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ZA NOVÝ ZÁKONÍK PRÁCE
V Praze 26. listopadu probìhla odboráøská demonstrace

Více ne tisícovka úèastníkù
demonstrace na podporu nového
zákoníku práce tak, jak ho pøedloila
vláda a v prvním ètení schválila snìmovna, byla z naeho odborového svazu. Demonstrace se úèastnilo dvacetpìt tisíc odboráøù z celé republiky.
Odmítli tak snahy o omezování práv
zamìstnancù a tendence zavádìt u
nás pomìry a standardy podobné Èínì
èi Latinské Americe. K demonstrujícím
promluvili pøedseda Èeskomoravské
konfederace odborových svazù Milan
tìch, pøedseda Asociace samostatných odborù Bohumír Dufek a europoslanec Richard Falbr. Z tribuny zaznìlo mimo jiné: "Odbory jsou dnes
chápány jako pøekáka vemocné síly
trhu. Jejich sílu se snaí i ve svìtì
omezit. Navíc vechny útoky proti
novému zákoníku práce jsou nepravdivé," a "Naím nejvìtím nepøítelem je
strach." V otevøeném dopise vyzvali
demonstranti politiky: "Nedopuste, aby
se nový zákoník práce, který je nyní ve
vaich rukách, stal pouze zákonem pro
snadné a bezdùvodné vyhazování lidí z
práce."
-dì-

l Bezplatné obèanské právní poradny
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Konèí platnost Podnikové kolektivní smlouvy
Èeské poty, s.p. na léta 2001 - 2005,
je pøipravena Podniková kolektivní smlouva
na léta 2006 - 2010.

Na hodnocení Podnikové kolektivní
smlouvy za uplynulé období je jetì
chvilka èasu a vlastní hodnocení bude
pøedmìtem spoleèného dokumentu na
poèátku roku 2006. A tak se zamìøme
na novou kolektivní smlouvu zajiující
budoucí vztahy zamìstnavatele a zamìstnancù v rámci Èeské poty, s.p..
Základním smyslem uzavøení kolektivní smlouvy je zachování sociálního smíru nastolením vyváeného pomìru
dohodnutých práv a závazkù zamìstnavatele a zamìstnancù. Kolektivní smlouva roziøuje a doplòuje podle poadavkù a moností smluvních stran základní práva a povinnosti smluvních stran vycházející z pøísluných zákonù a
dalích právních norem. V kolektivní
smlouvì se upravují mzdové, sociální a

pracovnìprávní nároky v rámci daných
pøedpisù a moností. Nároky vzniklé z
kolektivní smlouvy jednotlivým zamìstnancùm se uplatòují a uspokojují jako
ostatní nároky zamìstnancù z pracovního pomìru. Jednotlivé kapitoly kolektivní smlouvy pak mohou obsahovat dohodnuté výhodnìjí podmínky pro zamìstnance.
A nyní ji k novému dohodnutému
Návrhu nové kolektivní smlouvy Èeské
poty, s.p..
Úvodní ustanovení: mimo základních
pojmù obsahuje i nové názvy jednotlivých organizaèních sloek zamìstnavatele, vycházející z organizaèní
zmìny po 1. 10. 2005.
Závaznost, platnost, doplòky,

23. listopadu 2005 se selo v Praze
8. jednání Zastupitelstva odborového
svazu. Jednání probíhalo za více ne
80% úèasti èlenù Zastupitelstva. Na
programu jednání, kromì zprávy o èin-

nosti od 7. zasedání, byly dalí dùleité
body, a to návrh rozpoètu odborového
svazu na rok 2006, volba delegátù na
IV. sjezd Èeskomoravské konfederace

(Pokraèování na stranì 3)

8. jednání Zastupitelstva OS ZPTNS

(Pokraèování na stranì 3)

Na snímku z konání zastupitelstva zleva Jiøí Jaèmenka z Èeské poty Opava, Lubo
Míka z ÈESKÉHO TELECOMU v Karlových Varech a Hana Kubánková z KOV
Ostrava.
Foto: Jiøí Klepáè

STØET O ZÁKONÍK PRÁCE

Rozhodování
o
budoucí
podobì zákoníku práce, jeho
jsme
právì svìdky,
bude mít velké
sociální i politické dopady. Zákoník práce není
toti ádná neutrální právní norma, jeho ustanovení mají pøímý
vztah k míøe demokratiènosti systému, ve kterém ijeme.
Jde o to, e vztah mezi zamìstnavatelem a zamìstnancem
je mocensky výraznì nerovný.
Ten, kdo vlastní peníze, kapitál,
investice, je u z tohoto titulu
zvýhodnìn oproti vem, kdo nic z
toho nemají. Zákoník práce je
zde kvùli tomu, aby tuto výraznou
mocenskou nerovnost uvedl do
souladu s poadavkem demokracie na zásadní rovnocennost
vech obèanù.Proto obsahuje
napøíklad ochranu pøed okamitou a nezdùvodnìnou výpovìdí,
záruky plnohodnotného pracovního pomìru, èi ustanovení o
pravomocech odborù.
Krátce po konèení druhé svìtové války, kdy jetì existovala
silná vùle pøedcházet dalím konfliktùm, konstatoval britský sociolog T. H. Marshall, e bez sociálních práv zùstávají ostatní
práva, tedy práva obèanská a
politická pouze neúplná, formální, polovièatá. Nemají proto pravdu ti, kdo tvrdí, e sociální práva
omezují svobodu. Je tomu právì
naopak. Urèitá míra sociálních
práv je naprosto základním pøedpokladem pro realizaci osobní
svobody. Bez sociálních práv se
èlovìk nemajetný rychle stává
pouhým otrokem trhu. Nemá
monost odmítnout nabídky na
trhu práce ani v tom pøípadì, e
vechny jsou pro nìho nevýhodné a poniující.
Dnení snahy zredukovat a
na kost sociální stát a v rámci tohoto taení osekat, èi pøímo zruit
zákoník práce nejsou nièím jiným
ne snahou o vyvlastnìní obèanù
od jednou pøiznaných sociálních
práv, která jsou ve skuteènosti
jediným majetkem nemajetných.
Existuje snaha vydávat tuto
formu vyvlastnìní, èi spíe
krádee, za jakousi "modernizaci" spoleènosti. Demagogické
taení za asociální "modernizaci"
probíhá dnes ve vech zemích
Evropy. Vyvlastnìní zamìstnancù od jejich práv prosazují ve
vech evropských zemích právì
ty síly, které zároveò vyhlaují, e
jsou proti dalímu sjednocování
Evropy. To není náhodné.
Ti, kdo by rádi pøipravili vlastní zamìstnance o jejich u tak
dost osekaná práva a jistoty,
potøebují mít namísto sjednocené
Evropy
konglomerát
øevnivých státù, které se navzájem trumfují v tom, kdo sníí
daòové bøemeno bohatých a
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zároveò sníí cenu práce zamìstnancù. Jen v takto nejednotné Evropì mohou velké firmy
vydírat jakoukoliv vládu pod
pohrùkou, e odejdou do zemì,
kde pro mocné je pøipraveno
jetì více výhod a kde zamìstnanci jsou jetì bezprávnìjí.
Uí integrace Evropy by jim v
tìchto ohledech výraznì zmenila prostor pro manévrování.
Pokud by v této situaci odbory
postupovaly roztøítìnì, nemají
ádnou anci.
A nejde zdaleka jen o to, e se
musí nauèit èelit spoleèným
ohroením spoleènì v rámci jednotlivých zemí. Jejich jedinou
nadìjí je irí celoevropská solidarita.
Je hodnì krátkozraké snait
zvyovat zamìstnanost v naí
zemi pøedevím transferem pracovních pøíleitostí ze zemí, kde
cena práce je vyí ne v Èeské
republice. V tomto pøípadì se
stáváme jen krátkou, doèasnou
zastávkou na putování kapitálu a
investic do zemí jetì chudích,
kde zamìstnanci jsou u zcela
bezprávní.
Proto by mìly právì odbory
hrát pøi integraci Evropy mnohem
významnìjí roli ne dosud. Celá
Evropa se stává høítìm, na kterém se hraje o to, nakolik se
nerovnováha vychýlí ve prospìch
zamìstnavatelù a na úkor zamìstnancù, nakolik bude "svoboda podnikání" roziøována v prvé
øadì na úkor poklesu míry
ochrany zamìstnancù.
V tomto smyslu se o budoucnosti èeského zákoníku práce
rozhoduje také pøi demonstracích
odboráøù v Nìmecku, ve Francii,
v Itálii. Nemìli bychom zùstat
pozadu.
Jan Keller
(autor je sociolog, raznìní redakce)

Redakèní rada pøeje vem ètenáøùm pokojné svátky
vánoèní a do nového roku 2006 sílu k zápasu o narovnání
mezilidských vztahù ve spoleènosti.
Jako pohlazení i výzvu k promylení posíláme vem, kdo
chtìjí slyet, vere staré více ne sto let, jejich èetina je
sice pro dneního ètenáøe obtíná, jejich poselství vak kupodivu stále ivé.
-haPROÈ?
Jaroslav Vrchlický

Kdy poslední se chodec z ulic tratí
a vzduchem víøí drobné hvìzdy snìhu,
tu okna domù v prudím rdí se ehu
od záøe stromkù, je v nich vidí pláti.
A kdybys v støedu ulice moh státi
A poèítati tìstí, radost, nìhu,
tu øek bys: Blaha moøe beze bøehù
je celý svìt, proè naøíkat a lkáti?

A nechápal bys ani, jak to moná,
e tento èistý dìtských slastí eden,
kde kadá mysl astná je a zboná,
Jana Wienerová:
Dobrá zpráva
(kresba tuí, 2005)

proè toto blaho, èlovìkem být pouze,
si lidstvo nechá na den roku jeden,
co v ostatních vøe starost, boj a nouze!
(Nové sonety samotáøe, 1891)

Z ÈESKOMORAVSKÉ KONFEDERACE
ODBOROVÝCH SVAZÙ

Informace z legislativní rady ÈMKOS

Legislativní Rada ÈMKOS se
na svém zasedání zabývala doporuèením Rady vlády pro rovné
pøíleitosti en a muù ve vìci
provedení veøejné informaèní
kampanì k problematice rovných
pøíleitostí en a muù kdy Rada
vlády uvádí následující:
"Otázka rovnosti muù a en
je veøejností èasto povaována

Prohláení delegátù konference ZO OS ZPTNS Trutnov 14. øíjna 2005

Delegáti konference základní organizace Odborového svazu zamìstnancù potovních telekomunikaèních a novinových slueb
vyslovuje plnou podporu pøedstavitelùm ÈMKOS pro vyjednávání o
novém znìní zákoníku práce.
Delegáti konference navrhují a ádají, aby pánové typu p. Kalouska,
Míla a dalích, zkusili nejdøíve alespoò pùl roku sami ít za podmínek,
které navrhují. Ne ale ve svých funkcích, ale jako øadoví zamìstnanci.
Tito pánové si snad vùbec neuvìdomují poslání odborù nejen v této
zemi, ale i na celém svìtì.
Práva odborù jsou na základì zkueností uplynulých dvou set zakotvena v úmluvách Mezinárodní organizace práce. A nejsou to práva
pro odborové funkcionáøe, z pøeváné vìtiny vykonávajících svou práci mimo své zamìstnání a v podstatì bez úhrady, ale práva pro zamìstnance, práva na slunou mzdu za vykonanou práci, na sluné
zacházení, odpovídající dvacátému prvnímu století, na hodnotný ivot
aspoò èásteènì opøený o ivotní jistoty.
Zamìstnanec sám by se jen tìko mohl bránit svému zamìstnavateli
v pøípadì jimi navrhovaného zákoníku práce, nebo i jeho zruení. A
pøidáme-li k prohláení uvedených pánù jetì poadavek pánù z ODS
na zruení minimální mzdy, pak nás opravdu chraò Pán Bùh, protoe
pak Kalousek to nebude.
Domníváme se, e mnoho a mnoho naich èlenù i neèlenù má velmi
hoøké zkuenosti s nìkterými tzv. podnikateli, se zacházením odpovídajícím pøedminulému století.
Proto vyzýváme jak odborové centrály, tak èleny odborù, ale
samozøejmì vechny zamìstnance i kdy nejsou odborovì organizováni
NENECHTE SI OMEZIT SVÁ PRÁVA, POVINNOSTÍ MÁTE I TAK
DOST!!! NEBOJTE SE - NEMLÈTE!!!

za pøedevím enský problém, v
nìm mui zaujímají spíe pasivní roli. Pøevauje vak obecné
pøesvìdèení, e princip rovných
pøíleitostí en a muù je
prospìný pro rozvoj celé
spoleènosti. Rada vlády pro
rovné pøíleitosti en a muù, která je v této oblasti stálým poradním orgánem projednala na
svém zasedání souèasný stav
vývoje situace v rovnosti en a
muù ve spoleènosti a doporuèila rozvinout veøejnou informaèní
kampaò k problematice rovných
pøíleitostí en a muù.
Zároveò s tímto doporuèila
Rada vlády na základì zprávy
Evropského genderového institutu pro rovnost en a muù vládì
provést mezi státy Evropské unie
pùsobivou aktivitu k propagaci
Prahy jako budoucího sídla
Evropského institutu pro rovnost
en a muù. Souèasnì také tato
Rada doporuèila prokolit èleny a
èlenky vlády a vedoucí pracovníky a pracovnice ministerstev
vèetnì námìstkù a námìstkyò
ministrù a ministryò v problematice pøíleitostí en a muù.
Tímto jsem pouze chtìla upozornit vechny kolegynì, e
otázky tak èasto diskutované i na
pracovitích u firem sdruených
pod naim svazem, jsou otázky k
iroké diskusi.
Ivana Musilová
OS ZPTNS oddìlení kolektivního
vyjednávání a odmìòování

Konèí platnost Podnikové kolektivní smlouvy
Èeské poty, s.p. na léta 2001 - 2005,
je pøipravena Podniková kolektivní smlouva
na léta 2006 - 2010.

(Pokraèování ze strany 1)

zmìny a vztahy smluvních stran: tato
kapitola stanoví základní pravidla
rozsahu a platnosti kolektivní smlouvy.
Informace: zde dochází k upøesnìní
nìkterých termínù a rozsahu poskytovaných informací.
Politika zamìstnanosti: kapitola
obsahuje základní pravidla spolupráce,
vèetnì skuteènosti týkající se dohody o
hodnocení politiky zamìstnanosti za uplynulý rok. Politika zamìstnanosti v
následujícím roce je dohadována formou samostatného dodatku.
Uvolòování pøi organizaèních
zmìnách: kapitola obsahuje souhrn
základních dohod, vèetnì výe odstupného v rámci zákonných nárokù a
nárokù dohodnutých nad rámec
zákona.
Pracovní pomìr a pracovní smlouva: kapitola obsahuje základní údaje o
pracovním pomìru a pracovní smlouvì,
vèetnì vymezení monosti uzavírání
opakovaných pracovních pomìrù a
skuteènosti, kdy je tato monost vylouèena.
Pracovní øád: kapitola obsahuje termín a zpùsob seznámení zamìstnancù
s tímto dokumentem, vèetnì zpùsobu
aktualizace.
Pracovní doba: tato èást kolektivní
smlouvy stanoví pracovní dobu zamìstnancù, povolené výjimky a dalí formy
pracovní doby uplatòované po dohodì s
odborovým partnerem. Je zde stanovena pøestávka na jídlo a oddech,
monost povolení kratí pracovní doby,
doba stanovená na oèistu po skonèení
práce a pøihlédnutí k dopravním
monostem zamìstnancù pøi stanovení
práce ve dnech pracovního klidu.
Pracovní pohotovost a práce
pøesèas: v tìchto èástech jsou stanoveny základní pravidla pro uvedené

