Kè, a v
pøípadì trojèat 3 x 26 250 Kè, tj. 78750 Kè.
JUDr.Zdenìk Hájek, ÈMKOS

Kouøení na pracoviti

Dostávám se v práci do rozporu se svými dvìma kolegy, kteøí
nerespektují mé pøání jako nekuøaèky a pøes má naléhání v
kanceláøi kouøí. Brání se tím, e kdyby zamìstnavatel opravdu trval na tom, aby se v kanceláøích nekouøilo, zøídil by nìkde
kuøácký koutek. Nechci vyvolávat konflikt a oficiálnì na nì
stìovat, na druhé stranì mnì kouøení opravdu vadí. O co se mohu ve své argumentaci opøít?

Netolerantnost spoluobèanù je vdy problém. Jestli jsou to
spolupracovníci, s kterými zamìstnanec tráví v práci delí èas, je to
problém o to vìtí.

§

V Listinì základních práv a svobod, která je souèástí ústavního
poøádku Èeské republiky, jsou základní práva a svobody zaruèeny bez
rozdílu vem obèanùm. Jejich uplatòování vak nesmí omezovat práva
a svobody jiných obèanù, proto také Listina dává monost, aby
zákonem - a nejenom zákonem- byly stanoveny meze tìchto práv a
svobod. Ty, pokud jde o kouøení, jsou obsaeny pøedevím v zákonì
Èeské národní rady è. 37/1989 Sb., o ochranì pøed alkoholismem a
jinými toxikomaniemi a v zákoníku práce.
Oba zákony vycházejí z tìchto ustanovení Listiny základních práv a
svobod, podle nich má kadý obèan právo na ochranu zdraví a na
pøíznivé ivotní prostøedí.
Zákon Èeské národní rady povauje kouøení za zvlátní druh toxikomanie, který kodlivì pùsobí na zdraví nejen samotných kuøákù, kteøí
jsou bezprostøedné kouøení vystaveni. Proto také ukládá vem
orgánùm a organizacím, vèetnì zamìstnavatelù, povinnost chránit
obèany i spoleènost pøed kodlivými úèinky kouøení a za tím úèelem
pøipoutí i omezující opatøení.
Tento zákon výslovnì zakazuje kouøit na nìkterých pracovitích a v
nìkterých objektech, jestlie v dùsledku kouøení mùe dojít k
bezprostøednímu ohroení ivota, zdraví nebo majetku. Dále zakazuje
kouøit na schùzích, poradách a jednáních konaných v uzavøených prostorech a v pracovních místnostech, kde úèinkùm kouøení jsou vystaveni nekuøáci. Mimoto se zákaz kouøení týká i nìkterých jmenovitì
uvedených zaøízení (napø. kol, kulturních a sportovních zaøízení),
mezi nimi jsou i zaøízení zdravotnická.
Obdobnì se k tomuto problému staví i zákoník práce, který v § 133
odst.1 písm.j) ukládá zamìstnavatelùm povinnost dbát, aby zdraví zamìstnancù nebylo ohroováno kouøením na pracovitích. Zamìstnanci
jsou pak ve smyslu § 135 odst.4 písm. e) povinni nekouøit na pracovitích, kde pracují také nekuøáci. Nejedná se o ádnou diskriminaci
kuøákù. Jedná se o zákonné právo nekuøáka na zdraví. Proto ze zákonné povinnosti nekouøit na pracoviti, kde pracují nekuøáci nejsou ádné
výjimky. Není moná ani vzájemná dohoda, protoe zamìstnanec se
dopøedu nemùe vzdát svých zákonem zaruèených práv.
Nový kodex zákoníku práce, který vstoupí v platnost od 1.ledna
2007, v § 106 odst. 4 písm. e) dosavadní právní úpravu prakticky
pøevzal s tím, e ji rozíøil na povinnost nekouøit na pracovitích a v
jiných prostorách, kde jsou úèinkùm kouøení vystaveni také nekuøáci.
Pokud se týká námitky, e zamìstnavatel nezøídil ádné kuøácké
koutky, je tato námitka bezpøedmìtná. ádný platný pøedpis tuto povinnost zamìstnavateli neukládá.
JUDr. Pavel Sirùèek, svazový právník

Mateøská a rodièovská dovolená

Prvních 28 týdnù dostává matka penìitou pomoc v mateøství, která
se vyplácí z nemocenského pojitìní a èiní 69 % denního vymìøovacího základu (vypoèítává se z pøíjmù za pøedchozích 12
kalendáøních mìsícù). Matka samoivitelka a matka, která porodila
více dìtí najednou, pobírá tuto dávku 37 týdnù. ena mùe dávku zaèít pobírat 6, maximálnì 8 týdnù pøed plánovaným termínem porodu. V
dobì, kdy tuto dávku dostává, je na mateøské dovolené. V pøípadì, e
je penìitá pomoc v mateøství nií ne rodièovský pøíspìvek, doplatí
pøísluný úøad práce rozdíl do výe rodièovského pøíspìvku. V
kalendáøním mìsíci, bìhem kterého enì skonèí nárok na penìitou
pomoc v mateøství (napøíklad 25. dne v mìsíci), má u za tento mìsíc
nárok na rodièovský pøíspìvek.
Aby ena mohla penìitou pomoc v mateøství dostávat, musí být v
posledních dvou letech pøed porodem minimálnì 270 dní nemocensky
pojitìná. V pøípadì, e nemá nárok na penìitou pomoc v mateøství a
je nemocensky pojitìná - napøíklad nastoupila do zamìstnání v 7.
mìsíci tìhotenství - pak bude dostávat nemocenské 6 týdnù pøed porodem a pak v estinedìlí. Pøi uplatòování výplaty penìité pomoci v
mateøství platí stejný postup jako pøi pobírání nemocenské. To znamená, e se matka musí obrátit na zamìstnavatele nebo pøíslunou
okresní správu sociálního zabezpeèení.
Penìitou pomoc v mateøství mùe v souèasné dobì dostávat pouze
ena. Mu mùe pobírat tuto dávku v omezeném poètu pøípadù (napø.
je-li osamìlý nebo matka nesmí o dítì ze zdravotních dùvodù peèovat).
Pokud se partneøi dohodnou, e s dítìtem zùstane doma mu a matka
dítìte nepobírá penìitou pomoc v mateøství, bude mu stát od prvního
dne vyplácet rodièovský pøíspìvek. Aby MPSV tuto nerovnost napravilo, zahrnulo do návrhu nového zákona o nemocenském pojitìní pozitivní zmìnu. Podle nové právní úpravy se penìitá pomoc v mateøství
zvýí na 70 % denního vymìøovacího základu a budou ji moci èerpat i
otcové, a to od 7. týdne vìku dítìte, pokud tuto dávku nebude pobírat
matka dítìte. Nový zákon vejde v úèinnost 1. ledna 2007.
Od narození dítìte, pokud matka nepobírá penìitou pomoc v
mateøství, nebo po skonèení výplaty penìité pomoci v mateøství nebo
(Pokraèování na stranì 22)
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(Pokraèování ze strany 21)

nemocenského poskytuje stát rodièùm rodièovský pøíspìvek. V té dobì
jsou na rodièovské dovolené. Výe dávky èiní 1,54násobku ivotního
minima na osobní potøeby rodièe. Dnes je to 3696 Kè. Na tuto dávku,
kterou mùe pobírat kterýkoli z rodièù, pokud zùstane s dítìtem doma,
má nárok rodiè, který øádnì a celodennì peèuje o dítì, a to do ètyø let
vìku dítìte, nebo do jeho sedmi let, je-li zdravotnì postiené,
Rodièovská dovolená trvá do tøí let vìku dítìte. Ètvrtý rok, chce-li být
rodiè s dítìtem doma, musí poádat zamìstnavatele o neplacené volno.
Rodièovský pøíspìvek patøí mezi dávky státní sociální podpory.
Vyplácejí ho úøady práce (v Praze úøady mìstských èástí). V lednu
2006 ho pobíralo 297 816 lidí. Z toho pøiblinì jen 1,35 % tvoøili mui
(celkem 3999). Rodièe, kteøí pobírají rodièovský pøíspìvek si mohou
neomezenì pøivydìlávat. Musí vak v dobì této výdìleèné èinnosti
zabezpeèit péèi o dítì jinou zletilou osobou. Dìti starí 3 let, o které
rodiè osobnì celodennì a øádnì peèuje, mohou navtìvovat mateøskou kolu nebo obdobné zaøízení kadý den, a to maximálnì na ètyøi
hodiny, ani by jejich rodièe ztratili nárok na rodièovský pøíspìvek.
Od 1. ledna 2007 dojde ke zmìnám v oblasti sociálních dávek a v
souvislosti s tím i ke zvýení rodièovského pøíspìvku. Novì budou
rodièe pobírat èástku odpovídající 40 % prùmìrné mzdy v nepodnikatelské sféøe - tedy cca 7600 Kè mìsíènì (výe bude závislá na úrovni
této mzdy dosaené v roce 2005).
MPSV ÈR

