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Milé kolegyně,  
milí kolegové, 
v tomto vydání našeho časopisu si můžete přečíst hodně 
zajímavých článků z odborné problematiky, například 
o exekucích, minimální mzdě a zákazech výpovědi. 
Poutavé jsou články o akcích základních organizací, jako 
jsou Spojařské Toulky, a také o tom, že pomáhat druhým 
je pro odboráře samozřejmé.

V článku Karla Koukala je popsána problematika 
kompenzačního fondu na úhradu nákladů univerzální 
služby a také akce, které jsme na podporu změny zákona 
o poštovních službách udělali. Vláda se na změně zákona 
přes počáteční potíže dohodla. Je to první krok ze strany 
státu k podpoře veřejné služby pro občany a na cestě ke 
zlepšení mzdových a pracovních podmínek zaměstnanců 
České pošty. Ještě nás ale čeká dlouhá cesta. Schválení 
návrhu novely poslaneckou sněmovnou a senátem, 
podpis prezidenta České republiky. Po vyčíslení nákladů 
na univerzální službu za rok 2015 teprve na základě roz-
hodnutí Českého telekomunikačního úřadu bude zřejmé, 
jakou částku od státu Česká pošta dostane. Stále ale není 
vyřešeno financování základních poštovních služeb za 
rok 2013 a 2014. To jsou peníze, které chybí České poště 
jak na rozvoj investic, tak především na růst velmi nízkých 
mezd zaměstnanců.

Je vidět, že máme ještě mnoho práce. Ale nejsme na to 
sami, s vaší podporou to jde mnohem lépe!

Jindřiška Budweiserová 
předsedkyně OS ZPTNS oszptns.cmkos.cz

Internetová adresa 
našeho svazu
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v důsledku obrovské fluktuace, v důsledku nadále 
se nedařícímu procesu narovnání mezd na úroveň 
národního hospodářství a také velkému počtu vůbec 
neobsazených míst v jednotlivých profesích. Nastává 
opět období nezájmu o práci u pošty, mnohdy i pod 
dojmem velice malé perspektivy. I tato situace je 
velice překvapivá vzhledem k počtu nezaměstnaných 
v našem státě. Ukazuje se, že práce v našich nejvíce 
složitých profesích nikoho moc neláká. Mimo jiné 
i v důsledku stále nových pracovních příležitostí 
v řadě měst, kde jsou otevírány nové podniky, které 
nabízejí vždy pro začátek lepší podmínky i mzdy. 
Většinou je to otázka krátkého období a pak nastává 
veliké zklamání. Nastupují špatné pracovní podmínky, 
neexistence kolektivních smluv a záruk sociálních 
i pracovně právních výhod. Ale to ve většině případů 
každý ví už dopředu a přesto je tato práce více 
lákavá, než práce u pošty. Nutno být ale objektivní 
a vnímat, že i dočasné zlepšení v pracovním vytížení 
může být lákavé a zajímavé. Do debaty proto znovu 
přichází téma jako je agenturní zaměstnávání. Tedy 
zaměstnávání lidí, kteří nejsou zaměstnanci pošty, 
ale nějaké agentury. Určitě to nevyjde levněji, ale 
může to dočasně některé problémy vyřešit. I toto 

je však krajně nepříjemné řešení, neboť tato práce 
nemá žádné garance a už vůbec ne jistoty práce. 
Platí zde, že pokud je třeba, tak práce je a potom je 
konec a nikomu to nevadí. Česká pošta má však i jiné 
problémy. Ty jsou především v zajištění budoucnosti, 
tedy budoucnosti podniku, který prosperuje, který 
má stabilní zaměstnance, solidní mzdy a hlavně 
perspektivu a alespoň nějaký možný karierní růst pro 
své zaměstnance. Snaha tuto situaci vyřešit je sice 
veliká, výsledky však nejsou příliš optimistické.

Zkusme ale přejít k věcem opravdu pozitivním 
a dobrým. O uzavření Podnikové kolektivní smlouvy 
jsem vás prostřednictvím našeho časopisu informoval. 
Dnes je tedy dobré přejít k tomu, o co jde a jak se 
to projeví. Prvním velice důležitým prvkem dohody 
je navýšení hodnoty stravenek o 10 Kč na nově 
nastavených 70 Kč. Zaměstnanci pak za navýšených 
10 Kč zaplatí 1 korunu. Realizace od 1. 3. 2015. Tím 
druhým a ještě významnějším prvkem je navýšení 
mezd u tarifních zaměstnanců v průměru o 750 Kč. 
Platila zde zásada, že nejnižší možný nárůst je 650 Kč 
a nejvyšší pak 1 000 Kč. Realizace od 1. 4. 2015. 
Výsledky celé akce jsou stále ve stavu dopracovávání 

Druhé čtvrtletí je určitě více optimistické, 
než období předchozí

Podíváme-li se na dnešní svět, asi si mnohý řekne, že 
ani 70 let po skončení nejhroznější světové války není 
svět postaven na míru a přátelství. Není postaven ani 
na solidaritě a už vůbec ne na pocitu sounáležitosti 
k něčemu společnému a prospěšnému. Májové dny 
nejsou významné jen vzpomínkou na konec války 
před sedmdesáti lety, ale hlavně nutností vnímat ob-
rovskou oběť těch, kteří nakonec toužebně očekávaný 
mír nastolili. Vnímat a být za tuto skutečnost vděčni 
a také být na všechny hrdiny tohoto boje náležitě hrdí. 
Určitě se ta ocenění a vděk týkají i lidí, kteří praco-
vali v oborech dřívější správy pošt a telegrafů, tedy 
předchůdců našich podniků. Dnešní problematika je 
sice trochu jiná, ale v řadě zemí se válčí dál, zbrojní 
průmysl roste a státy jsou stále více přesvědčeny, že 
jen obrovské investice do zbrojení je a jejich národy 
ochrání i do budoucna. Z pohledu hrůznosti dnešních 
zbraní je však naděje na přežití dalšího případného 

konfliktu zcela minimální. Veliké překvapení pro 
všechny je pak otázka obrovského množství uprchlíků 
a běženců ze zemí, kde už není vůbec nic a vůbec 
žádná naděje na zlepšení situace. Války, násilí, hlad, 
nedostatek základních potřeb k životu, neskutečné 
utrpení lidí jsou realitou světa dvacátého prvního 
století. A politici to neustále řeší a neustále konstatují, 
že řešení je v nedohlednu. A tak je dobré alespoň 
to, že se daří ekonomicky zvládat současnou situaci 
u nás a s tím snad je možné očekávat další růst, více 
práce pro lidi a také trochu optimismu pro ty nejvíce 
postižené dnešní dobou.

Také v rámci našeho podniku je možné konstatovat, 
že přes velké problémy na trhu klasických poštovních 
služeb se daří zajistit plnění výnosové stránky a tím 
zajistit i práci pro naše kolegyně a kolegy. Není to 
ale určitě samo od sebe, je to souhrn všech možných 
opatření a také souhrn úspor jak v oblasti investic, 
tak i v oblasti osobních nákladů. Výsledek hospo-
daření je kladný i v důsledku vysoké nemocnosti, 
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a tak je v současné době možno říci pouze tolik, že 
žádné zásadní nesrovnalosti ani problémy nejsou 
zaznamenány. Pravidla byla zcela jasná a jejich 
dodržení bylo podmínkou realizace nárůstu. Odbory 
i zaměstnavatel jasně deklarovali, že jejich společný 

zájem je realizace navýšení tarifních mezd bez 
dalších problémů. Tedy průhledně a srozumitelně 
pro každého zaměstnance. Současně s nárůstem 
a zvýšením hodnoty stravenek došlo k navýšení pří-
platků za práci v noci a práci ve ztížených pracovních 
podmínkách. Platí tedy, že dohromady je to měsíčně 
v průměru 940 Kč navíc, a s navýšením příplatků ještě 
o něco více. Převážná většina výhod obsažených 
v kolektivní smlouvě byla zachována včetně pracovní 
doby a doby dovolené. Došlo i k některým snížením 
hodnot příspěvků a odměn u pracovních a životních 
výročí a odchodů do důchodu. Tyto prostředky však 
byly mimo jiné přesunuty do výše uvedených navý-
šení. Pracovně právní i ostatní sociální výhody jsou 
i nadále zachovány a mají úroveň odpovídající naší 
potřebě. O smyslu práce odborů a jejich prospěšnosti 
není asi ve vnímání těchto výhod třeba pochybovat. 
Jak se ale ukazuje v praxi, tak větší radost mají 
někteří naši kolegové z možnosti snížené sazby 
telefonování, než z jasně definovaného prospěchu. 