èinnosti, vèetnì nárokù zamìstnancù
plynoucích z této práce.
Dovolená na zotavenou: základní
zákonný nárok na dovolenou je prodlouen o l týden. V kapitole jsou popsány pøípady èerpání dovolené pro zamìstnance s dìtmi a dalí formy.
Pøekáky v práci: kapitola popisuje
formy, kdy zamìstnavatel poskytuje zamìstnancùm pracovní volno s náhradou
a bez náhrady mzdy.
Mzdy a cestovní náhrady: v èásti
týkající se mezd je popsán zpùsob zaøazování zamìstnancù do tarifních stupòù, stanovení tarifních mezd, dohodnutá výe pøíplatkù za práci pøesèas,
práci ve svátek, práci v noci, práci ve
ztíeném pracovním prostøedí, práci v
dìlených smìnách, formu a výplatu
zaruèených sloek mzdy, povinnost
oznámení formou mzdového výmìru,
vytváøení podmínek pro rùst mezd, zpùsob úpravy tarifních mezd a dalích mzdových sloek, ve vazbì na dohodu o
mzdových nárùstech pro kalendáøní rok.
Cestovní náhrady jsou øeeny dohodou
smluvních stran ve vnitropodnikovém
pøedpise pro následující rok.
Stanovení mnoství a tempa
práce: tato kapitola obsahuje závazek
zamìstnavatele zpracovat a projednat s
odborovým orgánem Sborníky normativù spotøeby práce pro jednotlivé
oblasti èinností v rámci Èeské poty,
s.p. pøed jejich uplatnìním. Je zde stanoven zpùsob pouití hodnocení a
výstupy mající zásadní vliv na míru zamìstnanosti ve vazbì na tato hodnocení. Jsou zde uvedeny termíny zpracování Sborníkù a jejich pøedání
odborovému partnerovi k projednání.
Náklady na sociální úèely a FKSP:
tato èást obsahuje vechny základní
formy uití prostøedkù fondu a konkrétní
èástky stanovené na sociální úèely pro

roèní období. Vymezuje èástky centrálních prostøedkù a formy jejich uití.
Zásady pouití FKSP vèetnì rozpoètù
se dohodnou na úrovni OZ.
Pracovní podmínky: kapitola obsahuje závazky zamìstnavatele týkající
se zlepování úrovnì vybavenosti pracovi, zajitìní dopravy do zamìstnání
v pøípadech nedostupnosti MHD, klade
dùraz na bezpeènost a ochranu zdraví,
vymezuje povinnost vybavení základními prostøedky, stanovuje nutnost zajitìní bezpeènosti zamìstnancù,
popisuje zpùsob a formu pojitìní zamìstnancù pøi výkonu povolání.
Stravování zamìstnancù: kapitola
popisuje formy a zpùsoby poskytování
stravování, vèetnì pøíspìvkù na stravování a stanovení nárokù.
Pøíspìvek na zajitìní stáøí:
popisuje
formu
jednorázového
pøíspìvku na zajitìní stáøí v souvislosti
s prvním odchodem do dùchodu, týkajícího se zamìstnancù kteøí odpracovali
u zamìstnavatele 35/40 let.
Dìtská rekreace: kapitola se týká uvolòování zamìstnancù k zajitìní dìtských a mládenických táborù, vèetnì
zpùsobu provozování a zabezpeèování
této èinnosti.
BOZP, zdravotní péèe a úrazové
pojitìní: kapitola popisuje vechny
formy èinnosti na úseku BOZP, zdravotní péèe a úrazové prevence, vèetnì
úrazového pojitìní a poskytování
ochranných nápojù.
Podmínky èinnosti odborù: zde jsou popsány základní principy umoòující èinnost odborových orgánù, uvolòování odborových funkcionáøù na
jednání orgánù a poskytování pøíspìvku
zamìstnavatele na èinnost PKOV.
Závìr Podnikové kolektivní smlouvy obsahuje pojednání o právu
spolurozhodování, projednávání a
právu kontroly, vèetnì závìreèných ustanovení, stanovení platnosti uvedení
Pøíloh PKS, jako její nedílné souèásti.
Jednotlivé pøílohy PKS obsahují:
Zásady odmìòování zamìstnancù,
Systém typových pozic v Èeské potì,
s.p., Zásady pro poskytování cestovních náhrad, Pokyny pro výpoèet
prùmìrného výdìlku, Zásady pro tvorbu
a pouívání FKSP, Pravidla pro ivotní
pojitìní a penzijní pøipojitìní zamìst-

nancù Èeské poty, s.p., Vzorový seznam èinností, zamìstnání a profesí pro
zápoèet doby potøebné k osobní oèistì
zamìstnancù do pracovní doby, Tabulky
stanovující Zámìry v tarifních mzdách
pro rok 2006 a Plán mezd a poètu zamìstnancù na rok 2006.
Závìrem tohoto struèného popsání
situace pøi jednání a obsahu jednotlivých kapitol PKS Èeské poty, s.p.
je nutné konstatovat, e vechny
dosaené dohody vyjadøují spoleènou
snahu zamìstnavatele a Podnikového
koordinaèního odborového výboru o
neustálé zlepování mzdových, sociálních, pracovních a dalích podmínek
zamìstnancù Èeské poty, s.p.. Je nutno vnímat a respektovat skuteènost, e
odborové orgány zde vyjednávají podmínky obsaené v PKS za vechny zamìstnance, tedy za èleny i neèleny
odborù. Toto je nae zákonná povinnost, i kdy èinnost odborových orgánù
je provádìna pøevánì z pøíspìvkù
èlenù, pro vechny zamìstnance. Øada
zamìstnancù, kteøí z této èinnosti mají
prospìch dokonce poslání a postavení
odborových orgánù zpochybòuje,
moná z neznalosti, moná zámìrnì.
Vechny dosud neuzavøené kapitoly
PKS (týkající se výe mzdového nárùstu, jeho konkrétní uití, poètu zamìstnancù pro rok 2006, doplnìní èástek do
kapitoly FKSP, doplnìní tabulek obsahujících èísla pro rok 2006, pøípadnì
doplnìní
kapitoly
týkající
se
odmìòování) by mìly být dohodnuty do
15. prosince 2006 a PKS následnì
podepsána.
Povauji za zcela zásadní na závìr
tohoto èlánku podìkovat vem èlenùm
odborù za podporu pøi èinnosti PKOV a
odborových orgánù na vech úrovních v
rámci Èeské poty, s.p., pøi jejich jistì
nelehké a zásluné èinnosti. Dìkuji
vem funkcionáøùm PKOV, KOV na
úrovni OZ, ZO naeho odborového svazu za jejich jistì nelehkou a
záslunou práci ve prospìch vech zamìstnancù Èeské poty, s.p..
Pøeji Vám vem váené kolegynì a
kolegové krásné a astné Vánoèní
svátky, v novém roce pak hodnì osobních i pracovních úspìchù a
pøedevím pevné zdraví Vám i Vaim
rodinám.
Karel Koukal

(Pokraèování ze strany 1)

øad èlenù Zastupitelstva schválen.
Èlenové Zastupitelstva zvolili podle
regionálního principu tøináct delegátù
IV. sjezdu ÈMKOS.
Jedním z nejdùleitìjích bodù
pøedloených k projednání Zastupitelstvu byla pøíprava IV. sjezdu OS
ZPTNS. Pøedloeny byly dvì alternativy, jedna na odloení konání sjezdu a
hledání moností ke slouèení s nìkterým obdobným odborovým svazem a
druhá alternativa na svolání sjezdu v
øádném termínu, tj. v listopadu 2006.
Po bouølivé diskusi nebyla schválena
ani jedna z alternativ a Zastupitelstvo
povìøilo vedení odborového svazu
ovìøením moností slouèit ná
odborový svaz.
Závìr jednání byl dalím vyzváním
k úèasti na demonstraci na podporu
pøijetí zákoníku práce.
-JiV-

8. jednání Zastupitelstva OS ZPTNS

Tímto èíslem ECHA vás provázejí fotografie Denisy imonové, 27leté potovní doruèovatelky z poty Lysá nad Labem. Na potì pracuje stejnì dlouho jako amatérsky fotografuje, od roku 2002. Fotografovat zaèala díky kamarádovi, od kterého dostala fotoaparát zn.
Zenit. O rok pozdìji si poøídila fotoaparát zn. Minolta, kterým fotí dodnes. K oblíbeným
námìtùm patøí portrét, dìti, reportá, rodina - pøátelé, dokument. V roce 2003 získala 1.
místo v kategoriích Fauna a Události naeho mìsta a 1. místo ve veøejné anketì VII.
roèníku soutìe vyhláené Mìstským úøadem v Lysé nad Labem. V VIII. roèníku tée
soutìe získala od poroty 2. místo na téma Portrét a 1. místo ve veøejné anketì za tuté
fotografii. Letos v záøí mìla ve spolupráci s klubem gentlemanù z Prahy-ikova výstavu
v potovní minigalerii na ikovì s názvem Nae budoucnost, vìnovanou dìtem.
-dì-

odborových svazù a pøíprava IV. sjezdu naeho odborového svazu.
Kolega ámal - pøedseda
odborového svazu ve zprávì o èinnosti zhodnotil èinnost Rady OS ZPTNS,
èinnost svazu pøi pøípravì odvìtvové
kolektivní smlouvy vyího stupnì a pøi
pøípravì kolektivních smluv jednotlivých hospodáøských subjektù na
dalí období, práci organizaèní a
výsledky v oblasti vzdìlávání
funkcionáøù vèetnì èinnosti na úseku
bezpeènosti a ochrany zdraví pøi práci.
iroce hovoøil o èinnosti svazu vyplývající z èlenství v mezinárodní organizaci
UNI. Závìrem svého vystoupení se
zmínil o èinnosti ÈMKOS.
Pøedloený
návrh
rozpoètu
odborového svazu na rok 2006 byl po
vyslechnutí stanoviska revizní komise
a po zodpovìzení nìkolika dotazù z
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Kdy? Co? Kde?

záøí 2005 ÈESKÝ TELECOM zástupci podnikového výboru zajistili dokumentaèní materiály o snaze nìkterých øídicích pracovníkù øeit pracovnìprávní záleitosti zpùsobem, který je eticky
nepøijatelný a je vnímán jako rozporný se zákoníkem práce a
kolektivní smlouvou. Pøísluní
èlenové vrcholového vedení byly
vyzváni k nápravì stavu a v pøípadì potvrzení odbory pøednesených problémù v konání jednotlivých manaerù k vyvození
odpovìdnosti.
23. záøí 2005 probìhlo 31. jednání
PKOV
zamìstnancù
ÈESKÉ-HO TELECOMU, a. s.
Jednání se týkalo pøedevím podnikové kolektivní smlouvy, benefitù, Odvì-tvové kolektivní smlouvy, zmìn organizaèní struktury a
vývoje v jednotce Sítì a problémù
v pracovnìprávní oblasti v
Telefonic-kých kontaktních centrech.
27. záøí 2005 ÈESKÝ TELECOM
- bylo zahájeno kolektivní vyjednávání o podnikové kolektivní
smlouvì na období po 1. 1. 2006.
øíjen 2005 ÈESKÝ TELECOM jednání s vedením o zmìnách v
odstupném a o mzdovém vývoji
pro rok 2006. Zároveò bylo jednáno se zástupci vedení o budoucím vývoji zamìstnanosti a o
neúplné funkènosti podpùrných
systémù a s tím spojenými problémy na stranì zamìstnancù - vícepráce, pøesèasy, nekvalitní
øízení prací.
10. øíjna 2005 se konalo 34. jednání Podnikového koordinaèního
odborového výboru Èeské poty,
s. p.. Program: Kontrola zápisù z
minulého jednání PKOV. Informace o jednání Pracovní skupiny
PKOV Èeská pota, s. p. pro
kolektivní vyjednávání. Odborové
otázky. Dodatek è. XIII K
Podnikové kolektivní smlouvì.
Podniková kolektivní smlouva na
rok 2006 - 2010. Hospodáøský
výsledek Èeské poty, s. p. za 1.
a 9. 2005 (pøedbìný). Rùzné.
13. øíjna 2005 se uskuteènilo jednání Podnikového koordinaèního
odborového výboru spoleèností
novinových slueb v Èeské republice ve spoleènosti MEDIASERVIS s. r. o. Program:
Informace o aktuálním stavu
spoleènosti MEDIASERVIS s. r.
o.. Aktuální situace v OS ZPTNS.
Informace k pøípravì nové kolektivní smlouvy PNS a. s.. Stav
hospodaøení k 30. 9. 2005.
24. øíjna 2005 se konalo 35. jednání Podnikového koordinaèního
odborového výboru Èeské poty,
s. p.. Program: Zahájení a program jednání. Kontrola zápisu z
minulého jednání. Informace o
jednání pracovní skupiny PKOV
Èeská pota, s. p., pro kolektivní
vyjednávání. Odborové otázky:
Zákoník práce. Èlenská základna. Evidenèní listy ZO OS. Odvod
èlenských pøíspìvkù. Odvìtvová
kolektivní smlouva vyího stupnì. Pøítí jednání odborových
orgánù.
Spoleèné
jednání
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Mají odbory v èeském provedení
(a potovnì-telekomunikaènì-novinovém zvlá) smysl? A jaký?

Na aktuální téma

Stále èastìji
mì pøepadá
pocit,
jako
bych eptal smìrem k hluchým uím a
za
silného
vìtru, resp. psal do vzduchoprázdna. Jako by mi ujel vlak a
já marnì pádím, abych se pokusil
na vlastní nebezpeèí vyskoèit na
poslední schodek posledního
vagónu a køeèovitì se zachytil za
rukoje pøed zabouchnutými dveømi.
Asi jsem ve støedu dìní u pøíli
dlouho a zaèínám tudí být ponìkud
opotøebovaný. Co je sice konstatování bolestné, ale asi tomu tak
skuteènì je. Ono toti poøád platí to
o umìní odejít vèas.
Pøedstavy, které jsem mìl a za
nì jsem se - bezpochyby s mnoha
omyly - snail v rámci naeho OS
bojovat od kutnohorsko-kolínského
mimoøádného sjezdu v lednu 1990,
berou postupnì za své.
Jsem asi velký idealista. e bych
svìt - i ten ná odborový mikrokosmos v nìm - vidìl nìjak jinak ne
jaká je realita?
Tøebae - a nikoli sám samotinký
- jsem se snail od posledního,
ponìkud neastnì v øadì zásadních závìrù vyústivího sjezdu OS
ZPTNS, volat po intenzivní práci

nad stanovami, nad promýlením
zásad solidarity uvnitø i vnì svazu,
nad rozliováním priorit od vìcí
nepodstatných, ve vyhledávání, jak
se kdysi øíkalo, "kádrových rezerv"
do odpovìdných funkcí atd., v podstatì nic se nestalo.
Hovoøí se v poslední dobì, èím
víc se datum svolání øádného sjezdu blíí, o slouèení s nìkterým jiným
odborovým svazem v rámci
ÈMKOS (a pøitom nejsme s to
vysvìtlit naí èlenské základnì, e
bychom se mìli sluèovat na
odborové - nefiremní bázi do
vìtích, profesionálnìji vedených
celkù, v rámci vlastního OS, e
spoustì funkcionáøù uniká potøebnost intenzivnìjí spolupráce v rámci regionálních rad odborových svazù, potøeba bojovat za odborové
právní poradny v regionech atd.), o
nutnosti posunout konání sjezdu o
nìjaký (v ádném pøípadì vak ne
více ne dvanáctimìsíèní, tvrdím
já!) odklad konání sjezdu, nikomu
vak nevadí, e jsme dobu mezi sjezdy prodlouili na tom posledním
ponìkud bezhlavì o rok, kdy bychom byli mìli jít cestou pøesnì
opaènou a ètyøleté období alespoò
o rok zkrátit, e jsme si stanovili
strop na výbìr pøíspìvkù, co v
podstatì jako by pøedbìhlo nápady,
øinoucí se na nás z "modré ance"
naich pravicových bojovníkù z

Moná
si
øeknete, proè
pouívám
tento jakýsi
"nadnesený"
úvod svého
pøíspìvku.
Ale je to podle mého názoru skuteènost, protoe v této
dobì se identita odborù v celé
naí zemí potýká s problémem
bytí a nebytí. Vidím to i jako èlen
regionální rady, kde mám
monost komunikovat s kolegy z
ostatních svazù. Problémy jsou
hlavnì "finanèní", které pøedurèují
ivotnost vech svazù. Vude na
zdrojích - èlenských pøíspìvcích a jejich pøerozdìlení je vidìt nedostatek. Nevím jestli ji nazrála
doba, která by se dala definovat
pøevodem vekerých vybraných
èlenských pøíspìvkù na centrálu.
Tak daleko asi jetì nejsme, (i
kdy podle mého názoru to k této
alternativì postupnì spìje), ale
jak tedy dál?
Zdá se, e nejpøirozenìjím
krokem je postupné sluèování
jednotlivých subjektù, a tím
etøení nákladù na vlastní provoz.
Ale?? Ono to samozøejmì není
vùbec jednoduché. Na jedné stranì je
napøíklad
obava
odboráøù o ztrátu své identity. To

plnì chápu, protoe jsme ji nìjakou dobu zvyklí na své okolí na
"své lidi" a jakákoliv zmìna, pøinese skuteènì novou situaci. A
urèitì ne jednoduchou. Také je
pravda, e souèasný stav by se
jetì nìjakou dobu dal utáhnout.
Sice finanènì na úkor budoucnosti, co je pro nìkteré z nás
nepøekonatelné, ale i to by lo.
Ale je to øeení?
V naem svazu OS ZPTNS
dochází k dùleitému pøelomu, který moná ne vichni nai èlenové (pokud jsou vùbec informováni) vnímají se stejnou intenzitou. Na jednání Zastupitelstva
dne 23. listopadu 2005 se bude
rozhodovat o tom, zda bude pøijata varianta odloení pøípravy sjezdu naeho svazu. A zhruba pùlroèní odklad vìnovat intenzivním
jednáním o pøípadné monosti slouèení naeho (v této dobì
poèetnì 7. nejvìtího svazu sdrueného v ÈMKOS) s jiným svazem.!! Pøesto, e Rada tento
postup doporuèuje, bude dalí
krok schválen právì na jednání
tohoto Zastupitelstva. A já jsem
skuteènì zvìdavý, zda jednání
tento návrh odsouhlasí.
Osobnì odloení sjezdu podporuji a za mnou je i písemná výzva výroèní konference základní
organizace, kterou øídím, tento

ODS i odjinud.
V pøítím roce se má konat i sjezd ÈMKOS. Ani zde si nejsem jist,
e nae centrála je do dùsledku
kompaktním celkem a e dokáe
vytváøet jednotnou frontu lidí práce
(co nám v tomto smìru napoví
sobotní celostátní demonstrace
26.listopadu za zákoník práce?; a
budete tyto øádky èíst, budeme u
znát alespoò dílèí odpovìï?) v zápase o právní prostøedí ve vztahu
zamìstnanec - zamìstnavatel.
Odbory mají smysl - i ty nae
potovnì-telekomunikaènì-novinové - o tom jsem hluboce pøesvìdèen. Jen bych si pøál, aby byly
skuteènì tím, èím být mají.
V naí ZO okresu umperk (ve
skuteènosti obhospodaøující okresy
tøi v jednom ze sociálnì nejohroenìjích regionù + jeden okres
navíc pokud jde o nepatrné ostrùvky v rámci novinových slu-eb)
právì probíhají èlenské schùze
odborových
skupin
(postaru
úsekù), které mají dát odpovìï na
poøadí
cca
deseti
priorit
odborového usilování v rámci ZO a
odborù vùbec. Zatím jsou odpovìdi,
jaké jsou. Pøedpokládám nicménì,
e v pøítím èísle ECHA se budu
moci s vámi podìlit o jejich závìry a
hodnocení. Moná to cosi napoví i
smìrem k naim sjezdùm, tomu svazovému i tomu konfederaènímu
Emil J. Havlíèek

Jsme schopni posunout ivotaschopnost odborù dál i v naem svazu?

návrh podpoøit. Moná, e máme
výhodu, e jsme sdruená základní organizace a tím, dle mého
názoru, nemáme problém s komunikací zamìstnancù, odliných
zamìstnavatelských subjektù.
Také jsme ji nìkolik lokálních slouèení podstoupili a i to nám
dává pøesvìdèení, e odboráøi se
vdy mezi sebou domluví, a jsou
odkudkoli.
Také jsem si vìdom, e toto
rozhodnutí, v obecné rovinì, je
zaèátkem hledání nové cesty, kterou musíme nastoupit, abychom
se dostali i v té "odboraøinì" kousek dál. A do tohoto hledání
pøeji vem zúèastnìným hodnì
sil.
V této dobì té vnímám dùleitost protestní akce ÈMKOS, kterou je svolání demonstrace na
podporu pøijetí zákoníku práce na
den 26. listopad 2005 do Prahy
na Palachovì námìstí.
Z naí organizace ji pøijede
podpoøit cca 25 odboráøù a já i
touto cestou jim za úèast dìkuji.
I tento jejich aktivní pøístup
vnímám jako ochotu, spolupodílet
se na øeení souèasných zamìstnanecko-odboráøských problémù.
Krèmáø Josef
pøedseda ZO OS ZPTNS
potovního
a telekomunikaèního obvodu

Hodnì nebo málo muziky?