Nová pùsobnost úøadù práce pøi posuzování zdravotního stavu

Zmìny v zákonì o zamìstnanosti
Zákon o zamìstnanosti è. 435/2004 Sb., upravuje postavení a nároky osob
se zdravotním postiením a povinnosti zamìstnavatelù pøi jejich zamìstnávání.
Od 1. èervence 2006 tento zákon významným zpùsobem novelizuje zákon è.
109/2006, kterým se mìní nìkteré zákony v souvislosti s pøijetím zákona o sociálních slubách. Do zákona o zamìstnanosti zaøazuje právní úpravu posuzování zdravotního stavu osob, kterým vznikají nároky sociálního nebo dùchodového charakteru.
Podle souèasného právního stavu posuzují zdravotní stav a dùsledky z nìj
vyplývající okresní správy sociálního zabezpeèení svými lékaøi. Okresní správy
sociálního zabezpeèení jsou zøízeny pøedevím k plnìní úkolù v dùchodovém
a nemocenském pojitìní. Ostatní agendy vykonávají na úkor tìchto pojistných
systémù. Tato skuteènost je jedním z dùvodù, proè nový zákon pøenesl od 1. 7.
2006 kompetenci posuzování zdravotního stavu v nepojistných systémech na
úøady práce.
Zdravotní stav a nové zamìstnání
Podle souèasné úpravy v zákonì o zamìstnanosti jsou uchazeèi o zamìstnání povinni podrobit se vyetøení zdravotního stavu, jestlie hledají nové zamìstnání a ádají o poskytování podpory v nezamìstnanosti. Vzhledem k tomu, e úøad práce nemá vlastní lékaøe, spolupracuje pøi posuzování zdravotního stavu fyzické osoby s dalími lékaøi a zdravotnickými zaøízeními. Z toho
dùvodu je v zákonì o zamìstnanosti upravena jejich vzájemná souèinnost a její podmínky, která se bude od 1. èervence 2006 roziøovat a prohlubovat.
Obèan se musí na ádost úøadu práce podrobit vyetøení
- ve smluvním zdravotnickém zaøízení urèeném úøadem práce, pokud
1. ádá o zabezpeèení pracovní rehabilitace nebo poskytnutí pøíspìvku na
vytvoøení chránìného pracovního místa (§ 75 zákona è. 435/2004 Sb.), nebo
2. uvádí zdravotní dùvody, které jí brání v plnìní povinností uchazeèe o zamìstnání, nebo v nástupu na rekvalifikaci,
- pøísluným lékaøem závodní preventivní péèe, pokud jde o posouzení vhodnosti doporuèeného zamìstnání z hlediska zdravotní zpùsobilosti. V pøípadì,
e zamìstnavatel nemá sjednán smluvní vztah k provádìní závodní preventivní péèe, je to oetøující lékaø.
Nároky zdravotnì znevýhodnìných osob
Fyzickým osobám se zdravotním postiením se poskytuje zvýená ochrana
na trhu práce. Osobami se zdravotním postiením jsou fyzické osoby, které
jsou uznány plnì invalidními, èásteènì invalidními,nebo zdravotnì znevýhodnìnými.
K uznání za obèana se zdravotním postiením musí obèan splòovat dvì základní podmínky, a to nepøíznivý zdravotní stav, který musí být dlouhodobý, tzn.
takové povahy, e podle poznatkù lékaøské vìdy potrvá alespoò jeden rok, a v
dùsledku dlouhodobì nepøíznivého zdravotního stavu mít podstatnì omezenou
monost pracovního uplatnìní, popøípadì pøípravy pro pracovní uplatnìní.
Dùvod k pøiznání statutu zdravotnì postiené osoby je charakterizován jako
obecné srovnání monosti pracovního uplatnìní zdravého obèana stejného
vìku a pohlaví a obèana s dlouhodobì nepøíznivým stavem bez ohledu na
dosavadní zamìstnání nebo na dosaený stupeò kvalifikace.
Omezená monost uplatnìní
O tom, zda jde o obèana se zdravotním postiením nebo o obèana s tìím
zdravotním postiením, rozhoduje posudková komise okresní správy sociálního zabezpeèení zpravidla na ádost obèana. Tímto rozhodnutím obèan
prokazuje svoji zmìnìnou pracovní schopnost.
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Obèan je podle zákona è.155/1995 Sb., o dùchodovém pojitìní plnì invalidní, jestlie z dùvodu dlouhodobì nepøíznivého zdravotního stavu poklesla
jeho schopnost soustavné výdìleèné èinnosti nejménì o 66 % nebo je schopen
pro zdravotní postiení soustavné výdìleèné èinnosti jen za zcela mimoøádných podmínek.
Tento typ plné invalidity spoèívá v poklesu pracovního potenciálu nejménì o
66 %. Za soustavnou výdìleènou èinnost se nepovauje èinnost, která nemá
charakter trvalosti, to je èinnost vykonávaná pouze pøíleitostnì, èinnost
malého rozsahu nebo ekonomicky nevýznamná. Druhý typ plné invalidity
pøipoutí výdìleènou èinnost jen za zcela mimoøádných podmínek.
Obèan je èásteènì invalidní a podle zákona jde pak o osobu se zdravotním
postiením, jestlie
- z dùvodu dlouhodobì nepøíznivého zdravotního stavu poklesla jeho schopnost soustavné výdìleèné èinnosti nejménì o 33 %,
- dlouhodobì nepøíznivý zdravotní stav mu znaènì ztìuje obecné ivotní podmínky.
Osobami se zdravotním postiením jsou dále osoby, které byly rozhodnutím
orgánu sociálního zabezpeèení uznány zdravotnì znevýhodnìnými. Ve
vymezení tohoto pojmu dolo od 1. ledna 2006 k zásadním zmìnám. Døíve byla za zdravotnì znevýhodnìnou povaována osoba, která mìla takovou
funkèní poruchu zdravotního stavu, pøi které mìla zachovánu schopnost
vykonávat soustavné zamìstnání nebo jinou výdìleènou èinnost, ale její
monosti být nebo zùstat pracovnì zaèlenìna, vykonávat dosavadní povolání
nebo vyuít dosavadní kvalifikaci nebo kvalifikaci získat, byly podstatnì
omezeny z dùvodu jejího dlouhodobì nepøíznivého zdravotního stavu.
Od 1. èervence budou o statutu tìchto osob rovnì rozhodovat úøady práce.
Pøi posuzování zdravotního stavu bude úøad práce vycházet z podkladù vypracovaných lékaøem urèeným úøadem práce. Osoby, jejich zdravotní stav bude
posuzovat úøad práce za úèelem zjitìní, zda jde o "zdravotnì znevýhodnìnou
osobu", se musí podrobit vyetøení zdravotního stavu podle pokynù úøadu
práce. To platí i v pøípadech, kdy se bude posuzovat ji døíve zjitìný zdravotníí stav osoby zdravotnì znevýhodnìné. Jestlie se tato osoba nepodrobí
vyetøení zdravotního stavu, úøad práce v rozhodnutí uvede, e tato osoba
nadále nebude mít tento status.
Fyzické osoby, ketré byly rozhodnutím okresní správy sociálního
zabezpeèení uznány za osoby zdravotnì znevýhodnìné, se po dobu platnosti
tohoto rozhodnutí, maximálnì vak po dobu 3 let od nabytí úèinnosti novely
zákona o zamìstnanosti, povaují za osoby zdravotnì znevýhodnìné podle tohoto zákona. Vzhledem k tomu, e novela nabývá úèinnosti 1. èervence 2007,
budou tyto osoby povaovány za zdravotnì znevýhodnìné a do 1. èervence
2010.
Práva a nároky zdravotnì znevýhodnìných osob
Osoby zdravotnì znevýhodnìné jsou podle § 67 odstavec 2 písm.c) zákona
o zamìstnanosti povaovány za osoby se zdravotním postiením. Od 1. èervence 2006 budou o tom, zda se jedná o osobu zdravotnì znevýhodnìnou,
rozhodovat úøady práce na základì lékaøského posudku. Rozhodnutí bude mít
dùleité dùsledky pro práva a nároky osob zdravotnì znevýhodnìných v oblasti
pracovnìprávních vztahù, které upravuje zákoník práce a zákon o zamìstnanosti
Zdravotní stav pro mimoøádné výhody
Od 1. èervence 2006 budou úøady práce novì posuzovat zdravotní stav osob, které budou ádat poskytnutí dávek nebo mimoøádné výhody podle sociálních pøedpisù. Tím se roziøuje pùsobnost úøadù práce vedle posuzování
zdravotního stavu uchazeèù, pøípadnì zájemcù o zamìstnání pro hodnocení,
zda je nabízené zamìstnání pro nì ze zdravotního hlediska vhodné, i o dalí
oblast - sociální. Pùjde napø. o posouzení, zda
- zdravotní stav dítìte je dlouhodobì nepøíznivý, aby mu mohla být pøiznána
urèitá sociální dávka nebo zvýen pøídavek na dítì apod.,
- fyzická osoba si mùe zvýit vzhledem ke svému zdravotnímu stavu ivotní
úroveò vlastní prací. Jde o pøípady, kdy obèan tvrdí, e ze zdravotních
dùvodù nemùe pracovat a ádá poskytnutí sociálního pøíspìvku nebo jinou
sociální dávku.
- jde o fyzickou osobu tìce zdravotnì postienou a druh a stupeò tohoto
potiení pro úèely mimoøádných výhod, pøíspìvku na úpravu bytu, úhradu
bezbariérového bytu nebo garáe, koupi, celkovou opravu a úpravu motorového vozidla a pøíspìvku na individuální dopravu.
- jde pro úèely dávek státní sociální podpory o fyzickou osobu dlouhodobì
tìce zdravotnì postienou, dlouhodobì zdravotnì postienou nebo o dítì
dlouhodobì nemocné.
Povinnosti osoby, která ádá o dávky
Ve vech pøípadech, kdy obèan bude ádat o uvedené dávky nebo pøíspìvky
v rámci sociální péèe, bude povinen se na výzvu úøadu práce podrobit se
vyetøení svého zdravotního stavu lékaøem, který úøad práce urèil, pøípadnì ve
zdravotnickém zaøízení nebo jinému odbornému vyetøení.
Bude-li mít obèan zájem o poskytnutí sociální dávky nebo pøíspìvku v rámci sociální péèe, musí se obrátit na sociální referát obce nebo jiný orgán. Tento
správní úøad pak poádá úøad práce o vydání lékaøského posudku o zdravotním stavu adatele. Lhùta pro vydání posudku je 30 kalendáøních dnù, nestanoví-li orgán, který o posouzení poádal, lhùtu delí.