Není však všechno zase tak růžové, jak by se zdálo. 
Ve hře je další velice důležitý prvek, a tím je zajištění 
průchodnosti novelizace Poštovního zákona. Ta 
by v případě schválení znamenala, že se České 
poště dostane za poskytování univerzálních služeb 
kompenzace ze státního rozpočtu. Tedy kompenzace 
za něco, co si prostřednictvím univerzální služby 
stát v požadovaném rozsahu objednal, ale úhradou 
by se měl zabývat někdo jiný. V současné době totiž 

platí, že se na kompenzačním fondu podílí všichni 
operátoři na poštovním trhu po dosažení stanoveného 
finančního objemu poskytovaných služeb. Mezi nimi 
je ovšem i Česká pošta, která si má platit sama sobě. 
Fond je však prázdný, nikdo nechce přispívat a to 
i vzhledem ke skutečnosti, že 90 % tohoto příspěvku 
připadá na národního operátora a držitele poštovní 
licence, což je Česká pošta. S kompenzací souhlasí 
dvě členské strany vládní koalice a jedna, vedená 
ministrem financí, je proti. A to úplně stačí k tomu, aby 
vzhledem k dohodě vlády o hlasování ve sporných 
otázkách k žádné dohodě dojít nemohlo. Nedostatek 
peněz v letošním rozpočtu pak může být příčinou 
snižování osobních nákladů a investic. To první je 
myšlenka hrozná, to druhé je myšlenka, která zase 
pozastaví rozvoj. Oponenti tvrdí, že peníze, které 
má podnik na účtech pro letošní rok, bohatě stačí, 
a v dalších letech se bude hledat řešení. Argumentů 
je prý dost. Nejasné zakázky, neprůhledné čerpání pe-
něz, nadstandardní výhody zaměstnanců a podobně. 
Navíc jsou zde ještě osobní, ne příliš přátelské vztahy. 
K tomu přistupuje ještě nařízení vlády, ve kterém 
je stanoven minimální počet poboček nutných pro 
zajištění dostupnosti univerzálních služeb. A opět 
další problém. 
ČTÚ říká minimálně 2 100 poboček, všichni ostatní 
účastníci řízení pak požadují zachování stávajícího 
počtu, tedy něco kolem 3 200 poboček. A opět další 
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reakce. Pokud návrh většiny neprojde, bude pošta zavírat 
pobočky, zahájí ve větší míře akci vedoucí k pronájmům 
poboček a na konci obou těchto řešení bude snížení 
počtu zaměstnanců, tedy propouštění. Odbory proto 
sepsaly a předaly ministru financí Otevřený dopis týkající 
se těchto problémů. Dopis podpořený 8 504 podpisy 
našich zaměstnanců. Dopis, jehož cílem je hledat cestu 
k řešení této problematiky. Pan ministr situaci chápe, ale 
není přesvědčen o jednostranném řešení. Chápe, že stát 
nemůže nechat Českou poštu bez prostředků, souhlasí 
s tím, že je třeba narovnávat nízké mzdy zaměstnanců 
a také pečovat o úroveň zaměstnanosti. Je však nutno 
z pohledu objektivnosti říci, že tato problematika a její 
řešení není jen otázkou ministra financí. Stejnou měrou 
a se stejnými otázkami týkajícími se dopadů řešení této 
problematiky je nutno se obracet i na ministra vnitra, 
i na předsedu vlády. Souhrnem je tedy potřeba říci, že 
se dnes řeší nejen současnost, ale hlavně budoucnost 
našeho podniku. I proto je potřeba za náš P-KOV, který je 
největší organizací působící v našem podniku, poděkovat 
všem za podporu při prosazování věcí, které se týkají nás 
všech. Je však také nutné se pozastavit nad naprostou 
lhostejností některých našich kolegů, kteří při oslovení 
vedoucímu k podpoře reagovali negativně a někdy 
i s velkou dávkou zlosti. Těmto lidem nejen že vůbec 
nezáleží na osudu ostatních, ale navíc asi vůbec neznají 
význam a smysl kouzelného slůvka solidarita. 

Určitě bude nutné o vývoji celé situace, o případných 
jednáních a jejich výsledcích podávat pravidelné 
informace, vedoucí k vnímání problémů všemi našimi 
spolupracovníky.

Děkuji všem našim odborářům, děkuji všem našim 
funkcionářům za jejich práci a podporu. Děkuji 
všem, kteří nejsou členy odborů, ale podporují je, za 
tuto podporu. Pro všechny ostatní snad jen drobné 
upozornění. Odbory pracují pro všechny zaměstnance 
převážně za příspěvky svých členů. Na úspěchu tedy 
vydělávají i všichni ostatní. Bylo by proto dobré, pokud 
nechtějí pomoci, aby neškodili, což je mnohem horší 
a smutnější. Přeji všem našim členům, ale i nečlenům, 
vašim rodinám a především dětem krásné letní 
prázdniny, načerpání nových sil a hlavně pevné zdraví. 
My budeme nadále pracovat pro naše členy a pomáhat 
jim s řešením jejich problémů. Je to naše poslání, je to 
naše povinnost. 

Karel Koukal
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Na ošetřovné má nárok zaměstnanec, který nemůže 
pracovat z důvodu, že musí ošetřovat nemocného 
člena domácnosti, nebo pečovat o zdravé dítě 
mladší 10 let z důvodů, že školské nebo dětské 
zařízení bylo uzavřeno (z důvodu havárie, epidemie, 
jiné nepředvídané události), dítěti byla nařízena 
karanténa, nebo osoba, která jinak o dítě pečuje, sama 
onemocněla.

Podmínkou nároku na ošetřovné je, že ošetřovaná 
osoba žije se zaměstnancem v domácnosti; to neplatí 
v případě ošetřování nebo péče o dítě mladší 10 let 
rodičem (pro účely tohoto zákona se v případě rozvodu 
manželství a svěření dítěte soudem do společné nebo 
do střídavé péče obou rodičů za domácnost považuje 
domácnost každého z těchto rodičů).

Zaměstnanec nemá nárok na ošetřovné z důvodu 
ošetřování dítěte nebo péče o ně, jestliže jiná fyzická 
osoba má z důvodu péče o toto dítě nárok na výplatu 
peněžité podpory v mateřství nebo má nárok na 
rodičovský příspěvek; to neplatí, pokud tato jiná osoba 
onemocněla, utrpěla úraz, nastaly u ní situace zákonem 
stanovené, porodila nebo jí byla nařízena karanténa, 
a proto nemůže o dítě pečovat.

V témže případě ošetřování (péče) náleží ošetřovné jen 
jednou a jen jednomu z oprávněných nebo postupně 
dvěma oprávněným, jestliže se v témže případě 
ošetřování (péče) vystřídají. Vystřídání je možné jen 
jednou.

Podpůrčí doba u ošetřovného počíná prvním 
kalendářním dnem potřeby ošetřování a činí nejdéle  
9 kalendářních dnů. Jde-li o osamělého zaměstnance, 
který má v trvalé péči aspoň jedno dítě ve věku do  
16 let, které neukončilo povinnou školní docházku,  
činí podpůrčí doba nejdéle 16 kalendářních dnů.

Běh podpůrčí doby se u ošetřovného staví po dobu 
ústavní péče ošetřované osoby ve zdravotnickém 
zařízení.

Výše ošetřovného od prvního kalendářního dne činí 
60 % redukovaného denního vyměřovacího základu za 
kalendářní den. Denní vyměřovací základ se pro účely 
ošetřovného stanoví a redukuje stejným způsobem, 
jako při výpočtu nemocenského.

Ošetřovné

Některé skupiny pojištěnců nemají vzhledem 
k charakteru vykonávané činnosti na ošetřovné nárok 
(např. zaměstnanci zaměstnaní na základě zaměstnání 
malého rozsahu, zaměstnanci zaměstnaní na základě 
dohody o pracovní činnosti nebo dohody o provedení 
práce, domáčtí zaměstnanci). Nárok na výplatu 
ošetřovného nemá zaměstnanec v době prvních  
14 kalendářních dní dočasné pracovní neschopnosti. 
Ochranná lhůta není pro ošetřovné stanovena.

Průměrná výše starobního důchodu u žen 
prolomila v roce 2014 desetitisícovou hranici

Historicky poprvé průměrný starobní důchod u žen 
překročil částku 10 tisíc korun, loni ženy pobíraly 
v průměru 10 050 korun. I v uplynulém roce ovšem měly 
důchody nižší než muži, kteří dostávali průměrně  
12 259 korun. Celková průměrná výše starobního 
důchodu v roce 2014 činila 11 075 Kč, tj. o 105 Kč 
více oproti roku 2013. Starobních důchodů bylo loni 
vyplaceno 2 355 144, počet všech vyplácených důchodů 
za loňský rok činil 3 485 257.

Ve srovnání s rokem 2013 se mírně zvýšil i počet 
důchodců v České republice – v roce 2014 jich bylo  
o 5 354 více. Stoupl rovněž počet vyplácených důchodů 
a mírně vzrostly výdaje na důchody. Vzestupný trend 
zaznamenala Česká správa sociálního zabezpečení 
v počtu vyplácených předčasných důchodů. Zatímco 
v roce 2013 jich bylo 543 356, v roce 2014 jich přibylo 
dalších 22 570. Výdaje na dávky důchodového pojištění 
loni dosáhly 376,4 mld. korun, příjmy byly ve výši  
333 mld. korun, výdaje tedy převyšovaly příjmy  
o 43 mld. korun.

V oblasti nemocenského pojištění ve srovnání 
s rokem 2013 výrazně vzrostly počty případů výplaty 
nemocenského. Zatímco v roce 2013 bylo provedeno  
1 603 440 výplat nemocenského, v roce 2014 stoupl 
jejich počet o 297 648, tj. na 1 901 088 vyplacených 
dávek nemocenského. 

Více nových případů oproti roku 2013 zaznamenala 
ČSSZ u dávek peněžité pomoci v mateřství. Zatímco 
v roce 2013 nově zahájilo čerpání peněžité pomoci 
v mateřství 74 123 rodičů, loni jich bylo o 678 více. 

Většinou peněžitou pomoc v mateřství čerpaly ženy. 
Muži se péče o dítě ujali v 646 případech, což je  
o 126 mužů více, než v roce 2013.

Zatímco příjmy z pojistného na nemocenské v roce 2014 
dosáhly částky zhruba 26 mld. Kč, výdaje na veškeré 
dávky nemocenského pojištění činily 22,1 mld. Kč. Příjmy 
z pojistného v roce 2014 tak o 3,9 mld. Kč převýšily 
výdaje na nemocenské dávky. Nejvíce z nemocenského 
loni odčerpaly dávky nemocenského – 13,9 mld. Kč 
a dávky zmíněné peněžité pomoci v mateřství –  
7,3 mld. Kč.