V názvu jsem
úmyslnì
parafrázoval
polovinu
z
jednoho
známého
poøekadla.
Dle mého názoru vystihuje podstatu
problému, který budeme muset
øeit, døíve èi pozdìji, a nejen my
a nejen ná svaz.
Rovnou k vìci - tím problémem
je
schopnost
dlouhodobého finanèního zajitìní
odborových èinností. Èlenská
základna odborù obecnì klesá,
ná svaz není výjimkou. S poklesem èlenù souvisí i pokles objemu èlenských pøíspìvkù a ná svaz patøí k tìm svazùm, které jsou na vybraných pøíspìvcích
témìø plnì závislé. Rùzné formy
podpory hlavních zamìstnavatelù
odborové èinnosti v jejich jednotkách jsou pøedevím výsledkem kolektivního jednání a jejich
existence
není
podloena
zákonem stanovenou povinností.

Na druhé stranì stoupají náklady
spojené s èinností svazu, a ji na
odborné èinnosti a servis, na
èlenství v ÈMKOS a v UNI, na nájemné a provoz a v neposlední
míøe i mzdové náklady.
Øeení je moné nìkolika zpùsoby. Zvýit podíl z èlenských
pøíspìvkù pøevádìný na svaz,
omezit èlenství v nìkteré ze shora uvedené organizaci, pøipustit
po nìkolik let deficitní hospodaøení svazu, dále omezovat
servisní èinnosti a kontakty.
Kadé z tìchto øeení pøináí
zøetelnou nevýhodu. Navýení
pøevádìného podílu z pøíspìvkù
omezí znaènì aktivity základních
organizací, vystoupení z konfederace nebo z UNI je v rozporu s
naím programem a postaví nás
do role svazu bez nároku ovlivòovat dìní v oblasti pracovnìprávních zákonù, odtrení od
mezinárodních kontaktù nás
bude na rozdíl od zamìstnavatelù izolovat od svìta a to v
dobì internacionalizace naich
firem
a
podnikatelského
prostøedí. Omezení servisních a

Hledá se kamarád do detì

Zastupitelstvo se na svém posledním jednání v
tomto roce vyjádøí k doporuèení Rady na zahájení
jednání o moném slouèení naeho svazu s nìjakým vhodným partnerem z klubu ÈMKOS. Èteteli tento èlánek, je ji rozhodnuto a já doufám, e vedení svazu bude pùlrok pendlovat po budovì
DOSu a pøípadnou nevìstu pøedstaví na pøítím
jednání Zastupitelstva. Poèet èlenù naeho svazu
má neustále sestupnou tendenci (k 1.listopadu
2005 poklesl poèet èlenù z øad stálých pracovníkù o 30 % proti stavu k
1. lednu 2002) a tím náklady na odborovou èinnost a chod svazu v
pomìru na hlavu narùstají a ukusují z koláèe penìních pøebytkù
hospodaøení z minulých let a prodaného majetku. Pokles pøíjmù z èlenských pøíspìvkù (v roce 2004 se vybralo proti roku 2002 o 10 % ménì)
se od roku 2003 dotuje z rezervy minulých let a od letoního roku se
plánuje ji v miliónech. Zejména tento neradostný trend v penìence svazu a dùchodový vìk nìkolika pracovníkù aparátu svazu (dává
monost øeit personální otázku pøípadného slouèení svazù pøijatelnou
formou) vedou pøevánou vìtinu èlenù Rady k pøesvìdèení, e sluèovací sjezd, tøeba i èasovì oddálený, je lepí ne pravidelný sjezd v øádném termínu.
21. 11. 2005, Miroslav Èernák

Foto: Denisa imonová

odborných èinností je velmi
rizikové pro budoucí úroveò
kolektivních smluv, mzdových
pøedpisù a mnohého dalího.
Zamìstnava-telé ji nyní mají
pozice oblasti personální, ekonomické èi mzdové obsazeny
odbornì silnými týmy a k tomu
jetì vyuívají slueb poradenských firem.
Mezi dalí monosti patøí spojování
odborových
centrál,
vyuívané doma i v zahranièí.
Pøíklady jsou známé - fùze PTTI
s dalími nadnárodními síovými
centrálami do sdruení UNI, v
Nìmecku vznik centrály VER.DI,
jinde velmi blízká souèinnost
mezi svazy pùsobícími v podobném nebo shodném prostøedí a
liících se napø. politickým,
náboenským nebo profesním
profilem.
V prostøedí tìchto úvah
probíhala
v
koordinaèních
odborových výborech - oblastních a v podnikovém - u
ÈESKÉHO TELECOMU diskuse
na téma "jak ufinancovat odbory". A jak zachovat pro nae nástupce finanèní a hmotné statky
vytvoøené v pøedchozím období.
Z tìchto diskusí, plných
pestrých námìtù a argumentù
vzelo doporuèení prezentované
9. listopadu na jednání Rady OS
ZPTNS a posléze i na
Zastupitelstvu. Doporuèení znìlo:
"Odloit na listopadovém jednání Zastupitelstva rozhodnutí o
sputìní pøípravy sjezdu a vìnovat se po dobu pùl roku ovìøení
moností slouèení naeho svazu
s jiným svazem. Se svazem s
podobnou strukturou rozmístìní
èlenù. Se svazem (èi svazy), s kterým by vznikl vyrovnaný vztah
názorovì, který by respektoval
vyváené øízení a rozhodování,
zachování identity jednotlivých
vstupujících celkù a té majetkovì srovnatelný a který by
povaoval spoleèné zajitìní èinností za úèelné. Pøed jednáním
Zastupitelstva v dubnu 2006 by
Rada OS ZPTNS vyhodnotila
výsledek ovìøování a pøijala doporuèení Zastupitelstvu pro dalí
postup. Bude-li nalezen vhodný
subjekt, pøíprava sjezdu by
mohla probíhat rovnou ve verzi
"sluèovací sjezd", nebo by dokumenty sjezdu a stanovy byly nastaveny na monost brzkého slouèení. Ukázala-li by se nereálnost slouèení, byla by pøíprava sjezdu zamìøena na samostatnou
èinnost svazu jako dosud a sjezd
by se musel intenzívnì zabývat
nalezením úsporného reimu pro
èinnost svazu."
Osobnì vnímám vytvoøení
prostoru pro seriózní otestování
moností slouèení za nezbytný
krok pøed dalím nastavením
programu
svazu
a
stylu
zajiování potøeb a oèekávání
naich èlenù.
Pavel Hertík

pøedsedù Základních organizací
Odboro-vého svazu zamìstnancù potovních, telekomunikaèních a novinových slueb v
pùsobnosti Èeské poty, s. p.,
èlenù Podnikové-ho koordinaèního odborového výboru
Èeské
poty,
s.
p.
a
hospodáøského vedení Èeské
poty, s. p.. Podniková kolektivní
smlouva Èeské poty, s. p., na
rok 2006 - 2010. Hospodáøský
výsledek za období 1. - 9. 2005.
Rùzné: Informace pøedsedy PKOV. Informace z jednání Komise
pro typové pozice. Informace z
jednání
Motivaèní
komise.
Metodický pokyn generálního
øeditele a Opatøení námìstka
generálního øeditele Èeské poty,
s. p.. Informace z tisku.
3. listopadu 2005 probìhlo 32.
jednání PKOV zamìstnancù
ÈESKÉHO TELECOMU, a. s.
Jednání se týkalo pøedevím
problematiky èinnosti a výhledù
odborového svazu, volebního období a pøípravy sjezdu, stavu
kolektivního vyjednávání o podnikové
kolektivní
smlouvì,
odmìòování a odmìn za III.
ètvrtletí a pøipravované organizaèní zmìny ve spoleènosti. Byly
zvaovány
rùzné
modely
odborové struktury po realizaci
oznámených zmìn.
3. listopadu 2005 se konala
Redakèní
rada
Èasopisu
oborového svazu PTN Echo.
Program: Kontrola zápisu minulého jednání. Vyhodnocení 5.
èísla. Pøíprava 6. èísla. Pøíprava
13. roèníku. Diskuse.
7. listopadu 2005 ÈESKÝ TELECOM - probìhlo jednání zástupcù
PKOV s generálním øeditelem
Jaime
Smithem
o
dosud
otevøených èástí dojednávané
podnikové kolektivní smlouvy a
také na téma zamìstnanosti. Byly
pøedneseny argumenty proti
zvaované redukci pracovních
míst a uvedeny pøíklady znaèného zatíení nìkterých personálnì poddimenzovaných jednotek. Jednání pokraèuje v nìkolika dalích krocích i v souvislosti
s postupem prací na podnikatelském plánu 2006.
listopad 2005 ÈESKÝ TELECOM - pokraèovala jednání zástupcù PKOV v rámci kolektivního
vyjednávání o podnikové kolektivní smlouvì na rùzných
úrovních spoleènosti. Na základì
vyhodnocení stanovisek smluvních stran z pøedchozích jednání
byly pøedloeny dalí verze
návrhù na øeení dosud sporných
záleitostí (doba platnosti PKS a
struktura
odstupného).
Vyjednávání
dosud
není
ukonèeno. S vedením jednotky
Prodej a marketing byly hledány
cesty ke zlepení podmínek pro
zamìstnance v telefonických
kontaktních centrech v oblasti sociálních podmínek a pracovního
prostøedí, reimù pracovních dob
a té mzdové úrovnì. Vedení
spoleènosti byl deklarován jednoznaèný poadavek odborù o
pokrytí zamìstnancù v novì
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vznikajících samostatných servisních jednotkách kolektivní smlouvou ve shodném rozsahu jako u
mateøské firmy. PKOV se zabýval
aktualizací souboru majetku, který byl poøízen ze sociálního fondu, byl dán
do uívání
odborovým organizacím a v období organizaèních zmìn je
obtíné udrovat pøiøazení tohoto
majetku na osobní majetkové karty zamìstnancù firmy, kteøí za
správu jednotlivých majetkù
odpovídají. Snahou je majetek redukovat a pouitelný a stále
vyuívaný majetek pøevést za dobrých podmínek do vlastnictví
odborù a tím jeho správu zjednoduit.
9. listopadu 2005 probìhlo 17.
zasedání Rady OS ZPTNS. Na
programu mìla Rada kromì kontroly plnìní usnesení z minulého
jednání Rady OS ZPTNS, informaci o kolektivním vyjednávání u
vech spoleèností, kde má OS
èlenskou základnu. Souèasnì
projednala návrh Odvìtvové
kolektivní smlouvy vyího stupnì, jako základ pro kolektivní vyjednávání s jednotlivými podnikatelskými subjekty sdruenými ve
svazu zamìstnavatelù. Dále
projednala návrh rozpoètu OS
ZPTNS na rok 2006. iroce se zabývala pøípravou 8. jednání
Zastupitelstva OS ZPTNS, které
se uskuteèní dne 23. listopadu
2005. Souèástí pøípravy bylo projednání návrhu kandidátù na
delegáty IV. sjezdu Èeskomoravské
konfederace
odborových svazù, který se
uskuteèní v dubnu 2006. Návrh
delegátù bude pøedloen ke
schválení Zastupitelstvu OS
ZPTNS. Bohatá diskuse, ve které
vystoupili témìø vichni èlenové
Rady, se rozvinula okolo pøípravy
IV. sjezdu OS ZPTNS. Rada
posoudila
návrh
PKOV
ÈESKÉHO TELECOMU, a. s. a
doporuèila Zastupitelstvu zmìnu
harmonogramu pøípravy IV. sjezdu OS ZPTNS, a to z dùvodu
ovìøení moností slouèení OS
ZPTNS s jiným odborovým svazem. Sou-èasnì uloila vedení
odborového svazu jednat s
odborovými svazy o moném slouèení a o výsledku tohoto jednání informovat Zastu-pitelstvo v
dubnu 2006 a na základì této informace navrhnout dalí postup.
Zastupitelstvu vak bude pøedloen alternativnì i harmonogram
pøípravy sjezdu, klíè pro volbu
delegátù IV. sjezdu OS ZPTNS,
termín konání sjezdu a návrh
místa konání sjezdu. Rada
schválila kalendáøní a obsahový
plán jednání Rady a Zastupitel-stva OS ZPTNS na rok 2006.
Zabývala se i pøípravou a zajitìním úèasti na demonstraci na
podporu pøijetí zákoníku práce organizovanou ÈMKOS a ASO.
Rada projednala informaci o èlenské základnì OS ZPTNS k 31.
10. 2005 a schválila Postup
poskytování
právní
pomoci
prostøednictvím RPP, který bude
zaslán na ZO OS. Mimo to Rada
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Vztahy po organizaèních zmìnách v Èeské potì, s.p.

Léta ila pota v klidných
vodách. Vichni pracovali zodpovìdnì a snaili se si pomáhat a
vycházet si vstøíc. Tato doba vak
nenávratnì konèí a zaèíná jako v
jiných podnicích doba zmìn a nejistoty. Vztahy mezi kolegy jsou
dnes jiné. Zamìstnanci, a hlavnì
zamìstnanci ve správních aparátech, se bojí o svá pracovní
místa. Vichni lidé v dùchodovém
vìku z odtìpných závodù a obvodù odeli a dalí sniování se
bude týkat tìch, kteøí zùstali a pøi
dalích zmìnách spadnou do
záchytné sítì úøadù práce nebo v
lepím pøípadì jim nabídneme práci v provozu. Ale i tato práce ubývá
a jde o práci zcela odlinou od
práce v kanceláøi.
Provozní
pracovníci
na
pøepákách mají docela jiné znalosti a není jich málo. Nejen, e
musí zvládnout výpoèetní techniku,
ale musí umìt i obchodovat, nabízet produkty, znát pøedpisy,
umìt podavatelùm zodpovìdìt jejich dotazy a za vech okolností se
mají slunì chovat a i na rozbìsnìného zákazníka se usmívat. V
zamìstnání jsou více v odpoledních hodinách nebo mají dìlené smìny. V pøípadì zamìstnání v
provozních funkcích se zmìní ivot
nejen tomu, kdo na potì nastoupí,
ale fakticky celé rodinì. Pokud
chcete doruèovat, vá rodinný ivot
se zmìní jen v nìkterých dnech,
kdy je velké mnoství materiálu k
doruèení. Ovem vae fyzická
kondice musí být na urèitém stupni,
jinak náklad neuvezete. A pokud si
nìkdo myslí, e listovní doruèovatel nemusí nic znát, pak se hluboce
mýlí. Jen doruèení zapsaných

zásilek a potovních poukázek je
sloité. V pøípadì listovního
doruèování motorizovaného musí
mít listovní doruèovatel i øidièské oprávnìní. A co tøídìní zásilek, tedy
vnitøní sluba, tam musí zamìstnanci mít fyzickou kondici a znalosti pro tøídìní zásilek èi jejich
výpravu. Jediným kladem u tìchto
pracovníkù je to, e se jen v
omezených pøípadech setkávají s
veøejností. Balíkové doruèování
vyaduje znalost pøedpisù pro
doruèování balíkových zásilek, práci s penìzi v terénu, znalost podmínek na doruèovacím okrese a
vlastnìní øidièského oprávnìní.
Zmìnou místa pøibude tedy naemu potovnímu zamìstnanci starost s tím, e nástupem na
provozní funkci musí zvládnout
prokolení potovních pravidel,
sloení zkouky z potovního
provozu a sloení zkouek pro smluvní partnery. Je toho opravdu
hodnì. Ve vìtinì pøípadù se
zmìní vkroèením na potu i názor
na provoz jako takový.
Nechci výe uvedeným nikterak
zlehèovat práci zamìstnancù
správních aparátù. Vytvoøit srozumitelný dokument, nad kterým se
nemusí sejít celá pota, je dobrá
vìc. Chci jen upozornit na odlinost
práce a èasového odliení èinností.
Mám mezi potovními zamìstnanci
kamarády, kteøí pøeli jak z aparátu
na potu, tak i z poty do aparátu a
kadý z nich si své bolístky musel
vyléèit.
Nejblií spolupracovníci vedoucích pot, tedy zamìstnanci
provozních úsekù a marketing na
svých místech zùstávají. Odeli
pøevánì zamìstnanci ekonomick-