§

JUDr. Ladislav Jouza, MPSV ÈR

Nový zákon o nemocenském
pojitìní vejde v úèinnost 1. 1. 2007

Dle Ministerstva práce a sociálních vìcí ÈR pøináí nová právní
úprava nemocenského pojitìní pøedevím jednotný systém pro
vechny pojitìné osoby, zvýení spravedlnosti, nebo se do výe
nemocenského více promítne výe pøíjmu, úèinnìjí prostøedky
proti zneuívání pojitìní a hlavnì je oèekáváno sníení zatíení
státního rozpoètu v této kapitole.

Nový zákon pøináí mnoho zmìn oproti dosavadnímu systému
nemocenského pojitìní.
l Bìhem prvních 2 týdnù pracovní neschopnosti bude poskytovat
náhradu mzdy zamìstnavatel namísto nemocenské. Náhradu mzdy
bude dostávat zamìstnanec pouze za pracovní dny a svátky. První
tøi pracovní dny nemoci bude èinit 30 % z redukovaného
prùmìrného výdìlku, od ètvrtého dne do konce druhého týdne pracovní neschopnosti pak 69 %. Pro úèely stanovení náhrady se
zjitìný prùmìrný výdìlek pro pracovnìprávní úèely upraví stejným
zpùsobem, jakým se upravuje denní vymìøovací základ pro výpoèet
nemocenského z nemocenského pojitìní s tím, e pro úèely této
úpravy se redukèní hranice stanovené pro úèely nemocenského pojitìní vynásobí koeficientem 1,4. Do první redukèní hranice se pøitom zapoèítá èástka ve výi 90 %. Náhrada mzdy nebude zdanìna
a ani z ní nebude placeno pojistné na sociální a na zdravotní pojitìní. V kolektivní smlouvì lze dohodnout nebo ve vnitøním pøedpise stanovit vyí náhradu mzdy v dobì nemoci a do výe
prùmìrného èistého výdìlku.
l Pojistné na nemocenské pojitìní, které odvádí zamìstnavatel za
zamìstnance, bude sníeno ze souèasných 3,3 % na 1,4 %.
Zamìstnavatelé s ménì ne 26 zamìstnanci mají monost si dobrovolnì zvolit jiný systém.
Zamìstnanec bude nadále do veøejného systému odvádìt pojistné
ve výi 1,1 %.
l Nemocenské bude náleet od 15. kalendáøního dne nemoci, a to za
kalendáøní dny. Zùstane zachován systém redukèních pásem pro
zápoèet výdìlku, z nìho se bude nemocenské poèítat, s tím, e
pøíjem bude zapoèítáván z 60 % v pásmu mezi 1 - 1,5násobkem
prùmìrné mzdy v národním hospodáøství a z 30 % v pásmu mezi
1,5 - 3násobkem prùmìrné mzdy v národním hospodáøství. Z takto
redukovaného denního vymìøovacího základu se denní nemocenské stanoví ve výi 69 %. Vymìøovací základ se stanovuje dle
pøíjmù za pøedelých 12 mìsícù.
l Ostatní dávky nemocenského pojitìní - penìitá pomoc v
mateøství (70 % z redukovaného vymìøovacího základu), oetøovné
(65 % z redukovaného vymìøovacího základu), vyrovnávací
pøíspìvek v tìhotenství a mateøství - budou z nemocenského pojitìní vypláceny u od prvního kalendáøního dne vzniku nároku na
tyto dávky.
l Podle nové právní úpravy budou moci èerpat penìitou pomoc i otcové (ve výi 70 % svého denního vymìøovacího základu), a to od
7. týdne vìku dítìte, pokud tuto dávku nebude pobírat matka dítìte.
Novì se budou moci rodièe nebo jiní èlenové domácnosti bìhem
jednoho pøípadu oetøování èlena rodiny jednou vystøídat.
l Nový zákon zároveò zruí zvýhodnìní pøi soubìných pracovních
pomìrech. Dávka nemocenského pojitìní bude vypoètena z pøíjmù
ze vech zamìstnání, z nich náleí, ale bude poskytována jen jedna. Bude-li zamìstnanec vykonávat dvì zamìstnání a pro obì zamìstnání bude uznán práceneschopným, tak obdrí od kadého zamìstnavatele zvlá náhradu mzdy, ale od 15. dne trvání pracovní
neschopnosti mu bude vypláceno jen jedno nemocenské.
l Léèebný reim je pøesnìji definován a jsou zpøísnìny sankce za jeho poruování. Zákon pøesnìji definuje povinnosti zdravotnických
zaøízení a zvyuje sankce za jejich poruování.
l Ochranná lhùta se sniuje na 14 kalendáøních dnù, u tìhotných en
je i nadále 180 kalendáøních dnù.
l Nemocenské dávky se poukazují na úèet pøíjemce (pojitìnce),
nebo v hotovosti prostøednictvím dritele potovní licence; v tomto
pøípadì náklady hradí pøíjemce.
l Zamìstnavatel je oprávnìn kontrolovat dodrování léèebného
reimu po dobu prvních 14 kalendáøních dnù pracovní neschopnosti. Od 15. kalendáøního dne je oprávnìna kontrolu práce neschopného pojitìnce provádìt jako dosud pouze okresní správa sociálního zabezpeèení.
l Jestlie zamìstnanec v období prvních 14 kalendáøních dnù pracovní neschopnosti nedodroval léèebný reim, mùe zamìstnavatel náhradu mzdy sníit nebo neposkytnout. V dalích dnech pracovní neschopnosti mùe být zamìstnanci za závané poruení
léèebného reimu udìlena pokuta a do 20 000 Kè a zároveò kráceno nebo odejmuto nemocenské.
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Zmìna systému nemocenského pojitìní pøináí pro pojitìnce v
niím pøíjmovém pásmu mírné sníení dávek (cca do 16 000 Kè) a ve
støední a vyí pøíjmové hladinì mírné zlepení v nemocenských
dávkách. Oetøovné a podpora v mateøství se zvyuje.
Praktické dopady a naplnìní pøedstav tvùrcù zákona poznáme a v
roce 2007.
Bc. Jindøika Petøíèková

Ochrana zamìstnancù
pøi platební neschopnosti zamìstnavatele

Zákon o ochranì zamìstnancù pøi platební neschopnosti zamìstnavatele poskytuje zamìstnancùm, kterým zamìstnavatel nevyplatil mzdu, právní nástroj umoòující uspokojit alespoò èásteènì jejich mzdové
nároky. Novela zákona implementuje evropské smìrnice a pøináí
rozíøení ochrany zamìstnancù.
Lidé, kterým jejich zamìstnavatel nevyplácí mzdu, se mohou obrátit
na kterýkoliv úøad práce a poádat o výplatu náhrady mzdových
nárokù. Zákon nyní stanoví, e úøad práce mùe uspokojit mzdové
nároky zamìstnance uplatnìné vùèi jednomu a tému zamìstnavateli
jednou v období 1 roku. Aby mohli o tyto prostøedky poádat, musí podat u pøísluného Krajského soudu na zamìstnavatele návrh na
prohláení konkursu.
Zamìstnanec si mùe poádat o vyplacení a tøí platù za posledních
6 mìsícù, bìhem kterých mu zamìstnavatel nevyplácel mzdu.
Mìsíènì mùe zamìstnanec dostat nejvýe 1,5násobek prùmìrné
mzdy v národním hospodáøství, v souèasné dobì 27 053 Kè.
Takto lze postupovat v pøípadì, e zamìstnavatel plní své povinnosti a spolupracuje s úøadem práce a výi zamìstnancem uplatnìných
mzdových nárokù potvrdí
V opaèném pøípadì, kdy zamìstnavatel se vùbec neozve a nereaguje na výzvy, je na stranì zamìstnance povinnost svùj uplatnìný nárok
prokázat, aby o nìm úøad práce mohl ve správním øízení rozhodnout.
Musí doloit existenci pracovního vztahu a také výi mzdového nároku
(napø. výplatní páskou, potvrzením mzdové úètárny èi jinými doklady).
Bc. Jindøika Petøíèková