V roce 2014 evidovala ČSSZ 271 432 zaměstnavatelů, 
oproti roku 2013 došlo ke zvýšení o 1 698. Ruku v ruce 
s tím šel i počet zaměstnanců, které zaměstnavatelé 
přihlásili k účasti na pojištění. V roce 2014 to bylo  
4 328 561 pojištěnců, tedy o 53 017 více než v roce 2013. 
Naopak, mírně poklesl počet OSVČ vykonávajících 
činnost, v loňském roce jich bylo 972 356, což je  
o 4 872 méně než v roce 2013.



odboryplus.cz
Portál plný výhod

10 11

Nemocnost v roce 2014

V roce 2014 bylo provedeno takřka 170 tisíc kontrol 
dodržování režimu dočasně práceneschopného 
pojištěnce. Ve stejném období bylo celorepublikově 
ukončeno takřka 1 300 000 případů dočasné pracovní 
neschopnosti, dá se proto říci, že byl zkontrolován 
každý osmý dočasně práceneschopný pojištěnec v ČR. 
Pracovníci okresních správ sociálního zabezpečení 
odhalili pochybení při dodržování zákonem stanoveného 
tzv. léčebného režimu u 3 391 osob.

Kontroly dodržování tzv. léčebného režimu provádějí 
pověření zaměstnanci OSSZ jak na základě 
vlastního výběru, tak z podnětu ošetřujícího lékaře 
či zaměstnavatele. Zaměstnanci OSSZ se musí při 
kontrole dodržování režimu dočasně práceneschopného 
pojištěnce prokázat „průkazem kontrolora“, nemocní 
pojištěnci jsou povinni jim kontrolu umožnit. Údaje 
o provedené kontrole se zaznamenávají do neschopenky.

Aby byla kontrola možná, lidé čerpající nemocenské 
jsou povinni sdělit ošetřujícímu lékaři platnou adresu 
místa pobytu v době dočasné pracovní neschopnosti. 
Přičemž místo musí být označené jmenovkou a musí mít 
funkční zvonek. Pokud zaměstnanci OSSZ při kontrole 
nezastihnou dočasně práceneschopné pojištěnce na 
uvedené adrese nebo pokud jim nemocní neposkytnou 
nezbytnou součinnost k provedení této kontroly, 

písemným oznámením je vyzvou, aby kontaktovali 
OSSZ. Záznam o kontrole při porušení režimu se zasílá 
dočasně práceneschopnému pojištěnci, ošetřujícímu 
lékaři a zaměstnavateli. Je-li důvodné podezření, že 
k porušení režimu došlo, zahájí OSSZ správní řízení, 
jehož výsledkem může být rozhodnutí o krácení nebo 
odnětí nemocenského.

Průměrná doba trvání dočasné pracovní neschopnosti 
byla 44,76 dne, což je ve srovnání s rokem 2013  
o 1,7 dne více.

Průměrná mzda za rok 2014 byla ve výši 25 686 Kč 
a velká část zaměstnanců si říká, jak je to možné, když 
jejich výplata je mnohem nižší. Průměrnou mzdu zvyšují 
vysoké mzdy. Dvě třetiny pracujících jsou pod touto 
výdělkovou úrovní. Další známou veličinou je minimální 
mzda, jejíž výše v roce 2015 činí 9 200 Kč, to je pro 
bezdětného zaměstnance 8 188 Kč čistého. Příjem, který 
je hraniční pro stanovení ohrožení chudobou, je 9 674 Kč. 
To znamená, že člověk, který pracuje za minimální mzdu, 
je svým příjmem hluboko pod hranicí chudoby. 

To je hlavním důvodem snahy odborů o zvýšení 
minimální mzdy v příštích letech. Odbory požadují 
zvýšení minimální mzdy o 1 000 Kč pro rok 2016 
a také v letech 2017 a 2018. Především jde o změnu 
poměru výše minimální mzdy k průměrné mzdě, který 
v současné době činí 35 %. Současná vláda se ve svém 
programovém prohlášení zavázala tento poměr změnit 
na 40 %. Minimální mzda v České republice je pátá 

nejnižší v rámci Evropské unie, nižší minimální mzdu má 
pouze Rumunsko, Bulharsko, Lotyšsko a Litva. 

Takováto úroveň minimální mzdy nemůže vytvářet 
žádnou motivaci pracovat, má své dopady na státní 
rozpočet, protože jaké odvody mohou být z takové 
nízké, demotivující mzdy? Vypovídající materiál 
představila Agentura pro sociální začleňování, kdy na 
řadě modelových příkladů ukazuje, že přijetí práce za 
minimální mzdu může vést ke zhoršení finanční situace 
občanů a vystavení se velké nejistotě. Právě tváří 
v tvář pracujícím chudým jsou vidět zásadní změny 
na trhu práce, kdy ukazatel nezaměstnanosti již nemá 
plnohodnotnou vypovídací hodnotu. Představa, že 
sociální problémy mají jen ti, kteří jsou bez zaměstnání, 
je mylná. 

Jindřiška Budweiserová 
zdroj MPSV, ČSSZ, ČSÚ 

Minimální mzda a pracující chudí
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Infolinka 800 210 210Era a Poštovní spořitelna jsou obchodní značky ČSOB.

Era půjčka 
Od půlky bez úroků
Sjednejte si Era půjčku a od poloviny 
splácení nebudete platit žádné úroky!

Vzorový příklad:
Era půjčka s 0% sazbou v druhé polovině splácení ve výši 100 000 Kč se splatností 
5 let: RPSN 10,9 %, 60 splátek, úroková sazba pro 1. – 30. splátku 13,5 % p. a. 
a pro 31. – 60. splátku 0 % p. a., poskytnutí a správa úvěru 0 Kč, 1. – 30. splátka 
2 301 Kč a 31. – 60. splátka 1 944 Kč, celkem k úhradě 127 350 Kč. 
Nejedná se o návrh na uzavření smlouvy.
Orientační výsledná úroková sazba při odpuštění úroků je 9,9 % p. a.
Podmínkami pro přiznání 0% úrokové sazby ve 2. polovině splácení jsou její řádné 
splácení a splatnost půjčky nejméně 3 roky. V případě, že v průběhu splácení dojde 
ke změně smlouvy, nesmí dojít ke snížení celkového počtu měsíčních splátek pod 36.

Akce platí do 30. 6. 2015.

PS_Od_pulky_casopis_Echo_148x210mm_R_v1.indd   1 18.05.15   10:48

inzerce

Mohu u Vás nasát trochu odpočinkové atmosféry?



 

85 % škod uhradíme 
do 2 dnů od dodání 
podkladů

U NÁS NA PENÍZE ZBYTEČNĚ NEČEKÁTE
   Pojištění vozidel sjednáte na 500 obchodních místech České pošty.

ZAKCP0195_inzerce_Echo_jaro_2015_A5_01.indd   1 14.5.2015   23:40:53

Právní kudykam §§
§?

Vážené kolegyně, vážení kolegové,
exekuce je v poslední době mezi lidmi často vyslovované 
slovo, v médiích je to časté téma různých reportáží, a proto 
je exekuce i tématem tohoto čísla časopisu. V současné 
době je v procesu schvalování novela týkající se exekucí. 
Poslanecká sněmovna novelu zákona schválila a nyní leží 
na stole senátu. Pokud ji senát schválí, bude posunuta 
na stůl pana prezidenta. Podepíše-li novelu zákona pan 
prezident, bude dána do tisku sbírky zákonů a nabude 
platnosti a účinnosti. Co nám tato novela přinese, se 
dočtete v následujícím článku Exekuce.

Exekuce je však vždy výsledkem procesu, neobjeví se ze 
dne na den. Buďte při sjednávání svých závazků obezřetní, 
nepodléhejte slibům bez rozmyslu, poraďte se. Předkláda-
né smlouvy si vždy důkladně pročtěte. Neuvážený podpis 
smlouvy může znamenat pozdější vážné komplikace. 
Zkrátka buďte bdělí, chraňte svá práva a nezapomínejte 
na své povinnosti.

Váš právní servis 
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?
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Zákoník práce ve vztahu k možnosti dát zaměstnanci 
výpověď obsahuje tzv. ochrannou dobu, kdy se zakazuje 
zaměstnavateli dát zaměstnanci výpověď.

a) Jedná se o dobu, kdy je zaměstnanec uznán dočas- 
 ně práce neschopným nebo v době od podání návrhu  
 na ústavní ošetřování nebo od nástupu lázeňského 
 léčení až do dne jejich ukončení; při onemocnění 
 tuberkulózou se tato ochranná doba prodlužuje  
 o 6 měsíců po propuštění z ústavního ošetřování. 

 Dočasnou pracovní neschopnost si však nesmí 
 zaměstnanec přivodit úmyslně nebo nesmí vzniknout  

 jako bezprostřední následek opilosti zaměstnance 
 nebo zneužití návykových látek. 

b) Při výkonu vojenského cvičení nebo výjimečného 
 vojenského cvičení ode dne, kdy byl zaměstnanci 
 doručen povolávací rozkaz, po dobu výkonu těchto 
 cvičení až do uplynutí 2 týdnů po jeho propuštění  
 z těchto cvičení.

c) V době, kdy je zaměstnanec dlouhodobě plně 
 uvolněn pro výkon veřejné funkce.

Zákaz výpovědi dané zaměstnavatelem, § 53 a § 54

Abeceda pracovněprávních vztahů  
podle zákoníku práce 

15



 

1716

d) V době, kdy je zaměstnankyně těhotná nebo kdy 
 zaměstnankyně čerpá mateřskou dovolenou 
 nebo kdy zaměstnankyně nebo zaměstnanec čerpají 
 rodičovskou dovolenou.

e) V době, kdy je zaměstnanec, který pracuje  
 v noci, uznán na základě lékařského posudku 
  vydaného poskytovatelem pracovnělékařských 
 služeb dočasně nezpůsobilým pro noční práci.

Pokud je zaměstnanci dána výpověď před počátkem 
ochranné doby tak, že by výpovědní doba měla 
uplynout v ochranné době, ochranná doba se do   
výpovědní doby nezapočítává. Pracovní poměr   
skončí teprve uplynutím zbývající části výpovědní   
doby po skončení ochranné doby. Zaměstnanec   
může zaměstnavateli sdělit, že na prodloužení   
pracovního poměru netrvá a pracovní poměr skončí  
uplynutím výpovědní doby.