Pøíprava funkcionáøù ke stabilizaci a náboru èlenù

ých úsekù, lidských zdrojù a logistici. Poty byly rozdìleny na jiné
celky, jsou podøízeni jinému
manaeru provozu, ale jejich
kadodenní práce zùstává.
Kam pùjde pota dál se svou
centralizací se v budoucnu uvidí.
Chtìla bych tímto èlánkem pouze
upozornit na to, e pota není
Telecom. Na konci procesu není
drátek, ale ivý èlovìk. A èlovìk ten
potøebuje svìtlo, topení, obìd a
obleèení. Drátu staèí jen ta trocha
proudu a jedna obsluha pro jejich
velké mnoství.
Odborové organizace zùstávají
u zruených provoznì-technických
jednotek. Jejich práva nejsou okletìná, ale nemají partnera, s kterým by vyjednávaly. Tìitì jejich
práce bude spoèívat pøedevím v
práci na potách. Odboráøi by
nemìli pocítit zmìnu tak razantnì.
Výbory základních organizací by se
mìly nadále starat o odboráøe a
pøedávat jejich poadavky koordinaèním výborùm, na kterých bude
v souèasnosti tíha rozhodování a
vyjednávání leet. Podnikovou
kolektivní smlouvu Èeské poty,
s.p. se podaøilo zpracovat a pøedjednat pro období let 2006 - 2010.
Dohoda o jejich ustanoveních je
podepsána.
Praxe a ivot nám ukazuje, e je
tøeba se sdruovat ve vìtí celky, které mají vìtí váhu pøi jednáních a
prosazováních svých poadavkù.
Vem svým kolegùm odboráøùm pøeji do pøítího roku hodnì pevných nervù a úspìchù pøi
vyjednávání a zastávání práv
odborovì organizovaných poákù.
Ivana Musilová

semináø ve Zlenicích

Stabilizace èlenské základny a
získávání nových èlenù je pro odbory
stálým problémem. Jen svými eventuálními úspìchy, a u v kolektivním
vyjednávání, právním zastupování, v
oblasti BOZP nebo v pracovnìprávní
legislativì, se odborùm prodat
nedaøí. Pokusit se vylepit dovednosti, jak vysvìtlit proè být v odborech, umìt získat, pøesvìdèit, informovat, pøivedlo 26 funkcionáøù a
funkcionáøek ze základních organizací naeho odborového svazu ze sektoru Èeské poty k úèasti na d-

voudenním kolení v Odborové kole
ÈMKOS ve Zlenicích. kolení, které
hradilo ústøedí odborového svazu, nabídlo úèastníkùm získat nìkteré
základní poznatky ze sociologie a
psychologie. Pouèili se o výpoètu a
metodice zvyování osobní kapacity
odborového pøedáka, o metodách
komunikace, jak uvolnit partnera v
rozhovoru, jak na sebe kultivovanì
upozornit, ale také jak plánovat
náborovou èinnost, pracovat s èlenským kmenem a o odborné argumentaci. Je zapotøebí znát základní

odborová práva na informace, projednávání, spolurozhodování a úèast
v legislativním procesu. O úspìchu
rozhodují zejména osobní vlastnosti
funkcionáøù, proto je dùleité mít aktivisty, kteøí se nauèí vyváenì komunikovat, kteøí pùsobí pøesvìdèivì,
od srdce. Úèastníci semináøe se dále
pouèili o kapacitì osobnosti, o tom,
jak zamezit syndromu vyhoøení a absolvovali trénink, který zahrnoval
práci v týmu, individuální pùsobení a
náborovou èinnost. Prakticky si také
ovìøili, e cvièení ovlivòuje psychické schopnosti. V rámci
poznávání sebe sama si vyplnili test
mozkových kvadrantù i se nìkteøí ke
svému pobavení dovìdìli pøekvapivé informace vyplývající ze svého
rodného èísla, nìco o auøe a významu vztahu k barvám.
-dì-

Z REGIONÙ

Ve zcela zaplnìném sále Kongresového centra Hotelu Slovan v Brnì
na 250 úèastníkù vyjádøilo podporu projednávanému zákoníku práce.
Podobné mítinky, na kterých se odboráøi a zamìstnanci z regionù
setkali s pøedstaviteli ÈMKOS, byly organizovány také v Ostravì,
Hradci Králové, Plzni a Ústí nad Labem.
Foto: S. Kaèer

Ètenáøi píí

Nelze ve brát jako bezduchou kritiku .

Pota je veøejnou slubou a
veøejnost se nás snaí pranýøovat
za nedostatky, které nìkdy bývají
zpùsobeny samotnými lidmi na
potách, ale mnohdy i nepøíli
dokonalou organizací práce.
Málokdo si uvìdomuje, jak
nároèná nae práce je. Musíme
umìt poskytovat sluby na
vysoké odborné úrovni. Napø.
doruèování je vak jetì stále i
dost fyzicky nároèné. Pokud se
odváíte vlastní iniciativou zøídit
dodávání do schrán, vdy se najde nìjaká pøíèina, jak tuto
skuteènost náleitì administrativnì zkomplikovat a ouchnout
do vosího hnízda tam, kde to
spolehlivì bìí u jedno desetiletí. Obyvatelstvo hledá pomoc na nejvyích místech a mnohdy se individuální zájmy støetnou s ekonomickými monostmi
operátora. V kvalitativních poadavcích pod èíslem 5) se oznamuje, za jakých podmínek není
pota povinna uèinit pokus o standardní o dodání. My zaèneme
spolehlivì rozpitvávat zpùsob, jak
co nejlépe vyhovìt adresátùm,
ale jakmile si nìkdo zlomí nohu,
nebo jej pokoue pes, hledáme
øeení, jak na adresátovi vymámit
vzniklou kodu. Kdysi se mi také
jedno psisko zakouslo do bøicha,
a nebýt mé duchapøítomnosti, kdy
jsem hafanovi nacpal zásilky do tlamy, mìl bych zcela urèitì seívaný oblièej. Nehledì na to, jak
byl jetì nepøíjemný majitel psa,
který
odmítal
svou
vinu.
Uklouznutí, podvrknutí, pády se
nevyhnou nikomu z nás. Mnozí
majitelé pozemkù a psù mají za

to, e vina je naí stranì a mají
neoprávnìné poadavky. Prvotní
pøíèinou pro doruèování do
schrán byly vesnice plné psù, patných plotù a neexistujících domovních schránek a patný pøístup v zimních mìsících. To platí
stále. Také stav komunikací nemá
odpovídající úroveò. Vìtina obyvatel má monost si výbìr schrán
nìjak zajistit a nevadí jim pár
krokù navíc. Kdy jsem se
nesèetnìkrát zmiòoval o nutnosti
rùstu produktivity práce, poukazoval jsem na zkuenosti ve
svìtì. Monost, jak zvýit pøíjmy
potovních
zamìstnancù,
spoèívá pøedevím v racionalizaèních opatøeních. Nemùeme
ubývající produkt neustále nahrazovat lacinými letáky. Doba je
taková, e èlovìk u pøepáky i v
zázemí poty potøebuje pomoc informaèních technologií. Napøíklad
dostane-li se mi na stùl zásilka se
patným smìrovacím èíslem a
dobrou adresou, mohu ji pomocí
Internetu spolehlivì identifikovat.
Ovem doma u svého PC. Proè
nemáme tuto monost u nás na
potì? Kontrolní úseky po nás
vyadují zpracovávat znaèné
mnoství informací a seitù pro
doruèovací slubu. Tyto informace jsou uloeny v zásuvce mého
stolu jen pro potøeby kontroly.
Kdybych mìl pøístup k PC s vyhledávaèem, nebyl by to u takový
problém pøehlednì aktualizovat
potøebné informace. Pøipravit si
výtisky, které jsou potøebné pro
seznámení dalích, nových zamìstnancù, a pøedevím tìch, kteøí pøijdou na nae pracovitì

doèasnì.
Ji nìkolikrát jsem se zmínil o
opakovaném zapisování dokladù
pro doporuèené zásilky ruèním
zpùsobem. Výpoèetní technika
nabízí monosti vytváøení kopii z
prvotního poøízení dat a dalí
íøení pomocí sítí, protoe
pouívání disket je u také zastaralé. Myslím, e mnozí laiètí
kritici, tyto nedostatky tuí. Na
povrchu firma, která tvorbou
zisku vytváøí dojem o úspìnosti
firmy, na druhé stranì pro rozvoj
firmy urèité finanèní prostøedky
chybí. Organizace a struktura
doznává zmìn, firma se zcela
urèitì transformuje. Mám vak
dojem, e mnohdy nároky jsou v
rozporu
s
ekonomickými
monostmi poty, a ta zvyuje
nároky na zamìstnance takovým
zpùsobem, e spokojenost a zdraví zamìstnancù není zrovna
prioritou. Myslím, e je nutné zamylení a nelze ve brát jako
bezduchou kritiku.
ales_rejchrt@quick.cz

Kolega Ale Rejchrt pravidelnì
pøispívá kritickými postøehy nejen k
zajímavosti obsahu naeho èasopisu, ale i k jeho ètivosti. Ne vdy
se vichni s jeho postøehy a úvahami ztotoníme ve vem vudy,
nicménì bychom byli rádi, kdybychom mohli otisknout i reakce, doplnìní, souhlas i nesouhlas od
ètenáøù, jedno zda odboráøù èi
neodboráøù, pracovníkù vyích
firemních sfér (a nejen potovních)
anebo øadových kolegù. A nejenom
ohlasy na kol. Rejchrta, ale i vlastní
názory na to èi ono, co souvisí s
modernizací firem, se sociálním a
jiným naplòováním zamìstnaneckých potøeb pro dalí rozvoj kvalitních slueb i s tím, co management
firem poaduje od svých zamìstnancù a v èem spatøuje vlastní nedostatky v práci s lidmi a se slubou
firem veøejnosti.
-ha-

posoudila a schválila poskytnutí
jednorázové podpory a zprávy ze
zahranièních cest.
28. listopadu 2005 se konalo 36.
jednání Podnikového koordinaèního odborového výboru
Èeské poty, s. p.. Program:
Kontrola zápisu z minulého jednání. Kontrola zápisu z jednání
pracovní skupiny PKOV Èeské
poty, s. p., pro kolektivní vyjednávání (20. øíjna 2005). Odborové
otázky: Pøíprava Spoleèného jednání pøedsedù Základních organizací Odborového svazu zamìstnancù potovních, telekomunikaèních a novinových slueb v
pùsobnosti Èeské poty, s. p.,
èlenù
Podnikového
koordinaèního odborového výboru
Èeské poty, s. p. hospodáøského
vedení Èeské poty, s. p..
Podniková kolektivní smlouva
Èeské poty, s. p., na rok 2006 2010 + Dohoda k PKS o dalím
postupu. Informace pøedsedù
KOV OZ a ZO OZ o situaci v regionech a ZO OS. Hospodáøský
výsledek Èeské poty, s. p. za 1.
- 10. 2005. Rùzné.
30. listopadu 2005 se konala 13.
porada regionálních pracovníkù
Odborového svazu zamìstnancù
potovních, telekomunikaèních a
novinových slueb. Program:
Kontrola realizace úkolù z poslední porady konané dne 21. záøí
2005. Odborové otázky: Informace z jednání Rady a Zastupitel-stva OS ZPTNS. Informace z jednání Rady ÈMKOS. Informace ze
zahranièí. Organizaèní otázky:
Stav èlenské základny. Odvod
èlenských pøíspìvkù. Evidenèní
listy ZO OS ZPTNS. Dokumenty
ZO OS ZPTNS. Razítka ZO OS
ZPTNS. Úèast regionálních pracovníkù na poradách. Pøehled
návtìv regionálních pracovníkù
v ZO OS ZPTNS a zprávy z pracovních cest. Termíny porad
pøedsedù ZO OS ZPTNS na regionech, pøípadnì dalí pøedpokládané regionální akce do konce
roku 2005 a v I. pololetí 2006.
Návrh termínù porad regionálních
pracovníkù v I. pololetí 2006.
Rùzné: Právní poradenství v roce
2006. Pøedbìné zhodnocení
naí úèasti na akcích na podporu
zákoníku práce. Diskuse.
8. prosince 2005 se uskuteèní
jednání Podnikového koordinaèního odborového výboru
spoleèností novinových slueb v
Èeské republice.
12. prosince 2005 se uskuteèní
Spoleèné jednání pøedsedù základních organizací Odborového
svazu zamìstnancù potovních,
telekomunikaèních a novinových
slueb v pùsobnosti Èeské poty,
s. p., èlenù Podnikového koordinaèního odborového výboru
Èeské
poty,
s.
p.
a
hospodáøského vedení Èeské
poty, s. p.. Program: Odborové
otázky. Podniková kolektivní smlouva Èeské poty, s. p. na rok
2006 - 2010. Rok 2005 v Èeské
potì, s. p.. Plán a zámìry roku
2006 v Èeské potì, s. p.. Rùzné.
Diskuse.
JH, JP, JiV
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ODBORY A SVÌT
Jednání odborových svazù potovního
sektoru zemí Støední a Východní Evropy
17. - 19. øíjna 2005 Chorvatsko

Na základì Dohody o vzájemné
spolupráci odborových svazù potovního sektoru zemí Støední a
Východní Evropy se uskuteènilo
pod patronátem Odborového svazu pot Chorvatska jednání
navazující na pøedchozí jednání ve
Vídni, Budapeti, Bingenu a
Bratislavì. Zúèastnili se ho zástupci odborových svazù potovního
sektoru Chorvatska, Nìmecka,
Rakouska, Maïarska, Slovenska,
Èeské republiky, Srbska a Èerné
hory a Slovinska. Zástupci Polska
byli omluveni z pracovních dùvodù.
Jménem hostitelského odborového svazu pøivítala pøítomné
úèastníky jednání pøedsedkynì
odborového svazu pot Jadranka
Dumbovic. Seznámila jednání se
situací Chorvatsku, v Odborové
centrále, v Odborovém svazu pot
a se stavem spolupráce s Chorvatskou potou.
Souèástí prvního dne jednání
bylo vystoupení zástupce Chorvatské potovní banky a seznámení se systémem práce banky,
spoluprácí s Chorvatskou potou a
dalími aktivitami v rámci národní i
nadnárodní pùsobnosti banky,
vèetnì výhledových plánù.
V dalí èásti jednání vystoupil
zástupce ministerstva námoønictví,
dopravy a komunikací. Ve svém
vystoupení vysvìtlil zámìry ministerstva v oblasti potovnictví i
dalích sektorù, které ministerstvo
øídí. Chorvatsko postupuje plnì v
souladu se Smìrnicemi Evropské
unie.
Øeditel Chorvatské poty pak
seznámil jednání se situací v
Chorvatské potì, situací na potovním trhu, s prací konkurenèních podnikù a oèekávaným vývojem pro pøítí roky.
Pota je akciovou spoleèností,
zamìstnává 12 000 lidí, má 1158
pot, jedna pota obsluhuje 3832
obèanù a pùsobí na území 49
ètvereèních kilometrù. Chorvatsko
se rozkládá na území 58 000
ètvereèních kilometrù a má 4 400
000 obyvatel. Pota pracuje v plnì
konkurenèním prostøedí, má zisk,
potøebu neustále investovat do
nových technologií, udret zamìstnanost a zavádìt dalí nové
sluby, pøedevím v oblasti
výpoèetní techniky.
Pøedseda odborové centrály
UNI-CRO seznámil jednání s èinností této centrály, která sdruuje
odborové svazy pot, telekomunikací a grafikù. Mimo tuto centrálu
je v Chorvatsku dalích 5
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odborových centrál. Velká pozornost byla dále vìnována práci
naèerno, jejím dùsledkùm a zpùsobùm obrany proti této neádoucí
èinnosti, která se projevuje pøedevím v oblastech zemìdìlství, stavebnictví, obchodu a turistického
ruchu. V potovním sektoru pak v
oblasti kurýrních slueb.
Pøeváná èást jednání byla
vìnována vystoupení zástupcù
jednotlivých delegací a seznámením se souèasnou situací v politickém ivotì a v potovním sektoru, vèetnì seznámení s výsledky
národních potovních operátorù a
situací v odborových svazech.

Potovní operátoøi jsou postupnì
vtahováni do problematiky liberalizace a privatizace v rámci sektoru.
V pøípadì urychlené a nekontrolovatelné liberalizace dochází k
výraznému sniování zamìstnanosti a následnì významnému
oslabení postavení národních operátorù. Celá tato situace ovlivòuje
i vývoj v otázce mezd, kolektivního

vyjednávání, zajitìní odpovídajících pracovních podmínek a
pøedevím odpovídajících pracovních úvazkù. Problémy jsou i v
oblasti BOZP. Dùleitou souèástí
práce odborù je vedení sociálního
dialogu, otázka odborové organizovanosti, význam práce s mladou
generací, otázka rovnosti pøíleitostí, uznávání kvalifikace v èlenských zemích EU a dalí okruhy
èinnosti. Souèástí vystoupení jednotlivých delegací byla i prezentace statistických údajù, vèetnì
míry nezamìstnanosti a inflace,
prùmìrných výdìlkù v národním
hospodáøství a u národních potovních operátorù, dále pak pohled
jednotlivých státù na èernou práci
v potovním sektoru a rozpínavost
potovních operátorù z Nìmecka a
Rakouska do ostatních státù
Evropy i svìta.
Na závìr jednání bylo podepsáno spoleèné prohláení pøítomných zástupù èlenských svazù
potovního sektoru. Dalí jednání
zúèastnìných odborových svazù
se uskuteèní v dubnu 2006 v
Èeské republice.
Karel Koukal