Zvyuje se minimální mzda

Od 1. èervence 2006 vzroste minimální mzda o 5,1 %. Mìsíènì tak
budou lidé, kteøí minimální mzdu pobírají, dostávat místo souèasných
7570 Kè 7955 Kè. Minimální hodinová mzda vzroste ze 44, 70 Kè na
48, 10 Kè. Tento krok spoleènì s dalími opatøeními v oblasti zamìstnanosti, daní a sociální politiky smìøuje k zatraktivnìní pracovních
pøíjmù pøed pøíjmy ze sociálních dávek. Kromì pozitivního vlivu vedoucího k motivaci k práci a zlepení ivotních podmínek zamìstnancù
oèekává Ministerstvo práce a sociálních vìcí pøíznivý dopad také ve
sféøe podnikání. Tím, e se zvýí pøíjem lidí pobírajících minimální mzdu, bude moné sníit objem prostøedkù urèených na mandatorní výdaje v oblasti sociálních dávek. To zase umoní postupnì sniovat
daòové odbody zamìstnavatelùm. Vyí kupní síla obyvatel navíc
rozíøí poptávku po zboí a slubách, které firmy nabízejí.
Minimální mzda je nejnií penìité plnìní, které je zamìstnavatel
podle zákoníku práce povinen poskytnout zamìstnanci za vykonanou
práci. Výi a podmínky pro její poskytování stanovuje vláda svým
naøízením. Naposledy se zvýila od 1. ledna 2006. V podnikatelské
sféøe je moné dohodnout prostøednictvím kolektivní smlouvy minimální mzdu vyí.
Minimální mzda byla v Èeské republice poprvé zavedena v roce
1991, a to v jednotné výi pro celé území republiky. Její výe tehdy èinila 2000 Kè mìsíènì. Minimální mzda ani dnes nezabezpeèí nezbytný
základní ivotní standard ètyøèlenné rodiny a nedosáhne obvyklých 50
% prùmìrné mzdy jako ve vyspìlejích zemích EU. Po nynìjím
zvýení by mohl v ÈR podíl èisté minimální mzdy k pøedpokládané
prùmìrné mzdì v národním hospodáøství dosáhnout témìø 44 %. Cena
práce je v ÈR v porovnání s nìkterými evropskými státy nízká. Poèet
pøíjemcù minimální mzdy je po celou dobu od jejího zavedení pomìrnì
nízký. Podle informaèního systému MPSV o cenì práce, který
zahrnoval ve 4. ètvrtletí 2005 odmìòování cca 1,95 mil. zamìstnaných
osob (tj. cca 48 % vech zamìstnancù ÈR), pobíralo platnou minimální mzdu pouze 0,59 % pracovníkù. Pøestoe je odmìòování minimální
mzdou èastìjí v meních podnicích, ne zahrnuje uvedený systém,
lze oèekávat, e minimální mzdu budou i po jejím zvýení pobírat
pouze 2-3 % zamìstnancù. Jedná se pøedevím o pracovníky s nízkou
kvalifikací, kteøí vykonávají jednoduché práce. Zvýení minimální mzdy
by nemìlo mít podstatnìjí vliv na zamìstnanost obecnì ani na zamìstnanost rizikových skupin. Vzhledem k pøíznivému ekonomickému
vývoji by pro vìtinu zamìstnavatelù nemìlo znamenat ani neúnosnou
mzdovì nákladovou zátì. Svìdèí o tom zkuenosti z pøedcházejících
let, kdy se zvýila zamìstnanost, ve 4. ètvrtletí 2005 vzrostla oproti 1.
ètvrtletí témìø o 100 tisíc osob a stoupl také pøíliv zahranièních investic.
MPSV ÈR
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Podle dneních znalostí a
zkueností prakticky nelze pochybovat
o tom, e masové pouívání poèítaèù s
sebou pøináí i øadu zdravotních potíí,
které s prací s poèítaèem souvisejí.
První zprávy, a u populární èlánky
nebo odborné studie, zabývající se
vlivem práce s poèítaèem na zdraví se
objevily u v edesátých a sedmdesátých letech. Øada z nich vyvolala
obavy z moného pokození zdraví pøi
práci s poèítaèem zejména s ohledem
na zobrazovací jednotku jako zdroj
elektromagnetického pole. Od té doby
byla této problematice vìnována velká
pozornost. Ukázalo, e øada pùvodních
domnìnek nebyla opodstatnìná a
problém moného pokození zdraví pøi
práci s poèítaèem byl ponìkud zredukován.
Pùsobení elektromagnetického pole
generovaného zobrazovací jednotkou
Frekvenèní sloky elektromagnetického pole jsou velmi nízké. Úrovnì
infraèerveného ultrafialového záøení
jsou velmi nízké a nebylo prokázáno,
e by byly pøíèinou zdravotních problémù. Rentgenové záøení - jeho hodnoty jsou u poèítaèe rovnì velmi nízké a
lze je pøirovnat k pøirozenému pozadí
celkového prostøedí.
Zrakové zdravotní obtíe
Subjektivnì pociované zrakové
obtíe byly první oblastí, které byla v
souvislosti s pouíváním zobrazovacích jednotek vìnována pozornost.
Podle posledních výzkumù si na potíe
se zrakem stìuje pøi práci s poèítaèem témìø 75 % osob. Hlavní pøíèinou tìchto obtíí je zraková nároènost
práce, která je zpùsobená trvalým
pøizpùsobením oèí na vidìní do blízka,
námahou svalù ovládajících vyklenutí
oèní èoèky, sbíháním os obou oèí a
rozdílné jasy rùzných ploch, na které
se èlovìk dívá.
Zrakové obtíe vyskytující se pøi
práci s poèítaèem, jak jsou popisovány,
mají rùzný charakter a projevují se
pocitem zrakové i celkové únavy spojené s bolestmi hlavy, zvýenou suchostí èi slzením a pálením oèí, tlakem
v oèích popø. rozostøeným vidìním. Je
tøeba zdùraznit, e jsou znaèné individuální rozdíly v intenzitì obtíí i v
délce doby práce pøedcházející jejich
vzniku.
V problematice vlivu na zrak byla
provedena øada studií. Výzkum v této
oblasti je v souèasné dobì ji uzavøen
se závìrem, e poèítaèové obrazovky
nekazí zrak, ale e obtíe, objevující se
pøi práci s poèítaèem, mají charakter
zrakové únavy, která po odpoèinku
odezní.
Nejvýznamnìjí vlivy které ovlivòují
vznik zrakových obtíí:
w individuální stav zraku - u lidí s
chybnou korekcí zraku nebo se skrytou
oèní vadou jsou obtíe èastìjí a po
kratí dobì práce
w doba trvání práce u poèítaèe - èím
delí doba práce, tím vìtí výskyt
obtíí, podle posledních výzkumù
zraková únava u poèítaèe zaèíná asi
po 2 hodinách a zøetelnì se projevuje
u po 4 hodinách práce
w svìtelné podmínky na pracoviti celkové i lokální osvìtlení pracovitì
musí zajistit dostateèné svìtelné pod-
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mínky a vhodný kontrast mezi obrazovkou a pozadím s pøihlédnutím k typu práce a individuálním zrakovým
poadavkùm uivatele
w jednou z nejèastìjích pøíèin zrakového diskomfortu je èasté støídání
pohledu na obrazovku, dokumenty a
klávesnici.
w ruivé oslòování a odlesky na obrazovce
w oslòování pracovníkù svìtelnými
zdroji (napø. okny)
w nevhodné ergonomické uspoøádání
pracovitì a pracovního místa
w roli hrají i psychologické faktory jako
je motivace k práci, sociální klima na
pracoviti, organizace práce apod.
Prevence
w ergonomické uspoøádání pracovitì

øádáním pracovitì (umístìní obrazovky a klávesnice èasto spojené s
otáèením popøípadì pøedklonem a
záklonem hlavy, nevhodná výka pracovní roviny, nedostatek místa na pracovním stole apod.)
w nevyhovujícím typem pracovního
sedadla a èasto i jeho nevhodným nastavením
w dùleitými pøíèinami obtíí horních
konèetin z jednostranného nadmìrného a dlouhodobého zatíení
malých svalových skupin pøedloktí a
ruky jsou vedle vlastního charakteru
práce i nevhodné umístìní a skon
klávesnice, nedostateèná relaxace
horních konèetin, pøíli vysoké tempo
pøi obsluze klávesnice bez monosti
mikropaus, dlouhodobý lokální tlak pøi

ZDRAVÍ A POÈÍTAÈ
w dodrování zásad vizuální ergonomie, tj. zásad pro dobré vidìní a
zrakovou pohodu, odpovídající osvìtlení
w pro sezení pøed obrazovkou není
vhodná poloha proti oknu ani zády k
nìmu, okna je nutné osadit regulovatelnými stínidly
w pouívání obrazovkových filtrù,
vhodné vizuální parametry obrazovky
w pracovní stùl s dostateènì velkou
plochou a nízkou odrazivostí, dostateèná vzdálenost pozorovatele od
obrazovky a správné umístìní obrazovky
w vhodná organizace práce spoèívající v èasovém omezení práce s obrazovkou a ve stanovení pøestávek
w lékaøské preventivní prohlídky zraku
zamìstnancù
w pozornost pøi organizaci práce
vìnovat i celkové pracovní zátìi zejména psychické
w dostatek místa pro umístìní písemností, doporuèuje se umístit písemnosti buï v jednom smìru mezi obrazovkou a klávesnicí nebo pomocí pøidrovacího mechanismu tìsnì vedle
obrazovky.
Obtíe pohybového aparátu
Práce s poèítaèem je práce trvale
vsedì. Uvádí se, e pøi trvalém sezení
trpí bolestmi zad 60 - 80 % lidí. Jde zejména o bolesti páteøe a to hlavnì v její bederní a krèní èásti a dále pak o
bolesti ruky a pae, které jsou podmínìné rychlými opakovanými pohyby
prstù ruky nebo nadmìrnì èastým
pouíváním myi. I kdy incidence
obtíí pohybového aparátu zejména
páteøe je velká, nelze je oznaèit za
specifické pro práci s poèítaèem, nebo
se vyskytují u vìtiny sedavých èinností, jak v kanceláøích, tak v rùzných ekonomických odvìtvích.
Obtíe pohybového aparátu jsou zapøíèinìny:
w dlouhodobým sezením ve strnulé
poloze èasto spojené se zvýeným
tlakem na meziobratlové ploténky v
oblasti bederní páteøe pøi tzv. kyfotickém sedu (nesprávné prohnutí bederní
èásti páteøe) a trvalým pøedklonem
hlavy
w nevhodným ergonomickým uspo-