Zákaz výpovědi v ochranné době se nevztahuje na 
výpověď danou zaměstnanci:

a) Pro organizační změny uvedené v § 52, písm. a) 
 a b) zákoníku práce, což je důvod spočívající v rušení  
 zaměstnavatele nebo jeho části nebo přemísťuje-li se 
 zaměstnavatel nebo jeho část.

b) Pro organizační změny uvedené v § 52, písm. b) 
 zákoníku práce, což je důvod spočívající v přemístění 
 zaměstnavatele nebo jeho části. 

 Toto však neplatí v případě těhotné zaměstnankyně,  
 zaměstnankyně, která čerpá mateřskou dovolenou,  
 nebo zaměstnance v době, kdy čerpá rodičovskou  
 dovolenou do doby, po kterou je žena oprávněna  
 čerpat mateřskou dovolenou.

c) Z důvodu, pro který může zaměstnavatel okamžitě 
 zrušit pracovní poměr. Nesmí se jednat však  
 o zaměstnankyni na mateřské dovolené nebo o za- 
 městnance v době čerpání rodičovské dovolené do 
 doby, po kterou je žena oprávněna čerpat mateřskou  
 dovolenou. Byla-li dána zaměstnankyni nebo zaměst- 
 nanci z tohoto důvodu výpověď před nástupem 
 mateřské dovolené (rodičovské dovolené) tak, že by 
 výpovědní doba uplynula v době této mateřské 
 dovolené (rodičovské dovolené), skončí výpovědní  
 doba současně s mateřskou dovolenou (rodičovskou 
 dovolenou).

d) Pro jiné porušení povinnosti vyplývající z právních 
 předpisů vztahujících se k vykonávané práci 
 nebo porušení jiné povinnosti zaměstnance, kterou je 
 dodržování režimu dočasně práce neschopného 
 pojištěnce zvlášť hrubým způsobem.  
 Tato výjimka se však nevztahuje na těhotnou 
 zaměstnankyni, na zaměstnankyni čerpající 
 mateřskou dovolenou nebo na zaměstnance anebo 
 zaměstnankyni, kteří čerpají rodičovskou dovolenou.

Exekuce

Vyslovené slovo exekuce téměř vždy značí potíže. Někdy 
pro nás, někdy pro ty druhé. Co slovo exekuce vlastně 
znamená? Exekuce je vykonávací řízení, ve kterém 
je konán nucený výkon exekučního titulu. Co je oním 
exekučním titulem? Exekučním titulem je vykonatelné 
rozhodnutí soudu, tzn. například rozsudek soudu, který 
ukládá dlužníkovi splnit jeho dluh. Exekučním titulem může 
být rozhodčí nález, vykonatelné rozhodnutí orgánu státní 
správy nebo samosprávy (obce, města) a další.

Exekuce jako vykonávací řízení sleduje realizaci toho, co 
bylo shledáno právem v nalézacím řízení. Nalézací řízení 
je vedeno u soudu z důvodu, že nedošlo k dobrovolnému 
plnění ze strany povinného (dlužníka). Nalézací řízení vždy 
předchází exekučnímu řízení. Exekuční řízení nelze zahájit 
bez návrhu oprávněného.

Exekuce většinou spočívá ve vymožení peněžité částky od 
povinného (dlužníka) pro oprávněného (věřitele). Exekuce 

také může znamenat donucení ke splnění uložené 
povinnosti, např. vyklidit byt.

Rozlišují se tyto exekuce: (i) exekuce, které provádějí 
samy soudy, (ii) exekuce, které provádějí samostatní 
soudní exekutoři, (iii) exekuce, které provádějí správní 
úřady a finanční úřady.

Rozdíl mezi exekucí, kterou provádí soud sám a kterou 
provádí samostatný soudní exekutor, je následující. 
Soud provádí exekuci podle občanského soudního řádu 
a zajišťuje ji soudní vykonavatel. Ten je zaměstnancem 
soudu, je placen soudem a řízení je zpoplatněno zákonem 
o soudních poplatcích. Samostatný soudní exekutor je 
soukromou fyzickou osobou, kterou stát pověřil exeku-
torským úřadem. Exekuce se provádí podle exekučního 
řádu a náklady exekuce platí zpravidla povinný v souladu 
s vyhláškou.

Soudní výkon rozhodnutí – exekuce
Podle občanského soudního řádu nemohou soudy 
vykonávat pouze ta rozhodnutí, která se vykonávají 
ve správní nebo daňové exekuci. Návrh na exekuci se 
podává k místně příslušnému okresnímu soudu. Okresní 
soud svým usnesením nařídí výkon rozhodnutí – exekuci. 
V usnesení rozhodne o nákladech, které se v rámci naříze-
né exekuce také vymůžou. Soud, který výkon rozhodnutí 
nařídil, se zároveň postará o jeho provedení.

Oprávněný může navrhnout jen jeden způsob výkonu 
rozhodnutí. Rozhoduje se podle toho, zda jde o vymožení 
povinnost zaplatit peněžitou částku (exekuce na peněžité 
plnění), nebo o vymožení jiné povinnosti (exekuce na 
nepeněžité plnění). Toto je základní dělení exekucí. Forma 
exekuce u peněžitého plnění může být tato: (i) srážky ze 
mzdy, (ii) přikázání pohledávky z účtu, (iii) správa nemovité 
věci, (iv) prodej movitých věcí, (v) prodej nemovitých 
věcí, (vi) postižení závodu, (vii) zřízení soudcovského 
zástavního práva k nemovitým věcem. Nepeněžitá 
povinnost je vymáhána (i) vyklizením, (ii) odebráním věci, 
(iii) rozdělením společné věci, (iv) provedením prací nebo 
výkonů.

Soudní výkon rozhodnutí končí vymožením pohledávky 
oprávněného a nákladů tohoto řízení. Je možné toto řízení 
zastavit ze zákonem stanovených důvodů, kterými jsou 
např. splnění vymáhané povinnost, nedostatek exekučně 
postižitelného majetku. O zastavení řízení rozhoduje soud 
i bez návrhu.

Exekuce prováděná soudním 
exekutorem
Prostřednictvím (soukromého) soudního exekutora lze 
vykonat libovolný exekuční titul s výjimkou rozhodnutí 
ve věcech péče o nezletilé a ochrany proti domácímu 
násilí. Exekuci provede ten soudní exekutor, kterého 
v exekučním návrhu označí oprávněný (věřitel). Prvním 
úkonem vybraného exekutora je zápis exekuce do rejs-
tříku zahájených exekucí. Tento rejstřík je neveřejný, je 
spravován Ministerstvem spravedlnosti a nahlížet do něj 
mohou soudy, soudní exekutoři a exekutorská komora. 
Exekutorská komora je v podstatě sdružení, ve kterém 
jsou všichni soukromí soudní exekutoři sdruženi.

Exekuční návrh podává oprávněný (věřitel) k soudnímu 
exekutorovi, kterého chce provedením exekuce pověřit. 
Soudní exekutor podaný návrh postoupí exekučnímu 
soudu, kterým je okresní soud, v jehož obvodu má 
povinný (dlužník) místo trvalého pobytu. Soud daného 
soudního exekutora pověří provedením exekuce. Toto 
pověření není soudním rozhodnutím a není možné se 
proti němu odvolat. Oprávněný jako účastník řízení, 

pokud by nechtěl, aby exekuci konal pověřený soudní 
exekutor, může v řízení podat pouze návrh na zastavení 
zahájené exekuce.

Soudní exekutor může v jedné věci zvolit více způsobů 
exekuce zároveň. Pro každý z nich vydá zvláštní exekuč-
ní příkaz. Exekuce ukládající zaplacení peněžité částky 
může být provedena (i) srážkami ze mzdy a jiných příjmů,  
(ii) přikázáním pohledávky, (iii) prodejem movitých věcí,  
(iv) prodejem nemovitých věcí, (v) postižením závodu,  
(vi) zřízením exekutorského zástavního práva na 
nemovitých věcích, (vii) správou nemovité věci,  
(viii) pozastavením řidičského oprávnění.

Exekuce ukládající jinou povinnost než zaplacení peněži-
té částky lze provést (i) vyklizením, (ii) odebráním věci,  
(iii) rozdělením společné věci, (iv) provedením prací 
a výkonů.

O nákladech exekuce je rozhodnuto v samostatném 
příkazu k úhradě nákladů exekuce. Tyto náklady se také 
vymáhají v rámci nařízení exekuce.

Obdobně jako soudní výkon rozhodnutí končí exekuce 
především vymožením pohledávky oprávněného 
(věřitele) a nákladů exekuce. Exekuci lze ze stejného 
důvodu také zastavit.
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Daňová exekuce
Daňová exekuce slouží pouze k vymáhání daňových nedo-
platků a nedoplatků na pokutách udělených v daňovém 
řízení. Vymáhajícím orgánem a zároveň oprávněným je 
správce daně – příslušný finanční úřad. Kromě využití 
tohoto typu exekučního řízení může podat návrh na prove-
dení exekuce prostřednictvím soudního exekutora. Právní 
úprava exekuce je obsažena v daňovém řádu a podpůrně 
v občanském soudním řádu. Exekučním titulem finančního 

úřadu je výkaz nedoplatků, vykonatelné rozhodnutí ukláda-
jící peněžité plnění nebo vykonatelný zajišťovací příkaz.

O zahájení daňové exekuce rozhodne finanční úřad 
z úřední povinnosti vydáním daňového exekučního 
příkazu, který může znít na provedení exekuce  
(i) přikázáním pohledávky, (ii) srážkou ze mzdy nebo 
jiného příjmu, (iii) prodejem movitých věcí, (iv) postižením 
jiných majetkových práv. Náklady na exekuci se vymáhají 
současně s vymáhanou částkou.

Tolik tedy o exekucích obecně a nyní se dostávám ke 
schvalované novele.