Informace z Evropského integraèního týmu ÈMKOS

Pøed konáním neformálního summitu EU 27. øíjna 2005 zpracovala
Evropská odborová konfederace
Memorandum britskému pøedsednictví EU. Pøedsednictví v EU se ujímá Velká Británie v kritické dobì,
kdy byla Francií a Nizozemském
odmítnuta Ústavní smlouva a dolo
ke kolapsu èervnového summitu
ohlednì rozpoètu EU. Pomalý
hospodáøský rùst a vysoká nezamìstnanost v mnoha zemích pøispívá k deziluzím a skepticismu v
nìkterých èástech Evropské unie.
Vìtina ve Francii a Nizozemsku
hlasovala nejen proti Ústavní smlouvì EU, ale i proti zpùsobu jím je
v souèasné dobì evropský projekt
øízen. Klíèovou roli hrál strach z
niích sociálních standardù, z nejistoty, vysoké nezamìstnanosti, tedy z nejisté práce. EOK nahlíí dlouhá léta na britskou vládu jako na
hlavního oponenta sociální Evropy,
který Evropu povauje za brzdu
ekonomického pokroku. A co je nejdùleitìjí - vláda Velké Británie se

dùslednì zamìøuje na blokování
nìkterých opatøení v sociální oblasti
(napø. u smìrnice o pracovní dobì a
navrhované smìrnici o doèasné agenturní práci).
Prioritou v souladu s Lisabon-skou strategií by mìl být boj proti
nezamìstnanosti. EOK mùe podpoøit hledání moderního sociálního
modelu, ale evroptí vùdcové by
nemìli z principu vylouèit nová
opatøení legislativního charakteru.
Proble-matiky, které si EOK pøeje
zahrnout do sociálního dialogu jsou:
1. Restrukturalizace a potøeba
pøedvídání zmìn. Zváení úlohy
evropských podnikových rad a jasnou synergii politických, legislativních, smluvních a finanèních
nástrojù na vech úrovních.
2. Demografická výzva - nejen
délka pracovní doby - jak týdenní
tak celoivotní - aspekt sociální
ochrany, ale také kvalita pracovního
ivota, jeho vztah k vyváení ivota
v práci a mimo ni a prosazování
rovných pøíleitostí a celoivotního

vzdìlávání spolu se skuteèným
mezigeneraèním pøístupem.
3. Zahrnutí rovnosti muù a
en. Aby Evropská unie znovu
získala dùvìru, musí být pozornìjí
k souèasným a budoucím ekonomickým a sociálním starostem a
touhám pracujících i obèanù.
Dále EOK poaduje zlepení agendy pøedpisù, udritelný sociální
model, spoleènou odpovìdnost,
dalí rozvoj sociální politiky a legislativy, silný rámec pro èelení delokalizace a restrukturalizace, aktivní politiku trhu práce a celoivotní
vzdìlávání, rovnost pro vechny,
udritelný rámec pro migraci a mobilitu a silnìjí vnìjí dimenze.
Silnìjí vnìjí dimenze znamená,
aby evropské podniky aplikovaly
stejné normy jak v EU tak i mimo ni.
Tyto poadavky by nemìly být
pouze pro Evropu, ale mìly by být
uplatòovány i mimo ni.
Ivana Musilová
oddìlení kol.vyjednávání a mezd
OS ZPTNS

Setkání s odborovými kolegy ze Slovenska

Víme, e slovenský odborový
svaz Spoje, který má sídlo v
Bánské Bystrici, vznikl stejnì tak
jako ná OS ZPTNS v roce 1993
po rozdìlení Èeskoslovenska ze
stejného právního pøedchùdce,
kterým byl FOS Spojù. Avak nejen tento fakt má vliv na to, e
oba tyto svazy jetì v dnení
dobì spolu udrují vztahy, o kterých se bez nadsázky dá øíci,
e jsou nadstandardní. Stále existuje øada témat, která zajímají
obì strany. Kromì spoleèného
základu je slovenská ekonomika,
stejnì tak jako nae, zasaena
globalizací, ovlivnìna privatizací
a prostøedí, v kterém pùsobí
nae firmy je podobné, lií se
pouze rychlostí transformace
ekonomik obou státù. To je vak
dáno tím, jaká vláda je právì u
moci v dané zemi.
Smìr pùsobení "naich" firem
je tedy ve stejném smyslu.
Vyznaèuje se restrukturalizací, hledáním rezerv ve svém hospodaøení, sniováním nákladù a tím
také zamìstnancù, ale také bojem s konkurencí a udrením se
na trhu.
Ná odborový svaz si se svazem Spoje jednou do roka
vymìòuje pravidelnì své delegace a to tak, e setkání se
uskuteèòují støídavì v naí zemi
a na Slovensku. V letoním roce
se nae pìtièlenná delegace
dostavila do Bánské Bystrice na
setkání, které se uskuteènilo ve
dnech 27. a 28. øíjna.
Bìhem diskusí, které jsme se
svými slovenskými kolegy vedli,
jsme si výe uvedené skuteènosti potvrdili. Hovoøili jsme o tématech, která se dotýkají práce
odborù a ovlivòují ivot odboráøù,
zamìstnancù ale i vech obyvatel naich zemí. Vzájemnì jsme
se informovali o daòové a dùchodové reformì, zákoníku
práce, ekonomické situaci zemí

vèetnì
zamìstnanosti.
Samozøejmì velmi nás zajímala
situace u Slovenské poty a
Slovak Telekomu i kolektivní vyjednávání.
Dle mého názoru, stojí nai
kolegové pøed problémy, jejich
øeení je jetì obtínìjí ne
problémù naich. Jednotná daò,
která na Slovensku byla zavedena pøivedla dle naich kolegù 67
% obyvatelstva na hranici bídy.
"Nízkopøíjmové" skupiny obyvatel si pøilepí 100 - 200 Sk
mìsíènì, bohatí si vylepili pøíjem v tisíci korunách. Nová dùchodová
reforma
má
za
následek, e lidé kteøí mìli malé
pøíjmy mají dùchody ve výi 4000
Sk, vznikla ale skupinka obyvatel
s dùchody ve výi 35 000 - 50
000 Sk mìsíènì. Na Slovensku
také dolo k významnému nárùstu ceny plynu a energií.
Slovenská pota "outsourcuje"
doruèovatele, zavádìjí se pracovní pomìry na dobu urèitou.
Dochází k propoutìní pracovníkù. Zajímavým zpùsobem je
dohodnut mzdový nárùst - ve
výi 21 % ve tøech letech.
Pokud se týká telekomunikací,
ÈESKÝ TELECOM i Slovak
Telekom mají obì spoleènosti
spoleèné to, e jejich majitelem jsou velké zahranièní firmy s
globální pùsobností. (Telefonica,
Deutsche
Telekom).
Cíle
takovýchto spoleèností jsou velmi podobné, stejnì tak jako cíle
odborù, které v nich pùsobí.
Bìhem vzájemných diskusí, které jsme se slovenskými kolegy
mìli, jsme si opìt potvrdili, e existuje øada témat, která jsou
spoleèná pro obì strany. Pøínos
je ve skuteènosti, e máme
monost seznámit se a porovnávat zpùsoby øeení stejných
problémù, které se vyskytují pøi
odborové práci na Slovensku a u
nás.
Zdenìk ámal

Globální nátlak na pomoc pracovníkùm spoleènosti Telus
Èlenové UNI jsou urgováni, aby se pøipojily k tlaku na kanadského
ministra práce, aby zasáhl v dlouho trvajícím sporu mezi odboráøi TWU
a vedením spoleènosti Telus. UNI poaduje, aby se ministr seel se
zvlátním zprostøedkovatelem a pokusit se dostat z mrtvého bodu vyjednávání o kolektivní smlouvì. Petice podepsaná stovkami delegátù
z Chicagského kongresu putuje napøíè celou Kanadou. Bìhem tohoto
ji dlouho trvajícího sporu pøenesl Telus nìkteré své aktivity do Indie a
Filipín a najal si v Kanadì lidi na oslabování odborù.
UPU a UNI podepsali dohodu o prosazování sociálního dialogu
mezi partnery potovního sektoru
Universal Postal Union (UPU) a UNI podepsali dohodu o kooperaci
pøi prosazování sociálního dialogu zamìøeného na udritelný rozvoj
potovních slueb na mezinárodní úrovni.
Podle dohody by mìly tyto dvì organizace provádìt spoleèné kroky
pøi rozvoji potovního sektoru z hlediska dopadu na zamìstnance,
obzvlátì v oblasti bezpeènosti a ochrany zdraví a na zlepení a
rozvoj dovedností potovního personálu. Dále se dohodly na tom, e
budou pokraèovat v prosazování potovních finanèních slueb obzvlátì sluby elektronických penìních transferù - pøes mezinárodní potovní sí. Tato èinnost není shledávána pouze jako
dùleitý zdroj tvorby nových pracovních míst, ale je také povaována
za primární slubu, která dává milionùm migrujících pracovníkù a jejich pøíbuzným - mezi nimi i tìm velmi chudým - pøístup k finanènì
dostupným slubám penìních transferù.
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Generální øeditel UPU Edouard Dayan uvítal blií pracovní vztah s
UNI a øekl, e to pøispìje k dosaení cíle rozvíjení kultury sociálního dialogu v potovním sektoru. Generální tajemník UNI Philip Jennings
øekl, e to je klíèová globální dohoda pro UNI.
V Japonsku byly znovu pøedloeny zákony o privatizaci potovních slueb
est zákonù k privatizaci Japan Post rychle postupuje japonským
parlamentem díky opìtovnému zvolení LDP, která získala jetì
markantnìjí vìtinu. Plány jsou témìø stejné jako ty, které byly odmítnuty horní snìmovnou v srpnu, èím tehdy spustily veobecné volby.
Vláda plánuje rozdìlení Japan Post do ètyø èástí - pota, pokladny,
bankovnictví, pojiovnictví - a vechny je prodat do roku 2017.
Sputìní FC3
Telekomunikaèní, potovní a grafické odbory se sjednotili a ve
Francii vznikly nové odbory, známé pod novou zkratkou FC3. Tøi "C"
pøedstavují konzultace, kultura a komunikace. FC3 si klade za cíl budovat odborové èlenství v nových oblastech zamìstnanosti. Generální
tajemník UNI Philip Jennings vystoupil na zakládajícím kongresu a
podpoøil akèní den francouzských odborù - 4. øíjna. Poádal o urychlení vyjednávání globálních dohod s francouzskými nadnárodními
spoleènostmi. Vyjednávání mezi France Telecom a UNI se konalo v
Paøíi po ukonèení kongresu CFDT FC3.
Nìco málo o Union Network International (UNI)
S 15 milióny èlenù, z toho 2,5 miliónu je pracovníkù potovního sektoru, je UNI jedním z nejvìtích odborových seskupení na svìtì.
Dohromady 900 odborových organizací ve více ne 160 zemích.
Sdruováním prostøedkù se snaí UNI dát svým èlenùm efektivnìjí hlas v nadnárodních korporacích, ve vládách a v mezinárodních institucích.
http://www.union-network.org/postal
Øecko: 36 % zamìstnancù se rozhoduje pro dobrovolný odchod
do dùchodu
Spoleènost Hellenic Telecommunications (OTE) oznámila, e 36 %
zamìstnancù pracujících v oddìlení pevný linek, co pøedstavuje 5750
zamìstnancù, se rozhodlo vyuít pøíleitost odejít ze spoleènosti
bìhem pøítího roku podle návrhu spoleènosti na dobrovolný odchod
do dùchodu.
http://www.union-network.org/telecom
Deutsche Telekom sniuje poèet pracovních míst - ver.di pøichází
se svým vlastním seznamem poadavkù
Pøi bezprecedentním propoutìní, které oznámil Deutsche Telekom
(DT), ver.di (nejvìtí odbory slueb v Nìmecku) oznámily svùj vlastní
seznam poadavkù.
Místopøedseda ver.di Franz Treml øekl: "Deutsche Telekom dìlá chybu. Spoleènost potøebuje motivované a kvalifikované pracovníky, aby
se pøipravila na budoucnost. K tomu potøebuje budovat na obrovských
zkuenostech svých zamìstnancù. Spoleènost rovnì potøebuje stabilitu pracovních míst, pokud chce vyuít vekerý tento potenciál v budoucnosti. Vtìpování obav z budoucnosti do mysli svých pracovníkù
pøináí pravý opak". DT oznámil, e zruí 32 000 pracovních míst, co
je èíslo vysoce pøesahující cokoliv, co bylo v minulosti v Nìmecku
oznámeno. Ver.di dùraznì kritizovalo tyto plány a okamitì oznámilo
sadu protiopatøení. Seznam poadavkù obsahuje více ne 20 bodù, které se snaí zvládnout tuto situaci a udret zamìstnanost. Ver.di a DT
nyní neustále jednají a ver.di se snaí prosazovat své poadavky. Dají
se oèekávat protesty a jiné akce.
http://www.union-network.org/telecom
T-Mobile USA najímá lidi na sniování síly odborù
T-Mobile USA, dceøiná spoleènost Deutsche Telekom, chce zamìstnávat ve svém personálním oddìlení takové pracovníky, "kteøí budou
asistovat pøi pøípadných intervencích za úèelem udrení produktivního
a bezodborového prostøedí". Toto tvrzení pouívá T-Mobile ve svém
inzerátu pøi hledání pracovníkù. Tento postoj jasnì ukazuje, jak vedení
T-Mobile opovrhuje odborovým hnutím. Deutsche Telekom, jakoto
mateøská spoleènost T-Mobile USA, která uznává práva pracovníkù,
tomuto jednání své dceøiné spoleènosti neèinnì pøihlíí.
UNI ji napsalo dopis výkonnému øediteli Deutsche Telekom (KaiUwe Ricke) s ádostí o stáhnutí tohoto inzerátu. Dále informovali pana
Ricke, e takové jednání nebude odbory tolerováno.
http://www.union-network.org/telecom
-pm-
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Zvýení nemocenských dávek

Od 1. ledna 2006 se na základì rozhodnutí vlády zvýí dávky nemocenského pojitìní. Podmínky pro zvyování redukèní hranice výpoètového základu stanoví zákon è. 54/1956 Sb., o nemocenském pojitìní, ve znìní
pozdìjích pøedpisù. Dávky nemocenského pojitìní se vypoèítávají z
vymìøovacího základu. Tím je v nemocenském pojitìní zamìstnancù a osob samostatnì výdìleènì èinných denní vymìøovací základ.
Redukèní hranice u zamìstnancù a OSVÈ se zvýí následujícím zpùsobem:
a) èástka 480 Kè stoupne na 510 Kè,
b) èástka 690 Kè se zvýí na 730 Kè.
Zvýení redukèních hranic od 1. ledna 2006 se bude týkat i tìch lidí, kteøí
zaènou pobírat dávky nemocenského pojitìní jetì pøed tímto datem a jejich nárok na tyto dávky bude trvat i po 1. lednu 2006.
Nemocenské dávky se budou vypoèítávat stejnì jako dosud, ale denní
vymìøovací základ se bude vypoèítávat s pouitím vyích redukèních hranic.
Take v pøípadì, e pøíjem zamìstnance nepøesáhne 510 korun za den, se
zapoèítá èástka v prvních ètrnácti dnech z 90 procent. Z èástky od 510 korun
730 korun se bude brát 60 procent, k pøíjmu nad 730 korun se nepøihlédne.
Po ètrnácti dnech se pøíjem do první hranice zapoèítává zcela. Od ledna tak
bude maximální denní základ pro výpoèet dávek èinit 642 korun, o 36 korun
více ne nyní.
V souèasné dobì denní pøíjem do 480 korun se zapoèítává po prvních 14
dní nemoci z 90 procent. Poté zcela. Èást pøíjmu od 480 korun do 690 korun
se zapoèítává z 60 procent. K èástce nad 690 korun se nepøihlíí.
Procentní sazba pro výpoèet dávek z upraveného pøíjmu èiní v prvních
tøech dnech nemoci 25 procent, poté 69 procent.
Nejvyí denní nemocenská dávka mùe èinit v prvních tøech dnech stonání jen 140 korun, ve 4. a 14. dnu 386 korun a od 15. dne nemoci 419
korun na den.
Od 1. ledna 2006 se systém výpoètu se nemìní, zvyují se ale redukèní
hranice: èástka 480 korun vzroste na 510 korun, èástka 690 korun na 730 korun.
Maximální nemocenská dávka mùe èinit za první tøi dny nemoci 148 korun, ve 4. a 14. dnu 408 korun a od 15. dne nemoci 443 korun.
Nové redukèní hranice 510 Kè a 730 Kè budou pøi zachování souèasného
právního stavu platit do 31. prosince 2006. V pøípadì, e bude schválen
návrh nového zákona o nemocenském pojitìní, který v souèasné dobì projednává Poslanecká snìmovna, stanoví redukèní hranice tento zákon.
Bc. Jindøika Petøíèková

Spoleèné zdanìní manelù

Od roku 2005 mohou rodiny s
dìtmi vyuít nového prostøedku k
optimalizaci daòové povinnosti takzvaného spoleèného zdanìní
manelù. Vyplatí se ovem pouze
urèité skupinì rodin.
Spoleèné zdanìní manelù lze
uplatnit pouze u manelù vyivujících alespoò jedno dítì (zákon v
tomto pøípadì jednoznaènì vyluèuje monost uplatnit spoleèné
zdanìní u nesezdaných dvojic).
Uvedené podmínky je nutné splnit nejpozdìji k poslednímu dni
zdaòovacího období, za které je
institut spoleèného zdanìní uplatnìn.
Vyuít spoleèného zdanìní je
nejvýhodnìjí u manelù s rozdílnými pøíjmy, kteøí mohou takto
uetøit èástku v øádu tisícù korun.
Vzhledem k progresivnímu
charakteru danì z pøíjmù se tímto krokem manel s vyím
pøíjmem vyhne vyímu daòovému pásmu a pøípadnì manel
bez pøíjmù (napø. v pøípadì péèe
o dítì) má vytvoøen daòový základ a mùe tak uplatnit vechny
odpoèitatelné poloky (§ 15
Zákona o dani z pøíjmu dále jen
"ZDP").
Pokud se tedy manelé pro tuto formu daòové optimalizace
rozhodnou, pak musí kadý z
manelù podat daòové pøiznání.
Poprvé tak mohou uèinit za rok
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2005, tedy na jaøe roku 2006.
Obì daòová pøiznání musí být v
tomto pøípadì podána ve stejné lhùtì.
V pøípadì, kdy se manelé
rozhodnou uplatnit spoleèné zdanìní, se zamìstnavatel na
daòovém pøiznání a výpoètu
daòové povinnost nepodílí.
Zamìstnava-tel má pouze povinnost poskytnout zamìstnanci
doklad o souhrnných údajích
uvedených ve mzdovém listì, které jsou rozhodné pro výpoèet zdanitelné mzdy (zaplacené pojistné, zálohy na daò).
Do daòových pøiznání uvádí
oba poplatníci svoje pøíjmy dle
vech druhù pøíjmù (§6 a §10
ZDP). Následnì uplatní odèitatelné poloky a výsledný spoleèný
základ danì si rovným dílem
rozdìlí. Poté se vypoète výsledná
daòová povinnost a jeden z
poplatníkù si jetì uplatní slevu
na dítì ijící ve spoleèné domácnosti.
Jedná se o pomìrnì rozsáhlou
a nároènou problematiku. Pro podrobnìjí informace, vèetnì srovnání moných pøípadù a kontaktu pro konzultaci se obrate na
svùj výbor základní organizace,
který má k dispozici materiál
zpracovaný odborným aparátem
odborového svazu.
Bc. Jindøika Petøíèková

Internetová adresa naeho svazu:

http://oszptns.cmkos.cz.