opírání zápìstí o ostrou hranu klávesnice èi stolu.
w je prokázáno, e s pøibývajícím
èasem práce se zvyuje poèet
postiených osob. Vìtí výskyt obtíí
je u en, souvislost s vìkem nebyla
prokázána.
Prevence
w ergonomická úprava pracovitì, individuální nastavení parametrù pracovního místa, vyuití ergonomických
pomùcek (podloka pod nohy, drák
dokumentace, opìrky pøedloktí, bederní opìrky apod.)
w vhodné umístìní monitoru (horní
èást monitoru by mìla být zhruba ve
výce oèí a asi 50-70 cm od oèí),
klávesnice a dokumentù
w dùleitá je výka manipulaèní
roviny, na ní je umístìna klávesnice
(pøedloktí s nadloktím by mìlo svírat
úhel 90°)
w velmi dùleité je kvalitní sedadlo s
individuálnì nastavitelnými prvky
w dostatek místa na pracovním stole a
vhodné uspoøádání na pracovním stole
podle charakteru práce
w pøi sezení uplatòovat zásady tzv. dynamického sedu, tj. støídání poloh
w uplatòovat kompenzaèní cvièení k
pøedcházení obtíí
w ntervence formou koly zad
w vhodná organizace práce (pøestávky po 2 hodinách 5 - 10 minut,
celková doba trvání práce se zobrazovací jednotkou by nemìla být delí ne
6 hodin)
w omezení neuropsychické zátìe
w zajitìní správných zorných podmínek
Psychická zátì
Zavedení práce na poèítaèích znamenalo ve srovnání s tradièními èinnostmi zásadní zmìnu v obsahu práce
a v podmínkách na pracoviti. Zvýily
se poadavky na psychické procesy,
jako mylení, rozhodování, pøedstavivost apod. Psychickou zátì pøi práci
se zobrazovací jednotkou ovlivòují
kromì obecných faktorù psychické
pracovní zátìe jako je èasový tlak, sociální klima na pracoviti, motivaèní
faktory aj. i dalí faktory jako jsou
napø.:
w kombinace vysoké nároènosti práce

s nízkou moností rozhodování
w vysoké nároky na tvoøivost a
mylení, èasto zpracovávání velkého
mnoství informací, vysoká koncentrace pozornosti
w monotónní a repetitivní úkoly
w èasto konfliktní a nejednoznaèné
poadavky na pracovní roli
w velké mnoství sloitých informací
apod.
w èasté zmìny typu úkolu
w speciálním druhem práce je vkládání dat do media poèítaèe, v èetných
výzkumech bylo potvrzeno, e je-li tato
práce provádìna jako celodenní zamìstnání, tak pøedstavuje nejhorí
druh pracovní zátìe u obrazovky. Jde
o vysoce monotónní typ práce s vysokými nároky na soustøedìní a pozornost.
Vysoká psychická pracovní zátì
mùe vyvolat nìkteré zdravotní obtíe
jako neurotizaci pracovníkù, chronickou nespokojenost, oslabení psychické vyrovnanosti, závanìjí neurotické poruchy, psychosomatická
onemocnìní a vdy sníení pracovní
výkonnosti.
Prevence
w vhodný reim práce a odpoèinku,
(pøestávky 5 - 10 minut po 2 hodinách
práce, doba práce max. 6 hodin).
Ideální je monost individuálnì volené
pøestávky dle potøeby.
w dostateèný zácvik pracovníkù na
vechny úkoly
w dodrování ergonomických zásad
pracovitì a pracovního místa
Základní zásady pro prevenci
Vdy je tøeba volit komplexní pøístup. Pøi hodnocení je tøeba se zamìøit
i na ostatní faktory pracovního
prostøedí - mikroklima, osvìtlení, hluk
apod.
1. Pracovní podmínky - podle naí
nové i evropské legislativy jsou zamìstnavatelé povinni analyzovat pracovitì, aby zhodnotili podmínky
bezpeènosti a zdraví z hlediska jejich
moných rizik a jsou povinni provést
pøísluná ochranná opatøení Pracovní
podmínky zahrnují ve, co mùe
nepøíznivì pùsobit na zamìstnance.
2. Informovanost zamìstnancù - je
stanovena obecná povinnost zamìstnavatele informovat zamìstnance o
vech záleitostech týkajících se
ochrany zdraví a bezpeènosti práce.
3. Zácvik - kadému pracovníkovi
musí být poskytnuto kolení o
pouívání pracovitì.
4. Ergonomická opatøení
5. Organizaèní a reimová opatøení je nezbytné dodret zásady reimu
práce a odpoèinku.
6. Zabezpeèení lékaøské preventivní
péèe.
podle szu.cz

Jak pøestat kouøit?

Nejprve jak nezaèít.
Nejdùleitìjí vìcí je ochránit nastupující generaci. Tedy je vìcí rodièù,
aby hledali informace a cesty sdìlení pro své dìti, aby jim zamezili
kouøení. Dìti se do celoivotního návyku dostanou u za týden a tøi. Celý
ten øetìz smrti jde pøeruit jen zamezením vzniku nových kuøákù.
Ochraòte, prosím, své dìti a vysvìtlujte jim, jak moc to bolí umírat
zaiva, uduením, v bolestech, a e toto a nic jiného cigareta nepøináí.
Musíme vyváit informace, které dìti velmi vnímají filmem, televizí, obdivem ji závislých umìlcù, nebo tìch, kteøí za peníze kouøení propagují,
co jde èasto ruku v ruce!
Pokud se rozhodnete pøestat spolu s nimi, buïte velmi opatrní, nebo i
léky proti kouøení jsou velkým obchodem a èasto se za lék vydává jen
nalepení náplasti, kterou si do tkánì poutíte mimo jiné jednu z nejjedovatìjích sloek cigaretového kouøe nikotin.
Takzvaná NTN - Náhradní terapie nikotinem není lékem proti kouøení.
Pouze pomocí nikotinových náplastí nebo výkaèek se snaí zajistit pøísun drogy v dobì odvykání. Publikované výsledky úspìnosti jsou zcela
nepøesvìdèivé a zvlátní v této vìci je i vysoká cena tìchto produktù.
Dovolte povaovat tento zpùsob léèby jen za jiný druh toxikománie a
doporuèit, aby se k nìmu po konzultaci s odborným lékaøem uchylovali
opravdu jen velmi tìce závislí lidé.
Povzbuzení - první efekty po zapoèetí nekouøení:
Do 20 minut: krevní tlak a tepová frekvence se vrací k normálu. Krevní
cirkulace se zlepuje v horních i dolních konèetinách, obì zaèínají být
teplejí.
Do 8 hodin: koncentrace kyslíku v krvi se vrací k normálu, riziko
srdeèního infarktu poèíná klesat. Do 24 hodin: oxid uhelnatý (CO) je z tìla
vylouèen. Plíce se zaèínají èistit: neèistoty s hlenem se zaèínají vykalávat. Do 48 hodin: v tìle ji nelze nikotin prokázat. Chu a èich se zlepují.
Do 72 hodin: dýchání zaèíná být snadnìjí a dechové cesty irí. Do
2-12 týdnù: krevní obìh se zlepuje, chùze je snadnìjí.
Do 3-9 mìsícù: pøíznaky postiení plic, jako jsou kael, dunost èi
pískoty na hrudi, se zlepují. Funkce plic se v prùmìru zlepují o 5-10 %.
Co se osvìdèilo?
1) Mít dostatek informací a tedy motivaci proè chci pøestat kouøit. Nikdy
není pozdì, i kdy jsme ji nemocní, a to jsou vichni kuøáci. Tedy nejprve
je tu rozhodnutí.
2) Cigarety dejte ze svého dosahu, pro pøíklad je mìjte v garái nebo v
autì, abyste si chodili pro kadou jedinou a tak je také kuøte, abyste cestou za svou drogou museli pøekonat urèitý fyzický tlak, ideální jsou schody
a vzdálenost, èas. To je unikátní a zcela osvìdèený zpùsob, jak pøestat
kouøit.
3) Uvìdomte si, e ji po dvou dnech nekuøáctví se øada funkcí ve
vaem tìle normalizuje, krevní tlak, obìh a dramaticky se sniuje riziko
vzniku srdeèních a jiných onemocnìní. Uvìdomte si, e jakmile uhasíte
poslední cigaretu, v ten okamik jste svobodni.
Tlak abstinenèních pøíznakù bývá nejhorí prvé 3 dny, ale vìtina
úspìnì vyléèených kuøákù jej prostì vydrí. Pijte dostatek tekutin, eventuálnì se poraïte s lékaøem, jsou-li abstinenèní pøíznaky silné, (ale dejte
si pozor, nebo i psychofarmaka, která se èasto nabízejí jako lék na abstinenèní pøíznaky, jsou èasto jen výhodným obchodem pro jejich distributora). Abyste z jednoho návyku nepøeli do druhého. Urèitì zvítìzíte.
4) Nepoèítejte s tím, e to pùjde na první pokus u vìtiny z vás. Ale
postupné sniování dávek se osvìdèuje vzácnì. Mùete pro zaèátek
rapidnì sníit poèet vykouøených cigaret, ale nikoliv postupnì. Pokud tøeba kuøák kouøí 40 cigaret dennì, a zkusí 20, pak deset, ale z nich rovnou pøestat. Nelekejte se, nepùjde to tøeba na první pokus, ale pùjde to.
I kdybyste se prokousávali k vítìzství pùl roku, je to opravdu vae velké
vítìzství nad zbyteèným sebepokozováním a zbyteèným utrpením, úmrtím, vyøazením z øady velmi pøíjemných èinností.
5) Utvoøte si metr, jako mají vojáci. Ideální je na jeden mìsíc. Kadý
den nekuøáctví si odstøihnìte jeden centimetr a uvìdomte si svou sílu,
sbírejte vùli. A tvoøte si ho, dokud nepøestanete. Radujte se kadý veèer
kadého dne, kdy vydríte chu na cigaretu neukojit. Cigareta má
také silnou psychosociální závislost. Ta jde pøekonat opravdu bez problémù, aè Vám Vá organismus èi rozum velí, vra se k tabáku, neochabujte. Absolutní vìtina kuøákù pøestane úspìnì bez farmak a z plného
kouøení. Èasto bohuel a po infarktu, nebo pøi nemoci, Vy mùete svobodnì. Udìlejte to pro sebe.
O vae zdraví a vaich dìtí si bojujete sami, navíc v systému, kde je
nemoc a závislost nejvìtím obchodem!
Pøece farmaceutické koncerny nejsou ivy levnými a efektivními
preparáty s rychlým a trvalým úèinkem, ale naopak dlouhotrvajícími
chorobami a obtíemi.
Pokud pøekonáte 3 týdny máte, u obrovskou nadìji, e vydríte.
Hledejte svùj motiv a bojujte, abychom neskonèili na pitevních stolech,
kde z nás patologové, ze zbytku naich plic, vylijí a 3 kg dehtové smìsi.
6) Mnohým lidem pomáhá najít si pro pøestání partnera. I to je dobrá