Dne 1. 4. 2015 schválila Poslanecká sněmovna 
Parlamentu České republiky novelu občanského soudního 
řádu a exekučního řádu. V této novele je kromě jiného 
nově definován majetek, který může být předmětem 
exekuce. Jedná se o majetek, který je ve společném jmění 
manželů. Tato novela reaguje na změny právních předpisů, 
které jsou v platnosti od 1. 1. 2014. Právě od tohoto data 
je možné, aby v rámci exekuce byl postižen majetek 
náležející do společného jmění manželů, jde-li o vymo-
žení dluhu, který vznikl za trvání manželství nebo před 
uzavřením manželství jen jednomu z manželů. Za majetek 
patřící do společného jmění povinného a jeho manžela se 
přitom pro účely exekuce navíc považuje i majetek, pro 
který byl mezi manžely dohodnut jiný režim. Například 
se manželé dohodli na smlouvě, kterou byl zúžen rozsah 
společného jmění manželů apod. V praxi v současné 
době dochází k tomu, že v rámci exekučního řízení je do 
exekuce automaticky zahrnut majetek manžela povinného. 
Manžel povinného se po té musí domáhat vyloučení svého 
majetku podáním tzv. vylučovací žaloby. Může to být velice 
zdlouhavý proces a manžel povinného je omezen ve svých 
právech nakládat se svým majetkem.

Schvalovaná novela výše popsanou situaci upraví odlišně. 
Exekutor před vydání exekučního příkazu a soud před na-
řízením výkonu rozhodnutí na majetek ve společném jmění 
manželů budou mít následující povinnost. Budou zjišťovat, 
zda je v Seznamu listin o manželském majetkovém režimu 
evidována smlouva o manželském majetkovém režimu 
nebo byl zákonný režim společného jmění manželů jiným 
způsobem modifikován. Exekutor i soud budou muset 
při nařízení výkonu rozhodnutí zohledňovat evidované 
smlouvy a rozhodnutí o manželském majetkovém režimu. 
Pokud se bude jednat o dluh ze závazku, který vznikl 
před zápisem listiny do Seznamu listin o manželském 
majetkovém režimu, bude možné přihlédnout k listině 
jen, bude-li s tím souhlasit oprávněný. Další změnou je 
skutečnost, že manžel povinného bude vždy účastníkem 
řízení, je-li výkonem rozhodnutí postihován jeho majetek 
nebo majetek ve společném jmění manželů. 

Následující významnou změnou je změna, která má nově 
umožnit pouze nařízení výkonu rozhodnutí postižením 

pohledávky z účtu manžela povinného u peněžního ústavu 
v omezeném rozsahu. Rozsah omezení postižení je 
dán znalostí toho, jaké prostředky jsou na účtu manžela 
povinného uloženy. Musí jít o finanční prostředky nepatřící 
do společného jmění manželů. Dále se jedná o možnost 
manžela povinného domáhat se zastavení výkonu rozhod-
nutí, pokud je postihován majetek náležející do společného 

jmění manželů případně jeho výlučný majetek a zákon 
postižení nepřipouští nebo ne v takovém rozsahu.

Proces schvalování ještě není dokončen, jak jsem uvedla 
hned v úvodu. Čas ukáže, zda přijaté změny budou 
ku prospěchu nebo zákony týkající se exekucí budou 
předmětem dalších úprav. 

V posledních týdnech jsem se setkala s dotazy týkajícími 
se nerovnoměrně rozvržené pracovní doby.  
Tato problematika je dosti složitá právě ve vztahu k roz-
vržení směn a následného přepočítávání na průměrnou 
týdenní pracovní dobu. Jestliže máte k tomuto tématu 
dotazy nebo se vás toto téma přímo dotýká, obraťte se na 
právní servis. Pro zodpovězení dotazu však bude potřeba 
doložit konkrétní rozpis směn. Dále v textu uvádím právní 
úpravu nerovnoměrně rozvržené pracovní doby podle 
zákoníku práce a také příklady. Je zřejmé, že pracovní 
život mnohdy tak úplně nekoresponduje s cíli právní 
úpravy, ale je na nás, jakým způsobem se o naplnění 
zákona budeme starat. 

Nyní k právní úpravě. S účinností od 1. 1. 2012 je 
nerovnoměrně rozvržená pracovní doba vymezena  
v ust. § 78, odst. 1, písm. m) zákoníku práce. Nerovnoměr-
ně rozvržená pracovní doba je definována jako rozvržení, 

při kterém zaměstnavatel nerozvrhuje rovnoměrně na 
jednotlivé týdny stanovenou týdenní pracovní dobu nebo 
kratší pracovní dobu. Je dané, že průměrná týdenní 
pracovní doba nesmí přesáhnout stanovenou týdenní dobu 
za období nejvýše 26 týdnů po sobě jdoucích. Jedná se 
o tzv. vyrovnávací období. V kolektivní smlouvě může být 
toto období vymezeno 52 týdny po sobě jdoucími. 

Zákonodárce zvolil pro definování nerovnoměrně 
rozvržené pracovní doby negativní vymezení. To znamení, 
že pokud nebude pracovní doba zaměstnance rozvržena 
na jednotlivé týdny ve stejné délce, bude se vždy jednat 
o nerovnoměrné rozvržení pracovní doby. Další podmín-
kou nerovnoměrně rozvržené pracovní doby je, že ve 
zvoleném vyrovnávacím období průměrná délka rozvržené 
týdenní pracovní doby bez práce přesčas nepřekročí 
stanovenou týdenní pracovní dobu. Zaměstnavatel musí 

Správní exekuce
Návrh na zahájení správní exekuce podává správní 
orgán, který uložil ve správním řízení povinnost a vymáhá 
její splnění. Návrh může také podat jakákoli osoba, které 
bylo vykonatelným správním rozhodnutím přiznáno určité 
právo.

Návrh na zahájení právní exekuce se podává k exe-
kučnímu správnímu orgánu, kterým je většinou obecní 
úřad, krajský úřad nebo jiný správní orgán (např. Okresní 
správa sociálního zabezpečení). Pokud je správní orgán 
v pozici oprávněného a zároveň vydal exekuční titul, tak 
o zahájení exekuce rozhoduje z úřední povinnosti.

Provedení správní exekuce se liší podle toho, zda je 
vymáháno peněžité plnění, nebo nepeněžité plnění. 
Pro exekuci peněžitého plnění se použije stejný postup 
jako u exekuce daňové, viz níže. O provedení exekuce 
nepeněžitého plnění rozhodne exekuční správní orgán 
vydáním vlastního správního exekučního příkazu. Tento 
exekuční příkaz může znít na provedení náhradního 
výkonu v případě zastupitelného plnění nebo na přímé 
vynucení v případě nezastupitelného plnění. Zde se jedná 
o vyklizení, odebrání movité věci nebo předvedení. Další 
možností je ukládání donucovacích pokut. O nákladech 
správní exekuce rozhodne exekuční správní orgán 
a nebudou-li povinným dobrovolně uhrazeny, budou 
následně také exekučně vymáhány.
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Věcná břemena slouží k tomu, aby oprávněný mohl 
využít určitou část užitné hodnoty cizí věci. Pro vlastníka 
to znamená, že je naopak povinen něco dát, konat, trpět, 
nebo se něčeho zdržet. Věcná břemena patří mezi věcná 
práva k cizí věci.

Věcná práva umožňují úplné nebo částečné právní 
panství nad určitou hmotnou i nehmotnou věcí. Postavení 
oprávněné osoby vylučuje kohokoliv jiného z právního 
působení na věc jím ovládanou. V případě porušení tohoto 
práva má oprávněná osoba právní nárok na ochranu před 
takovým jednáním. 

Věcné břemeno umožňuje oprávněné osobě užívání 
majetku osoby povinné, například zajišťuje doživotní obydlí 
rodičů v domě dětí nebo trvalé právo cesty po soukromém 
pozemku apod. Může patřit určité osobě (fyzické i právnic-
ké), nebo může být spojeno s určitou věcí. Pokud věcné 
břemeno patří osobě, zaniká její smrtí nebo zánikem. 
Je-li spojeno s vlastnictvím věci, přechází na každého 
dalšího jejího vlastníka. Věcné břemeno je vhodné zřídit 
tehdy, nejde-li věc řešit její koupí nebo nájmem. „Kouzlo“ 
věcného břemene spočívá v tom, že mnohdy napomůže 
řešení vztahů mezi sousedy, prodávajícími a kupujícími, 
rodinnými příslušníky atp.

Věcné břemeno může vzniknout (i) písemnou smlouvou, 
(ii) na základě závěti nebo dohody dědiců v dědickém 
řízení, (iii) pravomocným rozhodnutím příslušného orgánu, 
zejména soudu nebo správního úřadu, (iv) ze zákona.

Právo odpovídající věcnému břemeni je možné také 
vydržet, jestliže je v dobré víře vykonáváno po dobu  
10 let. Protože předmětem práva je nemovitost, je vždy 
třeba navíc i vklad do katastru nemovitostí.

Věcné břemeno zaniká rozhodnutím příslušného orgánu 
nebo ze zákona. Ze zákona zaniká věcné břemeno 
zejména zánikem oprávněné osoby, pokud je věcné 
břemeno spojeno s touto osobou. Případně může věcné 
břemeno zaniknout i tehdy, nastanou-li nikoli přechodné 
změny nemovitosti, které vykonávání věcného břemena 
znemožní. U soudu je možné žádat omezení nebo úplné 
zrušení věcného břemene za přiměřenou náhradu, jestliže 
vznikne hrubý nepoměr mezi ním a výhodou oprávněné 
osoby. Právo odpovídající věcnému břemeni se může také 
promlčet, pokud není 10 let vykonáváno.

Podle obsahu povinnosti rozlišuje nový občanský zákoník 
věcná břemena na služebnosti a reálná břemena, což je 
oproti dnes zrušenému občanskému zákoníku z roku 1964 
novinkou.