Stoná více lidí, ale kratí dobu

Za první tøi ètvrtì letoního roku prostonali u nás lidé celkem 82 741
330 dnù. Ve srovnání se stejným obdobím roku 2004 tak pøibylo
celkem 1 585 595 prostonaných dnù, co je témìø 2% rùst. Prùmìrná
pracovní neschopnost trvala 33,60 dne a byla o 3,80 dne kratí ne ve
stejném období vloni. Pøitom nejkratí dobu stonali lidé v Praze, 28,81
dne. Naopak meziroènì pøibylo ukonèených pøípadù pracovní neschopnosti. Ve sledovaném období jich bylo letos 2 462 657, vloni 2 170 228.
Více nemocné pak byly eny. Poèet pracovních neschopností i prostonaných dnù v roce 2005 pøibylo podle Èeské správy sociálního zabezpeèení proto, e v únoru a bøeznu 2005 postihla Èeskou republiku,
virová epidemie, která se vloni ÈR vyhnula.
***

Roste poèet poplatníkù pojistného

Letos k 30. záøí Èeská správa sociálního zabezpeèení evidovala
celkem 1 957 299 starobních dùchodcù a 4 793 502 poplatníkù pojistného na sociální zabezpeèení. na jednoho starobního dùchodce tak
pøispívalo 2,45 poplatníkù. V praxi to znamená, e na jednoho starobního dùchodce pøispívalo více poplatníkù pojistného ne pøed ètyømi
lety. Vech dùchodcù, tedy kromì penzistù starobních i lidí pobírajících
penze invalidní a pozùstalostní, bylo k 30. záøí letoního roku celkem 2
631 838. Na jednoho dùchodce tak pøispívalo 1,82 poplatníkù pojistného.
Od záøí 2001 do záøí 2005 pøibylo 94 387 poplatníkù pojistného.
Poèet starobních dùchodcù v tomto období vzrostl jen o 29 889 lidí.
Poèet poplatníkù pojistného rostl rychleji ne poèet starobních dùchodcù. Sociální systém ÈR je zaloen na principu solidarity, který
spolehlivì funguje ve vech vyspìlých státech svìta. Zdraví lidé tak
platbami pojistného pomáhají dlouhodobì nemocným, mladí starým.
Dùchod se skládá ze základní a procentní výmìry. Základní výmìra
je pro vechny dùchody stejná, 1400 Kè mìsíènì. Procentní výmìra se
stanovuje individuálnì procentní sazbou z výpoètového základu podle
získané doby pojitìní. Nejnií procentní výmìra starobního dùchodu
je v souèasné dobì 770 Kè mìsíènì. Prùmìrná výe starobního dùchodu k 30. 9. 2005 byla 7731 Kè, co je ve srovnání se stejným obdobím roku 2004 nárùst o 471 Kè. V prvním pololetí 2005 mui pobírali
v prùmìru 8646 Kè a eny 7020 Kè.
podle www.cssz.cz -dì-

Foto: Denisa imonová
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Bude nový zákoník práce liberální?

§

Na otázku vyslovenou v titulku
se vìtinou odpovídá jednostrannì. A u jsou motivy odpùrcù
nového zákoníku práce pro zápornou odpovìï jakékoliv, je tøeba
v zájmu objektivity pøipomenout
èásti návrhu, které prokazují opak
a dokazují liberálnìjí charakter
návrhu.
Od zákazu k volnosti
Zøejmì z nepochopení významu
hlavní zásady návrhu "co není zakázáno, je dovoleno" vycházejí
nìkterá tvrzení o pokraèování
souèasného legislativního stavu.
Jde o opak zásady uplatòované
v dosavadním zákoníku práce, e
je moné sjednávat to, co je dovoleno. Názorným pøíkladem mohou
být nároky sjednávané v kolektivní
smlouvì. Souèasná úprava (§ 20)
umoòuje sjednávat v kolektivních
smlouvách mzdové a ostatní pracovnìprávní nároky v rámci daném
pracovnìprávními pøedpisy.
Návrh nového zákoníku umoní
sjednávat vechny nároky, jejich
sjednání nebude zakázáno nebo
jestlie z povahy pøísluného ustanovení nebude vyplývat, e se od
nìj není moné odchýlit. V dùsledku toho se otevøe velký prostor pro
zamìstnavatele i zamìstnance.
Tato legislativní monost není vak
ve sdìlovacích prostøedcích objektivnì prezentována a veøejnost, zejména podnikatelská, nemá o tomto postupu potøebné informace. V
kolektivní smlouvì bude moné sjednávat nejen pracovnìprávní
nároky, jako je delí dovolená na
zotavenou, rozíøení pracovního
volna
zamìstnancùm,
vyí
odstupné,
mzdové
pøíplatky,
odmìny apod., ale i nároky, které jsou v zákoníku práce oznaèeny
jako "minimální" nebo pojmem
"nejménì". Jedná se napø. o
rùzné pøíplatky.
Nástrojem pro uplatòování smluvní volnosti nebude vak jen kolektivní smlouva. Nový zákoník
umoní uplatòovat zásadu "co
není zakázáno, je dovoleno" i v
dalích právních úkonech mezi zamìstnavatelem a zamìstnancem,
jako jsou napø. smlouvy a rùzné
typy dohod.
Mezi nejdùleitìjí dohody bude
patøit pracovní smlouva. Zamìstnavatel v ní mùe vedle podstatných náleitostí jako jsou druh a
místo výkonu práce a den nástupu
do zamìstnání, sjednat i dalí
nároky. Jde napø. o vhodnou
úpravu pracovní doby, rozíøení
pracovního volna, poskytování
rùzných výhod ve studiu pøi zamìstnání,
zvyování
nebo
prohlubování kvalifikace, zvýení
náhrady mzdy nad zákonný limit pøi
pracovní neschopnosti, poskytování pøíplatkù a odmìn,
vyuívání nìkterých výhod mimo sféru odmìòování, jako je pouívání
sluebního vozu, poskytování
pøíspìvku na penzijní pøipojitìní
apod.

Vedle pracovní smlouvy budou
vhodnými právními nástroji dohoda
o pracovní èinnosti a dohoda o
provedení práce, v nich se mohou
uplatnit flexibilní prvky pracovní
èinnosti se souèasným zajitìním
potøebné právní ochrany zamìstnance. V dohodì o provedení
práce vláda zvýila limit pro tuto
práci na 150 hodin roènì, limit pro
dohodu o pracovní èinnosti (polovina stanovené týdenní pracovní doby, tedy maximálnì 20 hodin týdnì)
zùstal. Obì dohody je podle
souèasného stavu moné uzavírat,
jestli e jde o práci, její pravidelný
výkon nemùe zabezpeèit zamìstnavatel v rámci rozvrení pracovní
doby nebo její výkon v pracovním
pomìru by byl pro zamìstnavatele
neúèelný nebo nehospodárný. Tyto
"omezující" prvky návrh zákoníku
práce nepøevzal a umoòuje zamìstnavatelùm zvolit tuto flexibilní
formu pracovnìprávního vztahu k
zajitìní operativních prací nebo k
okamitému øeení svých podnikatelských potøeb.
Smluvní volnost se mùe projevit i v dalích úkonech zamìstnavatelù. Mohou se zamìstnanci
uzavírat napø. dohody, jimi
umoní práci z domova (tzv. homeworking nebo teleworking). To mohou provést nejen v pracovní smlouvì, ale napø. i v jiné dohodì.
Zamìstnavatel
bude
mít
monost sjednat se zamìstnancem napø. dohodu o tzv. pøíslibu zamìstnání, to je ujednání
jetì pøed uzavøením pracovní smlouvy, v nìm si oba úèastníci
"pøislíbí" nástup a pøijetí do zamìstnání za urèitých podmínek a dosud
neuzavøeli pracovní smlouvu. Ve
zvlátní dohodì nebo v pracovní
smlouvì si budou moci dále napø.
sjednat monost vedlejí èinnosti,
vedlejího pracovního pomìru,
soubìného pracovního pomìru,
sdílení jednoho pracovního místa
apod.
Ve mzdové a platové oblasti
mùe zamìstnavatel i zamìstnanec uplatnit zásadu "minimálních mzdových nárokù", spoèívající v tom, e bude moci sjednávat
vyí èástky rùzných pøíplatkù nad
stanovený minimální limit. Jedná
se napø. o pøíplatky za práci
pøesèas, za práci v noci, za práci v
sobotu a v nedìli apod. V této souvislosti se vak objevuje nesprávný
výklad. Uvádí se, e zatímco v
podnikatelské sféøe jsou pøíplatky v
zákonì nií, v nepodnikatelské sféøe, tedy ve veøejném sektoru, jsou výraznì vyí. Zapomíná se
ovem, e v podnikatelské sféøe
mohou být pøíplatky u jednotlivých
zamìstnavatelù znaènì vyí, e
jde v zákonì pouze o stanovení
spodní hranice. Vechno co je
"nad", patøí do smluvní volnosti a
zamìstnavatel, tøeba v závislosti
na svých výrobních úspìích,
mùe poskytovat pøíplatky mnohonásobnì vyí. V nepodnikatel-
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ské sféøe tato monost vak neexistuje.
Podobných dohod a ujednání
umoòuje nový zákoník sjednávat
neomezenì,
urèité
omezení
spoèívá jen v uplatòování výe
uvedené zásady "co není zakázáno, je dovoleno".
Liberálním charakter nového
zákoníku práce potvrzuje i institut konta pracovní doby. Umoní
zamìstnavatelùm prunì reagovat
na mìnící se potøebu práce v
závislosti na odbytu jejich produkce. V pøípadì odbytových problémù nebudou zamìstnavatelé
nuceni zamìstnance propoutìt,
ale budou moci upravit stanovenou
pracovní dobu zamìstnancù a zamìstnancùm budou vyplácet
stálou mzdu. Pøípadné mzdové
rozdíly, které vzniknou po skonèení
vyrovnávacího období, bude zamìstnavatel povinen vyrovnat.
K námitkám, e se návrh pøíli
neodchyluje od souèasné úpravy:
nový zákoník musí být v nìèem
podobný se souèasným zákoníkem
práce. Je to dáno urèitými právními
standardy, které jsou nemìnné v
jakékoliv spoleèensko - ekonomické formaci. Jde napø. o stanovení

§

míry práce a míry odpoèinku (úprava pracovní doby, odpoèinek po
práci, dovolená na zotavenou),
skonèení pracovního pomìru
(výpovìï, okamité zruení), úèast
odborových organizací (jejich
souèinnost v bezpeènosti a
ochranì zdraví pøi práci, tvorba
kolektivních smluv apod), pracovní
volno, rùzné pøekáky v práci apod.
JUDr. Ladislav Jouza,

Foto: Denisa imonová

Zákaz kouøení podle nového zákona

Nový zákon è. 379/2005 Sb., který nabývá úèinnosti v èásti týkající se
zákazu kouøení a poívání alkoholu 1. ledna 2006, obsahuje zákaz kouøení napø. v budovách státních orgánù, orgánù územních samosprávných celkù, zaøízení zøízených státem nebo územním samosprávným celkem poskytujících veøejné sluby a finanèních institucí vèetnì jejich zaøízení spoleèného stravování. Osoby povìøené øízením tìchto orgánù a organizací jsou povinny zajistit, aby obèané byli v tìchto budovách chránìni pøed kodami pùsobenými kouøením. Jedná se tedy i o
obèany, kteøí do tìchto budov vstupují a vyøizují si tam úøední záleitosti.
Zákaz kouøení je i v prostorách zaøízení spoleèného stravování (hotely, restaurace, jídelny, bufety apod.) s výjimkou tìch, které jsou vyhrazeny
pro kuøáky a dále v uzavøených zábavních prostorách, jako jsou kina, divadla, výstavní a koncertní sínì.
Rovnì se nesmí kouøit v prostøedcích veøejné dopravy, v prostøedcích
vnitrostátní hromadné dopravy osob (napø. autobusy) a v uzavøených
prostorách souvisejících s touto dopravou a urèených pro cestující (napø.
èekárny). To mùe pøispìt nejen ke zdraví lidí, ale i ke zvýení kulturnosti cestování.
Zákaz kouøení je podle zákona è. 379/2005 Sb., i v prostorách, kde jsou poøádána pracovní jednání s výjimkou zvlátních, stavebnì oddìlených prostor ke kouøení vyhrazených se zajitìným dostateèným
vìtráním podle poadavkù stanovených zvlátním právním pøedpisem, kterým je vyhláka è. 137/2004 Sb., o hygienických poadavcích na stravovací sluby a o zásadách osobní a provozní hygieny pèi èinnostech
epidemiologicky závaných (vztahuje se na provozovatele stravovacích
slueb). Znamená to, e se nesmí kouøit na pracovních poradách,
schùzích rùzných spolkù a organizací apod.
Pozor na pokuty
Kontrolu dodrování povinností, které stanoví nový zákon a týkají se
zákazu kouøení provádí obecní policie, Policie Èeské republiky, obec v
pøenesené pùsobnosti, Èeská obchodní inspekce (jde-li o alkohol), Státní
zemìdìlská a potravináøská inspekce (jde-li o tabákové výrobky), orgán
ochrany veøejného zdraví (jde-li o stravovací sluby). Sankce (pokuty)
mohou ukládat obce, orgány inspekce a orgány ochrany veøejného zdraví. Pokuta mùe být uloena osobì, která poruí zákaz stanovený v
zákonì, napø. nezajistí zákaz kouøení. Pokuta mùe být u fyzické osoby a do èátky 50 tisíc korun a u právnické osoby a do èástky 500
tisíc korun. Øízení o uloení sankce lze zahájit do jednoho roku ode
dne, kdy se kontrolní orgány o poruení povinnosti dozvìdìly, nejpozdìji vak do 3 let ode dne, kdy k poruení povinnosti dolo.
Napø. k poruení povinnosti dojde 10. 1. 2006 a kontrolní orgán se o tom
dozví 30. 6. 2006. Øízení mùe být zahájeno a do 30. 6. 2007, nebo neuplynula jednoroèní lhùta od okamiku, kdy se kontrolní orgán o tom
dozvìdìl. Kdyby se o tom dozvìdìl a po 10. 1. 2009, øízení nemùe být
zahájeno vùbec, nebo uplynula tøíletá lhùta.
JUDr. L. Jouza, MPSV ÈR
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Na pøání tatínkovo jsem byl poákem

Z Prahy jsme vyjeli za chladného poèasí pøed osmou ranní via Karlovy Vary.
Do místa urèení jsme dorazili pøed desátou. Auto jsme zaparkovali ve dvoøe
hlavní poty a vypravili se Masarykovou tøídou vzhùru k cíli, jím byl secesní
èinovní - ponìkud zanedbaný - dùm, v nìm ije potmistr na penzi Ludvík
KEMR se svou paní.
Kdy jsme vyli po irokém schoditi nahoru do patra, èekala NÁS
USMÌVAVÁ TVÁØ paní Kemrové. Pozdravili jsme, pøedstavili se a byli jsme
uvedeni do bytu, z nìj to na nás dýchlo historií.
Pan Kemr, opírající se o francouzské hole, nám podal ruku a li jsme do
prostého, nicménì mile pùsobícího obývacího pokoje, jemu na èelné stìnì
vévodí tøi rozmìrné oleje, díla ak. malíøe Zdeòka Øíhy. Sedli jsme si ke stolu,
zapnuli diktafon, dostali jsme kávu a zaèali si povídat

Kdy jste zaèínal u poty?
V 18 letech, vlastnì jetì chvilku
pøedtím, to jsme nemohli být plnì zamìstnaní, jenom tak na 5 hodin a potom, kdy jsem dosáhl plnoletosti, tak
u jsem byl v telefonní ústøednì.
To jste zaèínal se sluchátkama na
uích
No, nezaèínal, já zaèínal v Luci
nad Vltavou, víte? Tam jsem dìlal
zpoèátku listovní pøepáku, no a v
jednadvaceti jsem se dostal jsem k
penìzùm, døíve to nelo.
A z toho Luce jste el potom
kam?
Potom jsem pøeel do telefonní
ústøedny v Praze, a tady ve Varech
jsem byl taky v telefonní ústøednì a
potom mì dali do Bohatic na potu.
Ale zaèínal jsem v Luci nad Vltavou,
tam jsem se vlastnì potovnictví
vyuèil. Byl tam výborný potmistr, nìjaký Najmar, opravdu výborný potmistr, ten mì pustil ke vemu, i
telegraf tam byl.
Vy jste mi do telefonu øíkal, e
kdy jste pøiel do Varù, tak Vás èasto pøekládali. Oni na vás asi byli
troku zlí, e?
No, on tu byl, s prominutím, komunista a ten si myslel, e s nekomunistama mùe dìlat, co chce,
zachechtal se potutelnì pan Kemr.
A tak si s nimi skuteènì dìlal, co
chtìl, vmísil se do debaty Standa.
No, dìlal, dìlal, jene pak se to
jaksi upravilo, muselo se to upravit.
A kromì tìch Bohatic jste jetì
vystøídal i nìjaké dalí poty?
Byl jsem taky v Potùèkách, tam se
mi nechtìlo být, tak jsem zaádal o
pøeloení do Varù.
A tady jste byl na hlavní potì?
Ano, u penìní pøepáky.
Vy jste mìl tady ve Varech taky
nìco spoleèného s kulturou, øíkal jste
mi, kdy jsme si domlouvali dnení
schùzku nìco o divadle, o hudbì
Divadlo ne, ale se symfonickým
orchestrem tady ve Varech jsem
spolupracoval a dodnes chodíme na
koncerty. Byl jsem zamìstnán pøi zamìstnání na potì jako poøadatel.
Taky jste hrál na nìjaký hudební
nástroj jako vá bratr?
Samozøejmì, my jsme mìli tatínka
hudebníka, ten byl ve Vídni na vojnì
u hudby, to bylo jetì za RakouskaUherska. Pan Kemr se na chvilièku
zamyslel, zavzpomínal.
A tak jsem v té pauze poloil
otázku paní Kemrové: A jak se ije s
poákem?
U spolu ijeme pìtapadesát let a
pøedstavte si, jetì jsme se
nepoprali, jetì nemá ádné modøiny,
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navázala opìt paní Kemrová.
Tak to je dobøe.
Zaplapánbu, jen aby nám zdravíèko slouilo, já patnì vidím a
manel chodí o holích, to jsou nae
jediné potíe které máme, jinak jsme
tìlesnì dobøí. Tátovi je pìtaosmdesát a mnì o dva ménì, tak co
mùeme chtít. Co øíkáte, e vypadá
hezky, a na ty vlasy, co u nemá?
To je prý výraz inteligence, prohodil Standa.
No jo, chytrým ty vlasy padají, zasmála se paní Kemrová.
Pan Kemr ukázal na stìnu a opìt
se ujal slova: My jsme byli hudební
rodina, támhle máte otce, on hrál na
trubku, foukal bas-trubku, dokud mìl
pevné zuby, jak se mu zaèaly viklat,
u nemìl nátisk, tak se dal na kontrabas. A ten prostøední olej, to je
Broòa Choroviè, operní pìvec,
tenorista, on pocházel z Bìloruska,
za války se dostal na nucené práce
do Maïarska, pak pøiel do
Bratislavy a stal se sólistou státní opery. Kdy pak pøeel do Prahy do
Národního, namluvil si mou a
Josefovu sestru Táòu, ale ta u taky
neije, zemøela, kdy jí bylo pìtaedesát. Pracovala ve filmové produkci na Barrandovì. A na tom
posledním obraze je maminka.
Vy jste jí hodnì podobní.
Já ano, bratr, vak se podívejte,
byl víc na tatínka.
A vy jste hrál na co?
Na housle a na trubku nás tatínek
nauèil. Josef se pak nauèil na violoncello a
.ve filmu tloukl i bubny.
Vy jste zaèínali vichni tøi spoleènì
kolem té muziky?
Ano, vichni spoleènì, bratr,
Tánièka, já - vichni jsme se nauèili
na housle, potom na trubku .
A jak se bratr dostal k divadlu?