vìc. Èasto funguje a zpìtnì, tedy i kdy partner, èi partneøi nevydrí,
udìlejte to, a potom budete pro nì vy motivací, aby se osvobodili od
nemoci, která nás zotroèuje a zabíjí.
Vyhrajete, jen nepøestávejte a perte se s cigaretou, protoe vyhrát nad
ní lze jedinì jejím odloením. Pomozte také aktivnì nìco udìlat proti tomu, aby devítileté dìti nemohly kouøit legálnì a cigarety se nám nevysmívaly v kadých potravinách.
Pomozte ukonèit tuto absurdní situaci, kdy øeíme podruné vìci a
tabákovou genocidu trpíme, by kadý den jen v naí zemi zpùsobí osiøení nejménì 16 dìti a 130 jich pøivede do celoivotního návyku.
Ukonèení kouøení je abstinence, èasto ve vyhrocených chvílích, ve
stresu ivota se kuøák k cigaretì vrátí, o to více pomozme dìtem, aby do
tohoto návyku nevstupovaly.
Z Knihy... , kterou pøipravil Kolektiv obèanského sdruení na ochranu
dìtí pøed kouøením "Svìt iluzí" www.svetiluzi.cz , pøedsedkynì Mgr. Irena
Vaátková, ve spolupráci s "Projektem proti dìtskému kuøáctví"
www.nekurte.cz

http://whyquit.com/whyquit/BryanLeeCurtis.html

1. Bryan Lee Curtis, 33 let s
dvouletým Bryanem Jr. Za dva
mìsíce po fotografování Bryan
Lee Curtis zemøel.
2. V den Bryanovy smrti, jeho

ena Bobbie a syn Bryan u
postele umírajícího.

Bryan Curtis zaèal kouøit ve 13
letech. Nikdy si nemyslel, e o
dvacet let pozdìji ho kouøení
zabije a opustí tak svou enu a
dítì. V posledních týdnech ivota se rozhodl zanechat vzkaz o
své nesmyslné smrti mladým lidem!!!

31. kvìten byl Svìtovým dnem bez tabáku

Tabák: Smrtící v kadé podobì èi pøestrojení
Globální epidemie závislosti na tabáku stále znamená invaliditu,
nemoc, ztrátu produktivity a smrt. Tabákový prùmysl dává pøednost
vlastnímu zisku pøed ivotem, své vlastní expanzi pøed zdravím budoucích generací, svým vlastním ekonomickým ziskùm. Nyní, kdy se
státy zaèaly bránit pomocí globální strategie a nìkteré zemì zaèínají
obracet prùbìh epidemie, tabákové spoleènosti pokraèují se zavádìním nových zbraní v podobì produktù zamaskovaných tak, aby
vypadaly ménì kodlivì a atraktivnìji. Tabákové spoleènosti uklidòují
kuøáky obávající se o své zdraví nabídkou iluze bezpeènosti svých
nových výrobkù. Pokraèují v pøivykání svých starých i nových
zákazníkù na zákeønìjí úroveò klamání tím, e propagují a prodávají
své nové výrobky maskované zdravìjími názvy, ovocnými pøíchutìmi
nebo atraktivnìjím obalem. Úèelem Svìtového dne bez tabáku bylo
burcovat vìdomí o existenci iroké kály smrtících tabákových
výrobkù. Vechny formy tabáku jsou smrtící, jemné, light, s nízkým
obsahem dehtu, atd. atd.!

Roèní produkce tabáku v nìkterých zemích v tisících tun roku 1980
U nìkterých zemí v závorce produkce roku 2000

Argentina 64 - (101), Bangladé 44, Brazílie 410 - (568), Bulharsko
160, Barma 55, Columbie 52, Èína 920 - (pøes 2000), Dominikánská republika 49, Filipíny 60, Francie 48, Indie 400 - (701), Indonésie 82 (147), Itálie 125 - (132), Japonsko 169, Jiní Korea 134, Jugoslávie 56,
Kanada 113, Kuba 10, Malawi 58 - (120), Mexiko 72, Pákistán 78 (103), Polsko 85, Rumunsko 40, Øecko 113 - (130), státy bývalé SSSR
305, Thajsko 86, Turecko 230 - (260), USA 804, Zimbabwe 114 - (175).
U èísel v závorkách, která ukazují produkci roku 2000 zcela jasnì
vidíme, jestli svìt od tabákových drog ustupuje, jak se èasto mylnì
dozvídáme a nebo právì naopak.
Data svìtového vývoje spotøeby cigaret v jednotlivých letech v miliardách kusù: 1880 = 10, 1890 = 20, 1900 = 50, 1910 = 100, 1920 =
300, 1930 = 600, 1940 = 1000, 1950 = 1686, 1960 = 2150, 1970 = 3
112, 1980 = 4388, 1990 = 5419, 2000 = 5500.
nekurte.cz
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Hodnocení SPOTØEBY ALKOHOLU

Hodnocení zohledòuje pøedevím riziko somatického pokození pøi
dlouhodobé expozici. Základní horní hranice pro tzv. bezpeènou konzumaci je 14 jednotek týdnì pro eny a 21 jednotek pro mue.
Konzumace bìhem jednoho dne by nemìla pøesáhnout 4 jednotky u
muù a 3 jednotky u en.
Jednotka (dávka) je dána urèitým mnostvím èistého alkoholu (pøiblinì 10 g) a její urèení je u rùzných alkoholických nápojù relativnì
snadné.
Specifikace jednotky alkoholu

1 jednotka orientaènì

Pivo

1 sklenice

Víno
Lihoviny

1 sklenka
1 malá sklenièka

1 jednotka upøesnìní

Pivo 12: 1 dávka = 250 ml
(0,5 l = 2 dávky),
Pivo 10: 1 dávka = 330 ml
(0,5 l = 1,5 dávky)
100 ml
25 ml (malé tamprle),
50 ml = 2 dávky (velké
tamprle)

Hodnocení pøíjmu alkoholu

Poèet dávek týdnì Hodnocení
konzumace
eny
Mui
<7
< 11
Mírná
7 a 14 11 a 21 Vyí

Riziko

U zdravého èlovìka bez rizika.
U zdravého èlovìka bez rizika,
pro ménì odolné jedince
ji zvýení rizika.
14 a 21 21 a 35 Vysoká
Pøekroèení bezpeèné hranice.
Je-li pití rozprostøeno rovnomìrnì bìhem týdne,
jsou dlouhodobé následky málo
pravdìpodobné. Záleí na individuální vnímavosti.
21 a 35 35 a 49 Velmi vysoká Pokození zdraví je velmi
pravdìpodobné.
> 35
> 49
Mimoøádnì
Pití na této úrovni jen zcela
vysoká
výjimeènì nevede k pokození
zdraví.

Antropometrická vyetøení

a) Body Mass Index (BMI) = index tìlesné hmotnosti
BMI = hmotnost v kg/výka v m2
Výku mìøíme s pøesností na 1 cm a hmotnost na 0,1 kg.

Mui
eny

Posouzení váhy dle kategorií BMI (kg/m2)
Podváha Pøimìøená váha
Nadváha
Obezita
< 20
20 - 25
25 - 30
> 30
< 19
19 - 24
24 - 29
> 29

b) Waist Hip Ratio (WHR) = index centrální obezity
WHR = obvod pasu v cm/obvod bokù v cm
Mìøíme krejèovským metrem s pøesností na 0,5 cm.