Služebnosti
Od reálného břemene se služebnost odlišuje právě 
pasivitou vlastníka věci, který je na základě služebnosti 
povinen:

• ve prospěch oprávněné osoby určené konkrétně nebo 
prostřednictvím věci, které služebnost svědčí, něco trpět 
(příklad: vlastník umožní jiné osobě, aby přecházela 
přes jeho pozemek nebo na něm čerpala vodu),

• zdržet se činnosti, kterou by jinak jako vlastník mohl 
vykonávat (příklad: vlastník se zaváže k tomu, že svou 
stavbu nebude zvyšovat, aby nezastínila sousedovi 
jeho výhled do krajiny).

Právní úprava v novém občanském zákoníku umožňuje, 
aby vlastník, který má více pozemků, zatížil jeden z těchto 
pozemků ve prospěch druhého pozemku. Takové řešení 
může být praktické pro ten případ, kdy se vlastník roz-
hodne jeden z pozemků převést na jinou osobu. Možnost 
zřídit služebnost ke své nemovitosti se označuje jako tzv. 
vlastníkova služebnost.

Škála možných služebností je velmi široká. Nový občanský 
zákoník vymezuje v § 1267 a násl. pouze některé druhy 
služebností. Pokud v praxi vznikne potřeba zřídit služeb-
nost, na kterou zákon nepamatuje, stranám v tom nic 
nebrání. V zákoně jsou upraveny tyto druhy služebností.

Pozemkové služebnosti jsou následující. Služebnost 
inženýrské sítě, opora cizí stavby, právo na svod dešťové 
vody, právo na vodu, služebnost rozlivu, služebnost stezky, 
průhonu a cesty a právo pastvy.

Osobní služebnosti jsou následující. Právo pastvy, užívací 
právo, požívací právo a služebnost bytu.

Nový občanský zákoník – Věcná břemena
dodržel nezbytné minimální nepřetržité odpočinky mezi 
směnami a v týdnu.

V souvislosti s nerovnoměrně rozvrženou pracovní dobou 
se vyskytuje otázka, jak zjistit práci přesčas. Práce přesčas 
je definována jako práce konaná zaměstnancem na příkaz 
zaměstnavatele nebo s jeho souhlasem nad stanovenou 
týdenní pracovní dobu a mimo rámec rozvrhu směn. 
Zaměstnavatel rozvrhuje stanovenou týdenní pracovní 
dobu zaměstnance do směn na vyrovnávací období. 
Zaměstnancem konaná práce mimo jeho rozvrh směn 
bude prací přesčas.

Příklad:

Z písemného rozvrhu pracovní doby plyne, že zaměst-
nanec má naplánováno v měsíci lednu 15 směn, každá 
směna je v délce 10 hodin. Za leden má odpracovat  
150 hodin. Vyrovnávací období je 16 týdnů po sobě 
jdoucích. 

Ve skutečnosti zaměstnanec odpracoval 160 hodin. Tudíž 
odpracoval o 10 hodin více, než vyplývalo z jeho rozvrhu 
pracovní doby na daný kalendářní měsíc. Tyto navíc 
odpracované hodiny jsou prací přesčas.

Dotaz: Dodatkem k pracovní smlouvě mi byl změněn 
druh práce po dobu mateřské a rodičovské dovolené mé 
kolegyně nejdéle do 30. 6. 2015. V pracovní smlouvě jsem 
měla druh práce – přepážkový pracovník. Nyní pracuji 
na pozici – přepážkový pracovník – specialista. Musím 
se zaměstnavatelem znovu k datu 30. 6. 2015 uzavírat 
dodatek k pracovní smlouvě? 

Pokud zaměstnavatel se zaměstnancem uzavírá dodatek 
k pracovní smlouvě, činí vždy po vzájemné dohodě. Z in-
formací, které ve svém dotazu uvádíte, vyplývá následující. 
Se zaměstnavatelem jste se dohodla, že po určitou dobu, 
tj. po dobu trvání mateřské a rodičovské dovolené Vaší 
kolegyně, nejdéle však do data 30. 6. 2015, budete konat 
práci přepážkový pracovník – specialista. Po uplynutí 
doby, na kterou je změna druhu práce sjednána, není 

nutné uzavírat žádné dodatky k pracovní smlouvě. Změna 
pracovní smlouvy je sjednána na dobu určitou a po jejím 
uplynutí se vrátíte na svou původní pracovní pozici. Pokud 
by Vám zaměstnavatel předložil text dalšího dodatku, 
doporučuji se poradit, než takový dodatek podepíšete.

respektovat zákonem limitovanou délku směny v rozsahu 
nejvýše 12 hodin a poskytovat zaměstnancům nepřetržitý 
odpočinek mezi směnami a nepřetržitý odpočinek v týdnu.

Zaměstnavatel by si měl při rozvrhování nerovnoměrné 
pracovní doby zvolit délku vyrovnávacího období. Toto 
období by mělo být tak dlouhé, jak je schopen předem 
naplánovat pracovní dobu zaměstnance s ohledem na 
potřeby zajištění svých činností.

Příklad:

Zaměstnavatele si zvolí vyrovnávací období v trvání  
16 týdnů. Zaměstnanci pracují ve dvousměnném 
pracovním režimu. Tomuto režimu odpovídá stanovená 
týdenní pracovní doba v rozsahu 38,75 hodin.

Před vypracování písemného rozvrhu směn je nutné zjistit, 
jaký celkový počet hodin může zaměstnavatel zaměstnan-
ci rozvrhnout do směn, aby byl dodržen zákon. Celkový 
limit hodin se vypočítá tak, že se vynásobí počet týdnů 
vyrovnávacího období délkou stanovené týdenní pracovní 
doby zaměstnance. V tomto konkrétním případě to bude 
16 x 38,75 hodin = 620 hodin. Takto spočítaný celkový 
limit pracovní doby rozvrhne zaměstnavatel zaměstnanci 
na zvolené vyrovnávací období takovým způsobem, aby 

Změna druhu práce
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Reálná břemena
Reálná břemena oproti služebnostem vykazují rozdílné 
znaky. Reálná břemena se vyznačují tím, že zavazují 
vlastníka služebné věci k tomu, aby ve prospěch jiné 
osoby něco aktivně konal, poskytoval jí nějaký užitek (např. 
jí poskytoval část úrody, která se urodila na jeho pozemku). 
Tímto se tedy odlišují od služebností.

Reálným břemenem může být zatížena pouze věc 
evidovaná ve veřejném seznamu. Typické pro reálné 
břemeno je to, že se zřizuje na určitý časový úsek. Časově 
neomezené reálné břemeno může být zřízeno jen jako 
vykupitelné. Podmínky výkupu musí být předem určeny, již 
při zřízení reálného břemene. 

Nebude-li povinnost z reálného břemene splněna, má 
oprávněný nárok na peněžitou náhradu. Při nesplnění 
povinnosti je možné vést exekuci na nemovitou věc, která 
je reálným břemenem zatížena.

Věcná břemena lze sjednat za úplatu nebo bezúplatně. 
Věcná břemena se zapisují do katastru nemovitostí. 

Některá věcná břemena vyžadují vyhotovení geometrické-
ho plánu, aby bylo patrno, jaká část pozemku je věcným 
břemenem zatížena. 

Na závěr tohoto článku si dovolím uvést názor Nejvyššího 
soudu České republiky ohledně trvání věcných břemen. 

Služebnosti, vzniklé v době platnosti obecného zákoníku 
občanského z roku 1811, se podle příslušných ustanovení 
občanského zákoníku z roku 1950 k 1. 1. 1951 změnily na 
věcná břemena, upravená v tomto zákoně; ani občanský 
zákoník z roku 1964 tyto služebnosti nezrušil, a pokud 
nedošlo k právní skutečnosti, se kterou právní předpisy 
spojují zánik věcného břemene, trvají věcná břemena, 
založená jako pozemkové služebnosti podle obecného 
zákoníku občanského z roku 1811, dodnes.

Klára Holubová
právní servis OS ZPTNS

OS ZPTNS

Razítko Výboru ZO OS ZPTNS

Přijat za člena ZO OS ZPTNS dne: 

..........................................................................................................................................................

Základní organizace

ČLENSKÁ PŘIHLÁŠKA

Jméno a příjmení

Datum narození

Pracoviště (útvar)

Bydliště (adresa)

Telefon 

E-mail

Přihlašuji se za člena OS ZPTNS, souhlasím se Stanovami a souhlasím s výběrem členských příspěvků. 

V ....................................... dne  ............................. .............................................................................
podpis

Odborový svaz zaměstnanců poštovních, telekomunikačních a novinových služeb

OS ZPTNS
 

nám. W. Churchilla 2
130 00 Praha 3

tel.: 222 540 322, fax: 222 540 981
e-mail: oszptns@cmkos.cz 
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23. února 2015 – Praha, 39. jednání P-KOV 
České pošty, s.p.
Aktuální problematika odborové otázky (nezaměstnanost, 
inflace, členská základna a odvody na OS, informativní 
materiály). Rozpočet FKSP na rok 2015, plán FKSP 
regionů a předpokládané rozdělení. Pokus o sjednocení 
některých položek do Zásad o čerpání FKSP, zrušení vel-
kých akcí z centralizovaných prostředků. Prověrky BOZP. 
Bonusová směrnice. Škodní komise. Pošty „50“ (nový 
ředitel Ing. Pátek). Jednání k systému práce v turnusech. 
Navýšení tarifních mezd k 1. 4. 2015 a Personální plán 
ČP pro rok 2015. Nedostatek zaměstnanců, neobsazená 
místa (DÚS, PS), stížnosti na přetěžování doručovatelů, 
náročnost v oblasti plnění plánu aliančních partnerů. 
Projednání plánu dovolených v roce 2015. Přeúčtování 
stravenek. Návrh na zvýšení minimálních nástupních 
platů v zájmu konkurenceschopnosti České pošty, s.p. 
Spolupráce s ERA na úrovni regionálních koordinačních 
výborů. 