Máme oba dva obchodní kolu, tatínek
z nás chtìl mít poáky z obou, ale
bratr el rovnou k divadlu. . . .

Ludvík Kemr vzpomíná, autor rozhovoru nasloucá (v pozadí na obraze tatínek
Kemr - vojenský muzikant a taky poák).
My jsme byli Praáci, Vinohraïáci,
jestli znáte Riegrovy sady, tak tam bylo høítì, kde jsme hráli házenou za
Sokol Vinohrady, oba jsme s Josefem
hráli za áky, za dorost. A pøi té
pøíleitosti jednou pøiel pan øeditel
Hofman, on byl zamìstnaný v Evropa
filmu, a tam si vynael Joku do filmu
Lízin let do nebe.
Tam hrál s mladým Hruínským,
e?
Ano, tam zaèínal s Hruínským,
tam zaèínali, to byl jejich první film, no
a Jozífek pak hrál ve míøe a Rudolf
Hruínský taky zaèínal, to byla
koèovná
herecká
spoleènost,
Èervíèkova, oni se pùvodnì jmenovali Èervíèkovi.
On ten Rudolf se prý narodil pøímo
na jeviti pøi divadelním pøedstavení
To slyím poprvé, rozesmál se pan
Kemr. Oni koèovali na jihu Èech Budìjovice, Plzeò, a bratr jezdil s nimi. Vím, e mìl tatínkovy starí
obleky ve skøíni, mìl taky vojenskou
uniformu, kdy s Hruínskýma koèoval po jihu Èech, aby mìl v èem
hrát Potom mu to vypral. Kdy oba
s Rudolfem Hruínským dostali i k filmu, tak pokraèovali spolu i dál.
S bratrem a sestrou jste se stýkali
pravidelnì a do jejich smrti?
To víte, e ano. Na Vinohradech
jsme mìli trvalé bydlitì tak do pìtadvaceti a já jsem pak v pìtaètyøicátém
pøiel do Karlových Varù.
Kdy se tak podíváte zpátky na
vývoj poty od toho pìtaètyøicátého
roku a do dneka, jak to vidíte,je to
lepí nebo horí?
No, pota je poøád státní. Prochází
zmìnami. Jen se vdycky nedodrují
potovní zákony nebo pøedpisy, to jim
tehdy troku vecko uteklo.
Teï nám zruili obvody, zùstaly jen
kraje, tak uvidíme, jak se to projeví.
My jsme mìli zemské øeditelství v
Praze a pak, jak jsme obsazovali tady
to území, tak byly krajské sekretariáty a krajská øeditelství, kraje øídily
poty.
Na kolika potách jste byl tady na
Karlovarsku.
Tady jsem byl jen v Potùèkách a v
Chodovì v telefonní ústøednì, no a
Varech. Jak u jsem øíkal, zaèínal

jsem v Luci nad Vltavou u Mìlníka a
potom jsem pøiel do Podhoøan, do
Kralup, taky jsem se dostal potom k
Praze, do Kunratic, a potom to byla
telefonní ústøedna a Karlovy Vary.
Kde jste byl nejdéle, v Bohaticích?
Kdepak, na telefonní ústøednì v
Praze.
Myslel jsem, e na tìch potách.
Tady mì dali do Potùèkù, tak jsem
øeditelovi øekl: "Krucipísek, já Praák,
já, který má rád kulturu, e bych mìl
smrdìt v Potùèkách?"
A to jste do tìch Potùèkù jezdil z
Karlových Varù?
Tam jsem bydlel, to by bylo daleko,
jedna cesta trvá vlakem hodinu a pùl,
to by se mi nelíbilo, abych dojídìl.
Bydlel jsem na potì v jedné místnosti s jednou postelí, tak to chodilo.
A na které potì se vám nejvíce líbilo, kde byli nejlepí lidi, obyvatelstvo, zákazníci.
Nejvíce se mi líbilo v telefonní
ústøednì.
Tam jste nikoho nevidìl.
Jé, tam jsme se vídali moc a moc
lidí pohromadì, tam nás bylo zamìstnáno kolem stovky.
Teï vstoupila do rozpravy paní
Kemrová: Víte, e to je od vás hezké,
e jste pøijeli, nejste vy taky
Kemrové?
Ne, my jsme poáci, dìláme potovní èasopis a chtìli jsme si popovídat troku o potì.
Kemrù je spousta, navázal pan
Ludvík. My máme kadé dva roky
schùzku, setkání Kemrù, je to vdycky nìkde poblí Kladna.
Tak to jsou samí Støedoèei?
Vìtinou Kladeòáci.
Do toho paní: A kolik byste øekli, e
se nás teï poslednì selo.
Padesát.
Sto, pøedstavte si, to je Kemrù, co?
Poák, zvyklý na práci s pøesnými
údaji se nezapøe a ústy pana Ludvíka
pronese: Bylo nás pøesnì 101, co se
nás poslednì selo.
A nedal si nìkdo práci, aby sestavil
rodokmen?
Ale ano, to dìlá Jenda, Jan Kemr,
on bydlí na Vinohradech, má reklamní agenturu Jan Kemr a ten se tomu
vìnuje, Josífek se tomu jménu taky
vìnoval, poznali ten rod Kemrù,

Manelé Kemrovi po pìtapadesáti letech spoleèného ivota.

poèátek má být nìkde okolo Kadanì,
ale ono se jim nelíbí to jméno
Kemmer, to nìmecké, on moná ten
rod pøeel z Nìmecka, asi ze Saska.
Po tom pátrá ten Jenda, vìnuje se tomu.
A jak vy, poøád se vìnujete kultuøe,
chodíte na koncerty?
Teï u ménì, ale navtìvuji koncerty. Vùbec kulturní vìci, festival,
vdycky se odvolám na bratra a
chodím kadý rok na film, do divadla.
Je tady hodnì runo, hodnì
návtìvníkù.
Vy jste byl u poty asi tak pìtaètyøicet let.
To jetì déle.
A kdy to tak zhodnotíte, byl jste u
poty rád?
No jistì, tatínek si to pøál, on byl
poák.
Právì jsem se chtìl zeptat, jak jste
se dostal k potì.
Tatínek byl v Jugoslávii, ranìný,
tam se nìjak topil v moèálech,
zachránila ho tam jízda na koni, tak
se dostal do státní sluby.
Máme oba dva obchodní kolu,
tatínek z nás chtìl mít poáky z
obou, ale bratr el rovnou k divadlu.
Dostal se k filmové brani, byl tam v
kanceláøi i se sestrou. A potom u to
lo samo Jemu se to líbilo, tomu se
vìnoval celý ivot. Kdy u byl v
Národním divadle, tak vdycky roli
dùkladnì studoval, sám si ji upravoval a s reisérem se nad ní domlouvali.
A takhle problémy s tím: A to je ten
od toho herce, to jste nemìl?
Ale ano, tady ve Varech obzvlá.
Nìkdy je to a únavné, ne?
To nemùu øíct, je to takové pøátelské. Jde to. To víte, tady kdy má
Jozífek nìjaké výroèí, tak pøijdou ke
mì, povídáme si, napíou nìjaký
èlánek, èlovìk se takhle jedinì
dostane do známosti, novinami, nìjakým èasopisem. Nevadí mi to, co
mùe èlovìk dìlat. Bratr byl normální,
normálnì se choval, nìkdy mìl
mouchy, tøeba mìl takové cestovní
auto s velkým kufrem, aby mohl naloit co nejvíc, mìli dvì chaty se sestøièkou, jednu u Unhotì a jednu v
Plané u Lunice, take jezdili spolu.
Sestra mìla zase u Prahy takovou
chatu s Broòkem. Kdy jsem pøiel do
Karlových Varù, sestøièka jela se mnou, my jsme se mìli oba dva rádi, starali se o mì. Tady bylo krajské øeditelství poty, oni mì strèili ke

Kraslicím, taková vesnièka s potou a
sestra øíkala: Èlovìèe, tady bys
nemohl pøece ít, vdy to nejde, tady
bys úplnì ztratil kulturu, tak zpátky do
Varù, tady jsme bydleli v hotelu, kdy
jsme zaèínali, v hotelu Pota - v
místech, kde teï stojí Termál, tak mì
navtìvovala, spoleènì jsme se bavili, byli jsme skuteènì dobrá rodina. V
Praze jsme jako dìti chodili do
Sokola hrát házenou, cvièit, maminka
tam s námi chodila dívat se. Chodili
jsme tam a do dorostu, take jsem
proil tøi slety, jako ák, jako
dorostenec a jako mu. Hezké to bylo. Do posledního sletu.
A teï nám prozraïte, jak jste se
potkali s vaí paní?
Na potì v Karlových Varech.
Vy jste dìlala taky na potì?
Ne, ale dìlala tam jedna známá a
my jsme se pøes ni potkali.
Pan Kemr potutelnì: My jsme se
poznali po telefonu. Byly to pìkné
dívenky, zahrávaly si se mnou a tak
jsme se seznámili.
A do toho paní: A u nám to vydrí,
viï, dìdo? Teï u se mùeme
radovat ze dne na den, jestli tu jetì
budeme. Jetì se letos vypravím na
zájezd do Prahy, s dùchodci. To se
zajede vdycky do Stromovky,
prùmyslový palác, Loreta, Hrad . My
jezdíme na ty seniorské schùze, na
trh na ofínì a vdycky si nìco
prohlédneme, ZOO, starý palác,
Chrám sv. Víta, to je krása. Vdycky
to troku projedeme.
Zavzpomínáte
Ano, zavzpomínáme na mládí, e
odelo a u se nikdy nevrátí.
A co takhle nìjakou fotografii, ptám
se pana Ludvíka, tøeba se sestrou, na
potì, s bratrem?
Z poty nemám nic. Kde máme album? To neví, viï?
Dìdeèku, to je tvoje hájemství..
A kam jsi to dala, kdy je to moje?
No dovol, já o tom nevím, kde to je,
kde to má. Hele, u pro to letí, e jo?
Pan Kemr se vrací s albem pod
paí: Víte, e jste první, kteøí se ptáte
po fotkách?
Listujeme albem, jedná se o fotografie asi tak z edesátých, sedmdesátých let.
Do kolika let jste slouil na potì?
Do pìtaedesáti.
A nìjaké starí fotky nemáte?
Ne, ty starí fotky si vzal bratr. Tam
jich bylo hodnì z mládí, ale bohuel
to má jeho manelka Evièka.

O tom se vlastnì ani poøádnì
nevìdìlo, e je enatý.
Ale Praha o tom vìdìla, akorát on
o svém soukromí moc nepovídal. Ne
e by byl tajnùstkáø, ale nemluvil o
tom pøed novináøi. Ale mládí jsme
mìli krásné oba dva, na Vinohradech
jsme oba chodili do koly, do Raisovy
koly u Riegrových sadù, to byla základní kola a mìanská ètyøletá, potom jsme oba chodili do veøejné obchodní koly, po vystudování jsem se
stal poákem, jak si to pøál tatínek a
Josífek zaèal na té divadelní dráze,
tatínkovi se to moc nelíbilo, ale potom
byl spokojený, kdy se bratr vypracoval, hrál v Prozatímním divadle v
Praze a potom v Národním. Pøedtím
jezdil s tím Hruínským po jiních
Èechách - Plzeò, Èeské Budìjovice,
tam ta strana, jeho rodièe tam mìli tu
míru, jak se øíkalo. Joka
s
Hruínským se stali velkými ka-

marády; tatínek tomu nepøál, øíkal:
"divadelní míra, z toho nic nekouká".
Ale Joka byl velice talentovaný a
dovedl to vyuít, èlovìk k tomu musí
mít talent, být pøizpùsobený k tomu,
talent je umìní, kdy ho umíte vyuít,
sestra taky. Já na pøání tatínkovo
jsem byl poákem, tak jsem prolítal
ty poty, tatínek mì doprovodil do
Luce nad Vltavou vlakem, tam jsme
se poznali s potmistrem, popovídali
jsme si a u jsem byl ve svìtì, u
jsem se musel postarat sám a musel
jsem podle toho pracovat.
No nic, u vás nebudeme trápit.
Bylo nám u vás hezky. Tøeba to nae
povídání nìkomu udìlá radost. Moc
vám dìkujeme.
S maneli Kemrovými si uprostøed
krásného podzimu 2005
povídali a fotografovali
Emil J. Havlíèek a Stanislav Kaèer

DIVADLA A MUZIKÁLY
nabídka vstupenek
MUZIKÁLY:
Elixír ivota, Tøi muketýøi, Bídníci,
Tajemství, Miss Saigon, Láska je láska,
DIVADLA:
Národní a Stavovské divadlo, Divadlo
Karlín, Fidlovaèka, Divadlo U Hasièù,
Divadlo Skelet, Divadlo R. Brzobohatého,
Divadlo Metro, Divadlo Bez zábradlí,
Divadlo Na Jezerce.
Vánoèní poøady a koncerty!
***
*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

Foto: Denisa imonová
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B E Z P L AT N É O B È A N S K É P R Á V N Í P O R A D N Y

BEROUN
Obèanská poradna Beroun
Na Pøíkopì 211/1
266 01 Beroun
tel: 311 625 206, 604 272 567
radkor@quick.cz
BOHUMÍN
Obèanská poradna Bohumín pøi Charitì
Èáslavská 1067
735 81 Bohumín
tel./fax.: 596 016 715,
opbohumin@volny.cz
BRNO
Obèanská poradna Brno
Anenská 10
602 00 Brno
tel./fax 545 241 828
poradna.brno@volny.cz
BRNO
Obèanská poradna
pøi poradenském centru Trialog
Orlí 20
602 00 Brno
tel. 542 221 499
fax 542 221 502
op@trialog-cenrum.cz,
www.trialog-centrum.cz
DÌÈÍN
Obèanská poradna Dìèín
pøi Farní charitì Dìèín
Palackého 16
405 02 Dìèín
tel. 412 517 368
obcanskaporadnadc@space.cz
HAVÍØOV
Obèanská poradna Havíøov
pøi sdruení Sluba
Tøeneckého 8/98
736 01 Havíøov
tel. 596 810 640, oph@volny.cz
HAVLÍÈKUV BROD
Obèanská poradna Havlíèkùv Brod pøi
Oblastní charitì Havlíèkùv Brod
Boeny Nìmcové 188
580 01 Havlíèkùv Brod
tel. 569 425 630
poradna@hb.caritas.cz
Kontaktní místo Ledeè nad Sázavou:
Husovo námìstí 16, 584 01 Ledeè nad
Sázavou
tel. 777 736 048
poradna@hb.caritas.cz
Kontaktní místo Svìtlá nad Sázavou:
Námìstí Trèkù z Lípy 23, 582 091 Svìtlá
nad Sázavou
tel. 569 452 447, 777 736 048
poradna@hb.caritas.cz
HRADEC KRÁLOVÉ
Obèanská poradna H. Králové
Obèanské poradenské støedisko, o. p. s.
Veverkova 1343
500 02 Hradec Králové
tel: 498 500 357 (poradna)
fax: 498 500 355, ophk@ops.cz
Detaované pracovitì Náchod:
Hálkova 432,
547 01 Náchod,
tel: 491 421 723,
e-mail: opnachod@ops.cz
Detaované pracovitì Jièín:
Tyrova 246, Jièín,
tel: 493 523 495, e-mail: opjicin@ops.cz
Detaované pracovitì Trutnov:
Horská 5/1 (budova bývalého OÚ, I.patro,
è. dveøí 351),
541 01 Trutnov,
tel: 499 859 301,
e-mail: optrutnov@ops.cz
CHRUDIM
Obèanská poradna Chrudim
kolní námìstí 56
537 01 Chrudim
tel./fax: 469 319 700,
op.chrudim@tiscali.cz
JIHLAVA
Obèanská poradna Jihlava
ikova 13 (Globus)
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Sluby obèanských poraden jsou poskytovány bezplatnì, poradny jsou nezávislé, dùvìrné a nestranné.
Poradny jsou urèeny vem lidem bez rozdílu. V rámci sítì obèanských poraden je zajitìna jednotná informaèní databáze, jednotné kolení poradcù, jednotná metodika a kontrola èinnosti. Obèanské poradny usilují, aby obèané netrpìli neznalostí svých práv a povinností, neznalostí dostupných slueb nebo neschopností vyjádøit úèinnì své potøeby. Poradny poskytují informace o právní úpravì, nikoliv o právním øeení
problému. Obèanská poradna poskytuje rady a informace kadému zájemci ve vech oblastech se zamìøením na sociální problematiku, pracovnìprávní vztahy, bydlení, problematiku rodiny, mezilidské vztahy,
lidská práva a spotøebitelské rady. Problém klienta je øeen jako celek a v pøípadì jeho rozdìlení na jednotlivé
odborné èásti je poradnou koordinován. Pokud obèanská poradna nemùe pomoci, odkáe klienta na jinou
poradnu nebo instituci, která mùe poadovanou radu poskytnout.