Mui
eny

nebo

Hodnocení typu distribuce tuku dle indexu WHR
Spíe
Vyrovnaná
Spíe
Centrální
periferní
centrální
risk
< 0,75
0,75 - 0,80
0,80 - 0,85
> 0,85
< 0,85
0,85 - 0,90
0,90 - 0,95
> 0,95

c) obvod pasu (cm)
Mìøíme krejèovským metrem s pøesností na 0,5 cm.

Hodnocení obvodu pasu ve vztahu k riziku kardiovaskulárních
a metabolických komplikací obezity (podle klasifikace IOTF)
Zvýené riziko
Vysoké riziko
Mui
> 94 cm
> 102 cm
eny
> 80 cm
> 88 cm
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Biochemická vyetøení

Standardnì jsou v poradnách podpory zdraví hodnoceny hladiny
celkového cholesterolu, HDL cholesterolu, triacylglycerolù a glukózy v
krvi. Vyetøení LDL cholesterolu, kyseliny moèové a dalích jsou nadstandardní.
Zjiování hodnot jednotlivých sledovaných biochemických parametrù vychází zejména z údajù získaných od oetøujícího lékaøe klienta.
Hodnocení vychází z rizikových limitù jednotlivých stanovených
parametrù a z posouzení rizika z jejich vzájemných vztahù (hodnocení
rizika).
Na základì hodnocení komplexu rizikových faktorù lze stanovit míru
rizika a podle konsenzu Spoleènosti pro aterosklerózu volit vhodný
postup v primární i sekundární prevenci.
Celkový
cholesterol
(mmol/l)

Hodnocení jednotlivých parametrù

HDL (mmol/l)

Triacyglyceroly
(mmol/l)

Glukóza (mmol/l)

< 5,00
5,01 - 6,49
> 6,50

- normální hodnota
- zvýená hodnota
- riziková hodnota

< 2,00
> 2,00

- normální hodnota
- rizikové hodnoty

< 1,00

< 5,19
5,20 - 6,09
> 6,10

- riziková hodnota

- normální hodnota
- hranièní hodnoty
- vysoké riziko

LDL (mmol/l)

< 3,40

Kyselina moèová
(umol/l)
Mui
eny

- normální hodnota
pro bìnou populaci

> 416
> 339

- riziko
- riziko

szu.cz

DIVADLA A MUZIKÁLY
nabídka vstupenek
HUDEBNÍ DIVADLO SE VRACÍ DO
OPRAVENÉHO KARLÍNA

Na øíjen ji pøijímáme objednávky. Oèekáváme
velký zájem divákù!

Muzikály Bídníci a Muketýøi konèí v kvìtnu.

Pokraèují: Elixír ivota, Excalibur, Láska je láska,
Obraz Doriana Graye, Tajemství, Ginger a Fred.
Od podzimu: Kleopatra, Dìti ráje a dalí.

Divadlo R. Brzobohatého, Metro, U Hasièù, Na

Jezerce, Bez Zábradlí, Fidlovaèka, Hudební divadlo

Karlín, Národní a Stavovské divadlo, Letní scéna
Divadla Ungelt.

***

*Minimální objednávka 10 vstupenek*

*Zájemcùm poleme blií informace*
Praská herecká spoleènost
Beneovská 32, 101 00 Praha 10
e-mail: kriz.phs@seznam.cz,
tel.: 271 732 341, fax: 272 730 323

Ná
fejeton

... a mládí je
nenávratnì
pryè

V Hradci Králové, odkud pocházím,
bylo nìkolik kasáren s posádkami a
kousek za mìstem vojenské letitì. Jako
klukovi se mi líbili dùstojníci, jak mìli v
podpadí zavìené avle. Letci mìli
modravé uniformy a dùstojníci nosili místo avlí zavìené mení kordíky. Budu
jednou patøit i já do èeskoslovenské armády?
Pozdìji - jetì jako dítko kolou
povinné - jsem si pøál být uèitelem. Proè
právì jím, to si dnes u vlastnì ani nepamatuji. Kdy jsem ale byl právì ve ètvrté
mìance, pøili hitlerovtí okupanti. A
uèitelský ústav v Hradci Králové zavøeli.
Nepotøebovali pøece èeské uèitele. Co
teï? Nejblií "uèitelák" byl tehdy a v
Chrudimi. Trochu daleko. Bylo rozhodnuto, e se pøihlásím na místní obchodní
akademii. Mìla budovu právì proti
tehdejímu zruenému uèitelskému ústavu pøemìnìnému na povìstný
"pracák".
Moc jsem si po pøijímacích písemných
zkoukách nevìøil a hned po nich si podal pøihláku do Baovy koly práce ve
Zlínì. Ale byl jsem na "akádu" pøijat, i

kdy jsem pro obchod nemìl ádné
"buòky". (Po maturitì nám profesoøi
øíkali, e nyní po teoretické pøípravì staèí
rok praxe a mùeme získat ivnostenský
list pro samostatné podnikání. Dnes by
se to asi zdálo pøíli sloité. Vdy nyní
staèí osmnáct let vìku a èistý trestní rejstøík... (A tak dnes mùe vlastnì podnikat
- s odputìním - i kadý blbec.)
Jak jsem se nakonec dostal k novinaøinì? Bylo to, tuím, ve tøetím roèníku
obchodní akademie, kdy mùj o nìco
starí kamarád odjídìl na práci do
Rakouska. Dìlával dopisovatele nìkterým novinám. Uvedl mne mj. do filiální redakce Èeského slova. Jako první
poadavek od redaktora Zíbara jsem
dostal napsat èláneèek o královéhradeckých lázních - jako jediných v zemi s umìlým vlnobitím. U ve kole jsem
míval trému a lepích výsledkù dosahoval pøi písemných pracích ne pøi zkouení u tabule. Pamatuji se, e jsem
pomìrnì dlouho chodil kolem budovy
lázní a dumal, jaké otázky tam poloit.
No, nakonec mùj první pøíspìvek do
novin vyel jako kurzíva.
Co nejpoctivìji jsem se snail pracovat i nadále. Kdy mne napø. v ostravské
redakci odboráøské "Práce" povìøili psát
o hornictví, vzal jsem si týden dovolené.
Dosud jsem z této oblasti vidìl jen tìní
vìe na povrchu a tak jsem se rozhodl
týden fárat na dole Hlubina. Na rùzná
pracovitì, abych poznal havíøinu na
vlastní kùi. Chodil jsem na odpolední
smìny a dennì mi manelka mazala mé
ochablé svaly, nenavyklé na tìkou
manuální práci, francovkou.

KØÍOVKA O CENY

Také psát soudnièky po mnì chtìli.
Chodíval jsem na nìkterá zajímavá stání
nebo jsem èerpal za soudních spisù.
(Ach, ta otøesná soudní èetina!) Jednou
pøijel do Ostravy neoblíbený èlen vedení
z Prahy Karel Podhajský, psával pod
znaèkou "aj". Bylo o nìm také známo, e
se rád otáèí za kadou hezèí sukní,
øeèeno sluným jazykem. Tehdy zaèínala
má soudnièka slovy: "Aj, pan Karel mìl
rád dìvèata..." A pak následoval popis
opravdového pøípadu, jak si mu pøivedl
domù náhodnou známost a ráno, kdy se
probudil, byly i s ní pryè jeho peníze a
dalí cennosti.
Kdy jsme zase u soudu, zmínil jsem
se minule o trestu ètrnácti dnù podmínìnì za "prozrazení" kapacity
koksovny Karolina. Dost tìce jsem to
nesl. Pøece nejsem ádný kriminálník!
Nevím u, co mne to nakonec napadlo,
ale rozhodl jsem se podat ádost o milost
prezidentu republiky (u se ani nepamatuji, kdo jím tehdy byl). Po pomìrnì
kratím èase pøila z Kanceláøe prezidenta republiky odpovìï. V dopise mi sdìlovali, e mou ádost postoupili ministerstvu spravedlnosti k proetøení. Odtamtud - po dobì ji delí - jsem dostal cyklostylovaný "dopis" s vepsanými nìkterými doplòky, týkající se mé ádosti.
Konèilo to oznámením, e mou ádost
postupují k vyjádøení Krajskému soudu v
Ostravì. Tam u se s nìjakým vyjádøením pro mne vùbec neobtìovali. A
po pomìrnì delím èase jsem dostal
pøedvolání k Okresnímu soudu v Ostravì
- tam, kde mì pøedtím odsoudili. Pøivítali
mì slovy: "Èlovìèe, proè nám pøidáváte

práci. Vdy vám vá trest po dvou letech
z trestního rejstøíku vymaou... "Tak tedy
"omilostnìn" jsem nakonec nebyl.
Pozdìji (to u jsem pracoval v ÈTK)
se nìkteré vìci dosud silnì cenzurované
zaèaly uvolòovat. Srazily se napø. vlaky
(tuím motorové) mezi Pardubicemi a
Hradcem Králové. U nás tabu, ale nìjaký
zahranièní novináø si zavolal do nemocnic a u veèer se o tom vysílalo v
zahranièním rozhlase. Anebo: nad
Libercem se strhla opravdová letecká bitva, kdy jeden pilot nechtìl pøipustit, aby
jeho kolega i se strojem odletìl na
Západ. Sledovaly to tisíce lidí. Poté éfové ÈTK li na ÚV KSÈ, aby ti tehdy nejmocnìjí dali pøíkaz nebránit publicitì
nìkterých událostí jako dosud.
Pøi práci jako urnalista jsem se potkával s rùznými, èasto i velmi zajímavými
lidmi. Nezapomenutelná byla pro mne
jedna návtìva v Ronovì pod Radhotìm. Mìl jsem tam domluveny dvì
schùzky s øediteli podnikù. (Tehdy jetì
neexistovali tiskoví mluvèí jako dnes a
tak se i øeditelé nechali "obtìovat" osobnì novináøi.) V Loanì jsem narazil na
skleslého øeditele, kterému pro pøítí rok
naøídili zvýit výrobu o 5 % bez náboru
dalích pracovníkù. V tehdejí Tesle byl
øeditel docela jiný. "Pøedstavte si", pøivítal
mne slovy, "chtìjí po nás zvýit výrobu o
7 %. My ji ale musíme zvýit alespoò o 15
%, jinak si nevydìláme na zvýení mezd
a nejlepí dìlníci nám uteèou do
nedaleké Zbrojovky èi jinam, kde jim
nabídnou víc penìz!"
Inu, lidé bývají rùzní
Èestmír Berka

Tajenka z minulého èísla, doplnìní výroku Aforismus W.
Brudzinského: ... kodí zcela nezitnì.
Kníku posíláme tøem vylosovaným lutitelùm: Jarmila Vojtková ze
Lhenic, Olga Tùmová ze eletavy a Vìra Pojmanová z Havl. Brodu.
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TEST

Dovedete mlèet?