10. – 11. března 2015 – Beroun, seminář 
Seminář na téma „Hospodaření a daně základních 
organizací“ pořádaný Odborovým svazem zaměstnanců 
poštovních, telekomunikačních a novinových služeb. Lek-
torem byla paní Jindřiška Plesníková, autorka několika 
publikací na dané téma. Seminář, o který byl velký zájem, 
absolvovalo na 60 účastníků z řad předsedů, hospodářů 
i členů revizních komisí VZO v působnosti našeho OS. 
Všem účastníkům semináře byly následně zaslány 

materiály k dané problematice poskytnuté lektorkou, 
které jim mohou být užitečné v jejich činnosti. 

23. března 2015 – Praha, 40. jednání 
P-KOV České pošty, s.p. 
Aktuální problematika – připravované zákony týkající 
se ČP – Zákon o poštovních službách (k 1. 7. 2015), 
Zákon o státním podniku (k 1. 7. 2015), Nařízení vlády 
týkající se stanovení minimálního počtu provozoven pro 
poskytování základních služeb a stanovení minimálního 
počtu provozoven (k 1. 7. 2015), Zákon o elektronické 
evidenci tržeb. Rozhodnutí ČTÚ o výši kompenzace za 
poskytování základních služeb pro ČP v roce 2013  
(ČP se odvolala). Informativní materiály od zaměstna-
vatele. Zahájení prověrek BOZP. Bonusová směrnice. 
Škodní komise. Pošty „50“. Informace z jednání 
o systému práce v nepřetržitých provozech (turnusech). 
Průběh hodnocení zaměstnanců za rok 2014 a realizace 
mzdového nárůstu v roce 2015 v regionech. Zásady 
čerpání FKSP. Personální plán 2015 a jeho projednání 
v regionech (nedošlo k úplné shodě). Zvýšení nástupních 
platů v rámci konkurenceschopnosti ČP by znamenalo 
zvýšení platů všem zaměstnancům. Informace o novém 
řediteli divize správy majetku v ČP od 1. 3. 2015 –  
Mgr. Martin Gillar. Požadavek P-KOV o přehodnocení 
otázky týkající se zrušení odměny při odchodu do 
důchodu v případech, kdy zaměstnanci odpracovali 
u České pošty 25 – 30 a více let. 

Malá ohlédnutí
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27. března 2015 – Praha, 20. jednání 
P-KOV Telefónica O2
Dělení firmy na O2 a CETIN – dopady.  
Změna názvu P-KOV na P-KOV TELCO.  
Rozhodnuto o setkání zástupců odborů v Rytířsku 
10. – 11. 4. 2015.
Podepsán dodatek ke KS – benefity na rok 2016.

1. dubna 2015 – Praha, 
14. jednání Rady OS ZPTNS
Kontrola plnění usnesení z minulého jednání Rady 
a aktuální odborové informace. Informace o sociálním 
dialogu a kolektivním vyjednávání. Informace o základ-
ních organizacích našeho svazu (členská základna, evid. 
listy k 1. 1. 2015, platební morálka), nechyběly informace 
z regionů. 
Rada schválila Zprávu o hospodaření a čerpání rozpočtu 
OS ZPTNS za rok 2014 a doporučila ji ke schválení 
Zastupitelstvu OS ZPTNS. Příprava na 8. jednání Zastu-
pitelstva OS ZPTNS. Rada byla informována o činnosti 
BOZP, o časopisu PTN ECHO, o bytech na Černém 
Mostě (rekonstrukce, obsazenost), dále o poskytnutých 
jednorázových podporách členům, o stavu svazové 
internetové prezentace. Byly předloženy zprávy ze 
zahraničních cest a v neposlední řadě byla seznámena 
s informacemi z ČMKOS. Rada byla seznámena 
s vyhodnocením dohody se Sdružením pro ochranu 
nájemníků v roce 2014. Rada schválila přistoupení nově 
vzniklé základní organizace “ZO OS ZPTNS Hradec 
Králové” k OS zaměstnanců poštovních, telekomunikač-
ních a novinových služeb. 

10. a 11. dubna 2015 – Rytířsko, společné 
setkání předsedů ZOO a členů KOV 
působících ve společnosti O2 Czech 
Republic a.s. 

10. dubna 2015 – 21. jednání 
P-KOV TELCO
Dělení firmy, příprava setkání zástupců odborů 
s vedením firmy.
Podepsán dodatek ke KS – prodloužení příplatků do 
konce roku 2015.
P-KOV schválil návrh na vyloučení ZO Most  
z OS ZPTNS pro neplnění povinností.

23. dubna 2015 – Praha, 8. jednání 

Zastupitelstva OS ZPTNS
Zpráva o činnosti od 7. jednání Zastupitelstva OS ZPTNS. 
Příslušnými zástupci byly podány informace o sociálním 
dialogu a kolektivním vyjednávání. Zastupitelstvo  
OS ZPTNS schválilo Zprávu o hospodaření a čerpání 
rozpočtu Odborového svazu zaměstnanců poštovních, 
telekomunikačních a novinových služeb za rok 2014  
vč. stanoviska Revizní komise OS ZPTNS k této zprávě. 
Přítomní členové schválili výzvu na ČMKOS, kdy 
Zastupitelstvo OS ZPTNS považuje za důležité řešit 
proces kolektivního vyjednávání s ohledem na § 24,  

odst. 2 zákoníku práce, kdy v případě nedohody odbo-
rových organizací nelze proces kolektivního vyjednávání 
ani zahájit a ani ukončit. Zastupitelstvo OS ZPTNS 
žádá ČMKOS o aktivní přístup k řešení tohoto problému 
v rámci legislativy. Závěrem jednání Zastupitelstva 
proběhla diskuze.

27. dubna 2015 – Praha, 41. jednání P-KOV 
České pošty, s.p.
Odborové otázky, aktuální problematika, informace 
z jednání a informace z regionů. Hlavní body jednání 
se týkaly průběhu hodnocení zaměstnanců za rok 2014 
a realizace mzdového nárůstu v roce 2015 v regionech. 
Projednávání zásad a rozpočtů FKSP v regionech. 
Nechyběly informace o zaslaných materiálech od ČP, 
o směrnicích vydaných Českou poštou. Realizace 
stravenek pro zaměstnance. 
Zástupci zaměstnavatele podali informace ke společné 
problematice (práce v turnusech, Finanční plán ČP pro 
rok 2015, Personální plán ČP r. 2015, pošty „50“, školení 
přepážkových pracovníků na téma oběh bankovek 
a mincí, nadrozměrné balíky a jejich evidence a další). 
Informace o Mistrovství ČP v bowlingu.

4. května 2015 – Praha, 
Redakční rada PTN ECHO
Redakční rada PTN ECHO zasedala v souladu s harmo-
nogramem jednání redakční rady r. 2015. Programem 
byla příprava vydání letošního 2. čísla časopisu  
PTN ECHO. Diskuze – připomínky a náměty.

12. května 2015 – Praha, Revizní komise 
OS ZPTNS
Revizní komise OS zaměstnanců poštovních, 
telekomunikačních a novinových služeb provedla 
kontrolu hospodaření P-KOV ČP, s.p., a P-KOV O2, a.s. 
(čerpání rozpočtu ke stanovenému plánu, dále vedení 
účetnictví, vedení peněžního deníku, vedení majetku, 
pokladní hotovost, jednací řád, finanční řád). Obě zprávy 
o provedené kontrole byly RK OS ZPTNS sepsány a ze 
strany odpovědných osob podepsány.

13. – 15. května 2015 – Beroun, Seminář 
pro inspektory BOZP a SIPB
Uskutečnil se seminář pro inspektory BOZP a SIPB 
pořádaný Odborovým svazem zaměstnanců poštovních, 
telekomunikačních a novinových služeb v Berouně 
v hotelu Best Western Hotel Grand. Potěšující byla 
účast téměř 30 inspektorů z řad základních organizací 
našeho odborového svazu, kteří pak na konci semináře 
obdrželi osvědčení o účasti a o prokázaných odborných 
znalostech v rámci rozpravy a testu. 
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Spojařské Toulky již po čtyřicáté

Třetí květnovou sobotu se konal již 40. ročník 
Spojařských Toulek, tentokrát na Dobrošově u Náchoda. 
Start i cíl byl pro všechny turisty, cyklisty a ostatní 
návštěvníky v Jiráskově chatě. Účastníky již z dálky 
vítal tradiční transparent, připevněný téměř na vrcholu 
jedné z nejkrásnějších rozhleden v republice. Většina 
účastníků si nenechala ujít krásnou vyhlídku. Rozhled 
na všechny strany, vynikající viditelnost a dohlednost, 
přehledné zobrazení všech okolních kopců, vrchů i hor 
na informačních tabulkách byl příjemnou odměnou za 
vystoupání 98 schodů. Byly vidět Krkonoše, Orlické hory, 
dohlédli jsme až do Polska. Hladina nádrže Rozkoš zářila 
sluníčkem a jen vítr ochlazoval krásný teplý jarní den.

28 autobusů a několik desítek osobních aut přivezlo 
účastníky až na vrchol Dobrošova po úzké cestě a věřte, 
že bylo velkým oříškem vyřešit parkování. Povedlo 
se. Většina přijíždějících měla na tvářích úsměv. Čekal 
je krásný slunečný den, pohoda, občerstvení, výhled 
do okolí, setkání s kolegy, ale hlavně pobyt v přírodě. 
To všechno je smyslem Spojařských Toulek. Proto je 
před 40 lety několik zapálených spojařů v Deštném 
v Orlických horách založilo. Letošní sobotní procházka 
hezkou jarní přírodou, kdy jste např. podél řeky došli až 
do Pekla, byla príma, ale šplhat se na návrší Dobrošov 
do nadmořské výšky 622 m, to už byl úctyhodný výkon 
i pro téměř čtyři stovky dětí. Všechny to zvládly a za 
odměnu byly v cíli obdarovány dárkovým cestovním 
balíčkem a při příležitosti 40. ročníku Toulek dostaly 
ještě navíc hot dog. Po zregenerování sil pak malí 
caparti bojovali a soutěžili v různých hrách za drobné 
dárečky od aliančních partnerů. Dospěláci odpočívali, 

občerstvovali se, povídali si a sledovali hokej. Pohoda, 
klídek, krásný den. Počet účastníků této akce s léty nijak 
neklesá a číslo kolem dvanáctiset je ohodnocením celé 
letošní akce v podobě dvou velkých jedniček. V cíli si 
vyslechla také několik pochval předsedkyně KOV VČ  
OS ZPTNS paní Marta Matyková, která již tradičně 
vydává odznaky dospělým a balíčky dětem a všem 
gratuluje, že dorazili. Žádné zranění, žádná ztráta.  
Lze tedy prohlásit, že se 40. ročník Spojařských Toulek 
vydařil. Letos se akce zúčastnil také reg. ředitel DÚS 
Ing. Rastislav Horáček s rodinou a také on poděkoval 
organizátorům za organizaci, když odjížděl spokojený 
domů.