Návtìvní hodiny jsou k dispozici na adrese www.obcanske-poradny.cz

586 01 Jihlava
tel. 567 330 164, opj@volny.cz
Kontaktní místo Telè:
nám. Zachariáe z Hradce 4,
588 56 Telè
KARVINÁ
OP Slezské diakonie v Karviné
Frytátská 168
733 01 Karviná
tel. 596 323 031
obcan.ka@slezskadiakonie.cz
Detaované pracovitì Ostrava:
Slezská diakonie,
28. øíjna 86,
702 00 Ostrava,
tel: 596 611 237,
e-mail: obcan.ov@slezskadiakonie.cz
KOPØIVNICE
Obèanská poradna Kopøivnice
pøi Charitì Kopøivnice
tramberská 378,
742 21 Kopøivnice
tel. 556 811 149
tel: 556 768 368
oblastnicharita.koprivnice@worldonline.cz
Kontaktní místo Nový Jièín:
Divadelní 8, 741 01 Nový Jièín
tel. 556 768 368
LIBEREC
Obèanská poradna Liberec
(Obèanské sdruení "D")
Jetìdská 58
460 07 Liberec 7
tel./fax.: 485 152 070
Obcanskaporadna.lbc@volny.cz
www.obcanskaporadna-lbc.cz
Kontaktní místo Frýdlant v Èechách:
Cetnrum POSEC,
nám. TGM 74
(vchod z mezidomí v Dìkanské ulici)
Kontaktní místo Hrádek nad Nisou
itavská 670
(Dùm s peèovatelskou slubou)
Hrádek nad Nisou,
tel: 776 242 980,
e-mail: ophradek@volny.cz
NOVÉ MÌSTO NA MORAVÌ
Obèanská poradna Nové Mìsto pøi
Sdruení Nové Mìsto na Moravì
Vratislavovo nám.12
592 31 Nové Mìsto na Moravì
tel. 566 616 121, ob.poradna@centrum.cz
Kontaktní místo Bystøice nad Perntejnem:
Zahradní ulice 580 (poliklinika),
593 01 Bystøice nad Perntejnem
tel: 566 688 227
NOVÉ MÌSTO NAD METUJÍ
OP Nové Mìsto nad Metují
(pøi sdruení Pomoc vem potøebným)
T. G. Masaryka 40
500 01 Nové Mìsto nad Metují
tel: 728 349320
obcanska.poradna@quick.cz
NYMBURK
OP Nymburk, o.s.
Palackého tøída 449, 3. patro
288 02 Nymburk
tel, fax: 325 511 148
poradna.nymburk@centrum.cz
OPAVA
Obèanská poradna Opava
pøi Charitì Opava
Kyleovská 10

746 57 Opava
tel: 553 616 437
obcanskaporadna@charitaopava.cz
PARDUBICE
Obèanská poradna Pardubice, o.s.
17. listopadu 237 (Dùm slueb)
530 02 Pardubice
poradna: 466 989 574
op.pce@seznam.cz
www.obcanskaporadna.unas.cz
PÍSEK
Obèanská poradna pøi sdruení INKANO
Píseckého 131
397 01 Písek
tel: 382 210 319
poradna@inkano.cz, www.inkano.cz
PLZEÒ
Obèanská poradna Plzeò
Barrandova 8
326 00 Plzeò
tel: 377 456 468
mobil: 777 964 563
fax: 377 456 467, poradna@opplzen.cz,
Kontaktní místo Rokycany:
Masarykovo nám. 80, 337 01 Rokycany
tel: 777 944 563
POLIÈKA
Obèanská poradna Polièka
pøi Farní charitì Polièka
Vrchlického 185
572 01 Polièka
tel. 461 723 758, poradna@policka.cz
Kontaktní místo Litomyl:
Lidový dùm, suterén, kpt. Jaroe 392,
570 01 Litomyl
tel: 461 619 741
PRAHA 1
Obèanská poradna Praha 1
Jakubská 3
110 00 Praha 1
tel: 222 310 110
op.praha1@seznam.cz
Kontaktní místo Praha 2:
Communio, K. Svìtlé 21, Praha 1
Kontaktní místo Neratovice:
Klub dùchodcù,
kolní ul. èp. 162 (naproti SOU),
Neratovice
PRAHA 3
Obèanská poradna Remedium Praha 3
Vinohradská 176/1513
(budova Vinohradské polikliniky)
130 000 Praha 3
tel: 272 743 666
fax: 272 743 366, opp3@remedium.cz
Detaované pracovitì Praha 3:
v období záøí - prosinec 2005:
Táboritská 22
v prostorách Klubu Remedium,
130 00 Praha 3
tel: 222 712 940
PRAHA 6
Obèanská poradna Communio Praha 6
Na Bateriích 93/27
162 00 Praha 6 - Bøevnov
tel: 224 325 187 (poradna)
fax: 224 325 187
op.communio@centrum.cz
PRAHA 7
Obèanská poradna Praha 7
pøi Farní charitì Praha 7
Dukelských hrdinù 54
170 00 Praha 7

tel. 220 870 750
poradna.p7@seznam.cz
Kontaktní místo Praha 2:
IC Kontakt, Spytihnìvova 16, Praha 2
tel: 222 646 151, 222 562 234
PRAHA 11
Obèanská poradna Praha -Jiní Mìsto
Donovalská 1862
149 00 Praha 11
tel./fax 272 950 984
poradnajm@spolcest.cz
PRAHA 12
Obèanská poradna KC KROK
Rakovského 3138
143 00 Praha 12
tel./fax: 241 770 232
poradna@proximasociale.cz
telefonické a e-mailové dotazy dennì 9,00
- 16,30
RUMBURK
Obèanská poradna pøi Farní charitì
Rumburk
Sukova 1055
408 01 Rumburk
tel. 412 384 745
poradna.charita@tiscali.cz
RYCHNOV NAD KNÌNOU
Obèanská poradna Agapé pøi sdruení
Agapé
Staré nám. 68
516 01 Rychnov nad Knìnou
tel: 494 535 112, oprk@wo.cz
Kontaktní místo Kostelec nad Orlicí:
Klub dùchodcù, Tyrova ul. 1134,
Kontaktní místo Dobruka:
Klub dùchodcù, Novomìstská ul. 187,
UMPERK
OP "So kames"
Jesenická 61
787 01 umperk
Tel.: 583 211 833, poradna@savore.cz
TØEBÍÈ
Obèanská poradna Tøebíè
Bedøicha Václavka 59
674 01 Tøebíè
tel./fax: 568 845 348
obcanskaporadna@seznam.cz
ÚSTÍ NAD ORLICÍ
Obèanská poradna Ústí nad Orlicí
17. listopadu 69
562 01 Ústí nad Orlicí
tel: 465 520 520
fax: 456 520 521, poradna@orlicko.cz
VALASKÉ MEZIØÍÈÍ
o.s. Pod køídly
Pod Oborou 804
757 01 Valaské Meziøíèí
tel: 571 629 068
mobil: 732 23 05 93,
poradna@podkridly.cz
VARNSDORF
OP Varnsdorf
Národní 499
40 747 Varnsdorf
tel: 723 567 202,
opnakrizovatce@tiscali.cz
ZLÍN
OP Strop
Tø. Tomáe Bati 1276
760 01 Zlín
tel: 577 019 914
mobil: 777 630 621, Strop-zlin@volny.cz
Telefonické konzultace: Út:_09:00 - 11:00

Ná
fejeton:
Konec paíka,
a co bylo dál . . .

Mìli jsme prasátko. Takové
pìknì naducané, tlusouèké,
krásnì cinkalo svými penízky.
Taky jsme ho krmili u pìknì dlouho! A jsme mìli strach, jestli
u nìkteré penízky nejsou neplatné, natìstí desetníky nae
prasátko nikdy nepapalo! Pak
koneènì pøila ta pravá chvíle.
Prasátko u nemohlo nic pozøít,
bylo zkrátka na prasknutí.
Nechali jsme ho jetì pár dnù
ít a pak! Bác s ním o zem!
Støepù bylo hodnì, mincí jetì
více bohuel ne. Penízky jsme
spoèítali a zabalili do áteèku,
do penìenky by se to nevelo
a mìec nemáme. Byl vybrán
odpovìdný èlen rodiny, který
hotovost vymìní v bance. Byl to
mùj syn, protoe je dost veliký a
silný a na nìj si lupièi ani v centru naeho hlavního mìsta
netroufnou. Ná dobøe vy-

chovaný chlapec vyrazil splnit
odpovìdný úkol. A toto nám
pozdìji vyprávìl:
Vystoupil jsem na stanici metra Mùstek. Tam stála slepá dívka a mlèky drela nataenou dlaò, zelelo se mi jí a ze áteèku
jsem oddìlil desetikorunu a poloil ji dívce do ruky. Kdy jsem
se dostal do podchodu oslovila
mì
dvì
mladá
dìvèata:
"Pøispìjte na dìti postiené
leukémií", troku se hihòala a
mnì bylo vyloenì trapnì, e
bych byl za necitu, tak jsem dal
alespoò pìtikaèku. Taky by si ty
holky mohly myslet, e jsem nìjaká socka a nemám ani pár korun. Jene za chvíli, po pár
krocích, se na mnì vrhly dalí
holky prý: Kupte si lutý kvìt k
boji proti rakovinì", a tak mì to
stálo deset korun. Tìch s
rakovinou je urèitì víc ne s
leukémií! Po dvaceti metrech
chùze jsem si koupil bílou
pastelku, kolik sakra stála? A
kolik stála cihla? Na nìjaký
dùm, snad pro bývalé feáky!
Dal jsem pak anci Dìtem ulice,
myslím, e 30 korun, taky jsem
byl nedávno dítìtem a na ulici
bych tedy bydlet nechtìl! Jetì
jsem pøispìl na dìtský domov,
u nevím kolik. Pak jsem potkal
paní, která je na ulici sama se
psem a pøispìl slepci na operaci

KØÍOVKA O CENY

oèí! Je fakt, e se mi teï lo mnohem lehèeji, jednak mnì
netíila váha kovových penìz a
hlavnì jsem se cítil jako èlovìk,
který umí pomoci potøebným. To
mi dodávalo lehkosti v chùzi i
jsem si pøipadal takový dùleitý.
No kdy jsem se dal na dobroèinnost, nemohu nìkomu dát
a nìkomu ne. Tak jsem si jetì
koupil nìjaké hraèky od dobroèinné organizace, odmìnil za
hudební výkon starého pána s
harmonikou, zøejmì bezdomovce, a jetì si koupil nìco
modrého ve prospìch nemocných s rakovinou a dal snad dvacku na nemocné dìti v
Motole. A jetì jsem si koupil
nìkolik
umìlo-hmotných
barevných náramkù, na co jde
profit z nich si ale nevzpomenu.
No a poslední peníze jsem vloil
do koupi porcelánového prasátka s dírkou na zádech, prodávali
ho na ulici ve prospìch výstavby
centra pro tìlesnì postiené.
No,
naeho
dospìlého
chlapce jsme nepochválili.
Dokonce
jsme
ho
chvíli
podezírali, jestli nepotkal nìjaké
kamarády, ctitele piva napøíklad.
Ale vzhledem k dobré výchovì
naeho dítìte a vlastním
zkuenostem s poptáváním ze
strany nejrùznìjích potøebných
pøi prùchodem centrem Prahy a

zatím malé schopnosti mladého
èlovìka øíci NE, jsme naemu
zlatíèku odpustili. Ale souèasnì
jsme ho pouèili o monosti
pouít slova mue, který v TV
anketì z Karlova mostu na
otázku, zda by pøispìl na opravu
památky, odpovìdìl: "Já platím
danì!".
Nové prasátko máme na televizi, haèá na deèce a nemùe se
doèkat, kdy dostane napapat!
Kdo pùjde pøítì mìnit, zatím
nevíme!
-dì-

Foto: Denisa imonová

Tajenka z minulého èísla: Staøí jdou patnì, ale radí dobøe.
Kníku posíláme tøem vylosovaným lutitelùm: MILOSLAV KAPAR
z Kravska, TOMÁ ZLÍNEK z Prahy a KVÌTOSLAVA HANÁKOVÁ
z Pardubic.
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JSTE V IVOTÌ ASTNÍ?

TEST
1.
a)
b)
c)

2.
a)
b)
c)

tìstí bývá vrtkavé. Nicménì by mu mìl èlovìk umìt
vyjít naproti. Nejde o hru, jde o to, abychom byli
pocit ivotního tìstí schopni proívat. Bezpochyby
kadý z nás má své èerné dny i okamiky plné slunce. Proè nìkoho potkává spíe to první a jiného
to druhé? Zkuste si odpovìdìt prostøednictvím
naeho testu.

Cítili jste se nìkdy v partnerském vztahu opravdu dobøe?
Jistì, cítím se tak od poèátku a zatím se nic nezmìnilo.
Nìkdy je to lepí, nìkdy horí, ale poøád to stojí za to.
Snad jen pár mìsícù po svatbì.

Máte pøátele, na které je opravdu spolehnutí?
Mám spoustu známých, ale moc spolehnout se na nì nemùu.
Takové pøátele urèitì mám, pøinejmením jednoho.
Myslím, e nemám nikoho, na koho bych se mohl(a) stoprocentnì spolehnout.

3. Povaujete se za nezávislého èlovìka?
a) Myslím, e si dokáu dost dobøe poradit sám(a), nepotøebuji
dret za ruèièku.
b) V podstatì ano, i kdy v mimoøádných situacích pomoc potøebuji.
c) Spí ne, potøebuji nutnì oporu a je velmi pøíjemné ji mít.
4. Jak vycházíte s blízkými pøíbuznými?
a) Bez problémù, jsme v kontaktu a obèas se sejdeme.
b) Celkem dobøe, ale spoleènost nìkterých zrovna nevyhledávám.
c) A na pár výjimek spí patnì.

5. Jste ochotni se kvùli blízkému èlovìku nìèeho v ivotì vzdát?
a) Vzdát se nìèeho podstatného by se mi nechtìlo a nikdo by to
nemìl po mnì chtít.
b) Záleelo by na okolnostech, ve váných pøípadech urèitì ano.
c) Jistì, vdy to snad dìlá kadý.
6.
a)
b)
c)

Jste spokojeni ve své profesi?
Docela ano, ale dokáu si pøedstavit i lepí práci.
Urèitì, má práce mì uspokojuje.
Beru práci jako obivu, a tak si moc nestìuji.

7.
a)
b)
c)

Uspokojuje práce vae ambice?
Dovedu si pøedstavit i nároènìjí úkoly a vìtí odpovìdnost.
Mám pocit plné seberealizace.
Nìkdy mì pøepadá pocit, e dìlám zbyteènou práci.

6.
a)
b)
c)

Cítí se lidé ve vaí spoleènosti dobøe?
Myslím, e ano, alespoò se na nì snaím zapùsobit.
Doufám, e ano, snaím se jim naslouchat.
Moc se s lidmi nestýkám, snaím se vypadat nenápadnì.

8.
a)
b)
a)

Pociujete potøebu sebevzdìlávání?
Ano, uèím se hlavnì jazyky, ty jsou dnes nejvíc potøeba.
Snaím se stále si roziøovat duevní obzor a kálu dovedností.
Ani ne, myslím, e to nepotøebuji a je to zbyteèné.

7. Splní se vám nìkdy to, co si pøedstavujete a po èem touíte?
a) Vìtinou ano, ale to u mám dalí plány, nìco mì poøád pohání
dopøedu.
b) Ano, i kdy se to nestává tak èasto, dovedu si to poøádnì vychutnat a uít.
c) Jsem spí smolaø, nepamatuji se, e by se mi nìkdy mùj sen vyplnil.
Výsledek:

Pøevaují odpovìdi a): Zdá se, e se vám opravdu daøí vypadat
jako astný èlovìk. V ivotì se urèitì neztratíte, netrpíte nedostatkem sebevìdomí ani pøíleitostí. Obèas vám tìstí vyslovenì
pøeje, ale jako byste si ho neumìli poøádnì uít. Ostatnì vae pøedstava tìstí je spojena takøka výhradnì s vaí osobou, zavání egoismem.

Pøevaují odpovìdi b): Není jisté, zda se za astného èlovìka povaujete, ale urèitì byste mìli. Moná nemáte cestu ivotem pìknì
umetenou, moná vás u leccos pìknì potrápilo, ale také èasto
zaíváte pocit tìstí. Moná vás trochu mate, e souvisí více s drobnými radostmi, ale o to je cennìjí. Umíte toti být opravdu astní
a budete pokadé, kdy k tomu najdete i sebemení dùvod.

Pøevaují odpovìdi c): O umìní být astným jste nanejvý nìkde
slyeli nebo èetli. Vy ovem uvaujete zcela jinak ne je zapotøebí.
Povaujete se za smolaøe a o opaku vás nikdo nepøesvìdèí. Chtìlo
by to trochu se nad sebou zamyslet.
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