Nebojte se, nepùjde o test pro rozvìdèíky, kteøí byli
odhaleni a jati. Vycházíme spíe ze starého pøísloví,
které praví: Mluviti støíbro, mlèeti zlato. Umìní mlèet toti, i kdy to
mùe na první pohled pùsobit paradoxnì, vytváøí pøedpoklad, e se
dokáeme domluvit s lidmi. Take smìle do toho, test je tu pro vás.
1.
a)
b)
c)

Povaujete se za otevøeného a upøímného èlovìka?
Upøímného asi ano, ale dìlá mi problémy volnì hovoøit s lidmi.
Urèitì ano, jsem ten typ - co na srdci, to na jazyku.
Ano, ale to, co chci øíci, si pokud mono dobøe promyslím.

3.
a)
b)
c)

Øekli jste nìkdy neuváenì nìco, èeho jste potom litovali?
Spí naopak, dost èasto lituji, e nedokáu vhodnì promluvit.
To se mi stává dost èasto, ale jsem u takový(á)
Nìkdy snad ano, ale zpravidla se mi to nestává.

2.
a)
b)
c)

4.
a)
b)
c)
5.
a)
b)
c)
6.
a)
b)
c)

Vìøíte, e pøemíra upøímnosti kodí?
Vìtinou ano, mùe pùsobit i velmi bezohlednì.
Ne, upøímnosti mezi lidmi není nikdy dost.
I upøímná slova musí být vyslovena tak, aby neublíila, ale pomohla.

Myslíte si, e neshody mezi lidmi se mají øeit otevøenì?
Trochu se toho bojím, èasto tak vznikají zbyteèné hádky.
Urèitì ano, chce to vyøíkat si to na rovinu a hned.
Otevøenì urèitì, ale je lépe nejdøív nechat emoce opadnout a
popøemýlet o pøíèinì neshody.
Dostáváte se èasto do hádky?
Ne, spí se hádkám, pokud to jde, vyhýbám.
Ano, vìci se mají øeit tøeba i radikálnì.
Zøídka, protoe vìtinou to nemá smysl.

Souhlasíte, e hádka proèistí vzduch?
Myslím si, e vìtinou jen zbyteènì vzduch otráví.
Urèitì, trochu provìtrat emoce mùe jedinì pomoci.
Jen pokud se hádka týká vìci samé a nedochází pøi ní k osobním výpadùm.

7. Dokáete si nechat pro sebe dùvìrné informace?
a) Jistì, není to pro mne nic sloitého, i tak se málo zapojuji do
hovoru.
b) Vìtinou se nìjak podøeknu.
c) Samozøejmì e ano, v tom je na mne spolehnutí.

8. Dozvíte se o nevìøe v manelství vaich pøátel. Prozradíte
to podvádìnému z dvojice?
a) Ne, budu se tím trápit, ale budu mlèet.
b) Asi ano, kdo jiný by to mìl podvádìnému øíci ne jeho pøátelé.
c) Ne, ale promluvím do svìdomí tomu z manelù, který je
nevìrný.

9. Zajímá vás soukromí jiných lidí?
a) Vìtinou ne, pokud se nejedná o významné lidi, ale vadí mi bulvár.
b) Jistì, to pøece oivuje jinak dost nudný svìt.
c) Pokud se mi sami se svým soukromím nesvìøí, tak ne.

10. Dozvíte-li se nìco pikantního o nìkom známém, necháte
zvìst kolovat?
a) Ne, radìji budu mlèet nebo se to obrátí proti mnì.
b) To si pite, ale tak, aby nebyl na první pohled zøejmý zdroj informace.
c) Rozhodnì ne, budu se tváøit, e nic podobného nevím a nezajímá mì to.

Výsledek:
Pøevaují odpovìdi a):
Patøíte k uzavøeným lidem, kteøí obtínì komunikují s ostatními,
take mlèení je pro vás pøirozeným stavem. Uvìdomte si ale, e
mlèení není vdy jen zlato a nìkdy vás mùe nevhodné mlèení do
maléru spí dostat, ne se ho vyvarovat. Zbavte se ostychu a
zkuste se víc otevøít lidem, kterých si váíte a kteøí dovedou
naslouchat.
Pøevaují odpovìdi b):
Zakládáte si na své upøímnosti, ale nìkdy je to spí neomalenost a
bezohlednost. Nezøízenou otevøeností vnáíte problémy do svých
vztahù s ostatními lidmi. Nedokáete mlèet ani v pøípadì, kdy jste si
vìdomi, e vám vae sdílnost kodí. Pokuste se více myslet a ménì
mluvit.
Pøevaují odpovìdi c):
Ovládáte umìní mluvit i mlèet v pravý èas a pravým zpùsobem.
Umíte váit slova a sdìlovat je tehdy, kdy je nadìje, e budou vyslyena. Musíte mít úspìch v jednání s lidmi a moná právì po vás
pláèe nae diplomacie.
(p.p.)

Hádanka:
Proè mají Èei ploché nohy?
Protoe se u estnáct let odráejí ode dna.
Z èeho pochází èlovìk
Èlovìk pochází z pecky:
Z pecky je strom, ze stromu je trnka, z trnky je slivovica, ze slivovice je
opica a z opice je èlovìk.
Nemoný øeditel
Pozdì veèer stojí generální øeditel u skartovaèky, vedle nìho mladý zamìstnanec.
Øeditel povídá:
"Prosím vás, drím v ruce velmi citlivý a dùleitý dokument a moje
sekretáøka u la domù. Mùete mi pomoci s tímhle pøístrojem?"
"Samozøejmì," odpoví mladík. Zapne skartovaèku, vloí papír a
zmáèkne knoflík START.
"Mockrát dìkuji. Budu potøebovat tøi kopie!"
Pro skvìlý den
Je obrovský rozdíl mezi pozitivním a negativním náhledem na minulost.
V podstatì jde o pohled. Nic u na minulosti nezmìníte, ale vae psychika ije tím, co zpìtnì proíváte (a vy proíváte své vyprávìní i
vzpomínky).
Kdy u se musíte ourat v minulosti, berte jen to pozitivní, urèuje to
smìr a rychlost vaich krokù souèasnosti (a ty vytváøejí vai budoucnost).
Skvìlý den.
Vybrala LH

Jiná poácká

Èapkùv pan potovní doruèovatel, který tak nezitnì putoval za
neadresnou adresátkou, by se nejspí divil, jakou my jsme mìli
poaèku! Do míst na vesnici, kam jezdíme na chalupu a která jsou mimo obec, pota dorazí z dùvodu rozstrkanosti domù a poslední. A tak
sousedka, která se nemohla obejít bez kadodenní procházky za
detì, mrazu i vedra s cílem zásobit potravinami a pitím sebe a svého
"dìdka", se po nákupu jetì stavìla na potì pro zásilky smìøující do
naeho blízkého okolí. Sice musela nìkdy èekat ve frontì u jediného
okénka venkovské poty, kde se odbývá sportka, vklady i výbìry,
nákupy rùzných produktù i rozhovory o vesnických aktualitách. Pak pomalým krokem s nákladem stoupala do dlouhého táhlého kopce a zastavovala se na pøedání poty. Postupnì tak dorazila a ke své
chalupì. Odloila nákup a popobìhla dál, pokud bylo tøeba doruèovat
do jetì vzdálenìjích domù. Bylo to ke veobecné spokojenosti.
Sousedka si díky námaze mohla dopøát o pár knedlíkù èi buchet více,
doruèovatelka se ménì utahala a sousedi dostávali potu døíve.
Nedávno jsem se dovìdìla, e pøíjemci dùchodù pamatují na doruèovatele vìtinou "vimným". O téhle pøíjemnìjí stránce øemesla nikdy
sousedská doruèovatelka-amatérka nemluvila. Moná to bude tím, e
dùchodci z naí cesty si nechávají posílat dùchod na úèet. Rozhodnì
vak je tento pøípad dùkazem toho, e sousedská výpomoc jetì
nevymøela!!! Moná ale tak vymøou doruèovatelé! V naem konkrétním
pøípadì to skonèilo odstìhováním dobrovolné doruèovatelky.
-dì-
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