Slovo předsedkyně KOV VČ  
OS ZPTNS Marty Matykové:
TEN NEJVĚTŠÍ DÍK patří všem členům organizačního týmu pod vedením 
Madenky Šťastné, neboť díky nim se tolik dospěláků a dětí dostalo do nádherné 
přírody a udělali tím něco pro své zdraví.

Marta Matyková

Za dobu konání Spojařských Toulek Výcho-
dočeským krajem jsme 31x změnili lokalitu, 
vedlo nás k tomu přesvědčení ukázat pošťákům 
a telekomunikářům, jak je v našem kraji hezky. 
Z tradice nebyl nikdy změněn název akce. 
Sehnat zajímavé a atraktivní místo s jistou 
originalitou je víc a víc náročné, stejně tak celou 
akci zajistit. Vždy bylo naším zájmem ukázat 
lidem místa, kam mohou jet např. na dovolenou, 
na výlet. Doufáme, že se tam opravdu vracejí. 
Snažíme se zajistit vše v rámci možností k plné 
spokojenosti všech. Že se občas něco nepodaří, 
i to je v normálním životě běžné. Ale určitě je 
více těch, kteří jsou v pohodě, poděkují, a rádi 
se další rok zúčastní! Vždy po roce se zase rádi 
vidíme a je to fajn. Nebýt obětavých lidí v čele 
s Martou Matykovou, která neúnavně podporuje 
myšlenku setkávání, utužování vztahů a pořá-
dání akcí typu Toulky, sportovní hry, bowling 
atd., sedělo by přes tisíc lidí v polovině května 
v sobotu doma. Tak ať se tak nestane! 

Mějte se hezky 

Marie Šťastná – šéfka pořadatelů

Slovo pořadatele
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Již mnoho let sbírají pošťáci v rámci celé České pošty 
plastová víčka. Vždy se vybere nějaké děťátko, pro 
které se dobročinná sbírka pořádá. Nyní uspořádali 
Východočeši sbírku pro malou REBEKU, která trpí 
nemocí motýlích křídel. Všem, kteří se do sbírky zapojili, 
patří velký dík. Dorazilo neuvěřitelné množství pytlů, 
balíků, ale i balíčků od jednotlivců.

Dne 12. 5. 2015 předsedkyně KOV VČ Marta Matyková 
a místopředsedkyně KOV VČ Lenka Bílá předaly celou 
sbírku mamince malé Rebeky, od které máme vyřídit 
všem velké poděkování! Malá Rebeka je velmi roztomilá 
a usměvavá holčička, moc bychom přáli jí i ostatním 
dětem, aby se co nejdříve vynalezl lék na tuto nemoc, 
která komplikuje život všem, kteří touto nemocí trpí 
a také jejich blízkým.

Sbírka tímto nekončí, určitě budeme pokračovat, 
abychom pomohli.

Marta Matyková
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Pomáhat se má!

Ve dnech 10. – 11. 4. 2015 se na Vysočině v Rytířsku 
uskutečnilo setkání členů výborů ZO OS ZPTNS při 
O2 Czech Republic, a.s. V hotelu Rytířsko se setkalo 
téměř šedesát účastníků z celé republiky. První den 
odpoledne si vyslechli informace z odborové pro-
blematiky ve firmě. Členové P-KOV je seznámili se 
změnami, které nastanou po plánovaném rozdělení 
firmy na dvě části, dále s problémy, které projedná-
vali s vedením firmy, s tématy, které bylo v posledním 
období třeba řešit a s postupem vyjednávání změn 
Kolektivní smlouvy. 

V podvečerních hodinách jednání navštívil ředitel pro 
lidské zdroje společnosti O2 Czech Republic, a.s., 
pan Ctirad Lolek, který bude v této funkci pro O2 
pokračovat, a pánové Petr Slováček, který se stane 
ředitelem nově vznikající firmy CETIN a.s., a Kamil 
Švec, se kterým se počítá v CETINu na pozici ředite-
le HR. Seznámili přítomné s organizační strukturou 
obou firem, se změnami, které toto rozdělení přinese 
a s dopady na zaměstnance. Závěrem odpovídali na 
dotazy přítomných. Po jejich odchodu ještě jednání 
zhodnotilo informace, které jsme se dozvěděli.

Večer byl zakončen společným posezením 
v družném hovoru.

Druhý den jednání pokračovalo a prostor dostala 
předsedkyně Svazu paní Bc. Jindřiška Budweiserová. 
Seznámila nás nejen s aktuálními informacemi na 
úrovni Svazu a Konfederace, ale poukázala i na 
problematiku členské základny a připomněla také 
množství informací na webových stránkách Svazu. 
Jako další vystoupila právnička Svazu paní Mgr. Klá-
ra Holubová, která přednesla informace o změnách 
právních předpisů, které mají dopad na zaměstnance, 
odboráře, ale i na všechny občany.

Jednání proběhlo v příjemné atmosféře, padalo 
množství dotazů. Domnívám se, že účastníci odjíž-
děli domů spokojeni a odnášeli si jak řadu nových 
informací a podnětů pro svoji práci, tak i kontakty  
na kolegy v ostatních regionech. 

Jiří Trupl

Setkání členů výborů ZO OS ZPTNS 
při O2 Czech Republic, a.s.



 Křížovka o ceny

Tajenku z tohoto čísla posílejte do 15. 7. 2015.

Tajenka z minulého čísla:
Odbory jsou pojišťovna

Setkání bývalých kolegů

32 33

Po roce se opět setkali bývalí zaměstnanci České pošty 
na společném posezení, kde si zavzpomínali na práci, 
kterou vykonávali na poště, ať už jako vedoucí, přepáž-
kové pracovnice, doručovatelky, pracovnice přepravy, 
telefonistky nebo telegrafistky ústředny v Kralovicích, 
Plasích, Kaznějově a okolí. Setkání se uskutečnilo  
24. února 2015 v restauraci na náměstí v Kralovicích. 
Členka výboru pošty Plzeňska paní Iva Vorlíková 
přivítala přítomné jménem zaměstnavatele a odborové 
organizace pošty Plzeňska. Seznámila přítomné se 
změnami, kterými Česká pošta prošla za uplynulé 
období, projednala odborové záležitosti včetně uzavření 
kolektivní smlouvy a možnosti čerpání z FKSP pro 
bývalé zaměstnance. Následovala diskuze na různá 
témata. 
Mnozí vzpomínali na chvíle, které na poštách v dobách 
své činnosti prožívali. Nejstarší účastnicí byla paní Vlasta 
Hallerová, bývalá telefonistka pošty Kralovice, která 
v dobré psychické i fyzické kondici oslaví 29. července 

své 88. narozeniny. Také ostatním kolegům, kteří 
v letošním roce budou slavit kulatá výročí, jsme popřáli 
hlavně hodně zdraví a spokojenosti. Nezapomněli jsme 
ani na zemřelé kolegy, zvláště pak na doručovatele pošty 
Kaznějov pana Míru Kroftu, který zde od vyučení aktivně 
působil a ještě jako důchodce chodil vypomáhat. Zemřel 
nedlouho po loňském setkání a všechny nás, kteří jsme 
jej znali, jeho odchod překvapil. 
Rozcházeli jsme se v pozdních večerních hodinách se 
slibem, že se opět příští rok sejdeme. Většině z nás 
chybí i po letech na odpočinku společnost spolupracovní-
ků nebo kolegů, se kterými jsme byli denně ve styku. 
Tím více si všichni vážíme možnosti uspořádat takové 
setkání, kterou nám zaměstnavatel a odborová organi-
zace dávají, i jejich příspěvku na tuto akci. Patří jim za to 
naše velké poděkování.

Iva Vorlíková 



 Sudoku

Jemná chřestová polévka se sýrem

Brambory oloupeme a celé uvaříme v menším množství 
osolené vody doměkka. Oloupaný chřest nakrájíme na 
kousky asi 3 – 4 cm dlouhé. Pažitku jemně nasekáme 
a nastrouháme sýr.

Uvařené brambory vyjmeme z vody, necháme vychlad-
nout a nastrouháme. Žloutky utřeme s máslem dohladka. 
Ve vývaru z brambor uvaříme doměkka nakrájený chřest. 
Pak přidáme nastrouhané brambory, utřené máslo 

se žloutky a strouhaný sýr. Polévku krátce povaříme, 
dochutíme solí, muškátovým oříškem, pepřem a zjemní-
me smetanou. Vše prohřejeme, zasypeme pažitkou, ale 
již nevaříme.

Tip: Jemnou chřestovou polévku se sýrem můžeme 
  podávat jako předkrm nebo samostatný chod  
 s opečenými toasty.

Ingredience pro 4 porce:
40 – 50 g másla
500 g bílého chřestu
100 g tvrdého sýra
2 žloutky
50 – 100 ml smetany na vaření
250 g brambor
1 hrst pažitky

Správné řešení naleznete na http://oszptns.cmkos.cz – SERVIS PRO ČLENY 
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Kontakty na správní aparát OS ZPTNS

TELEFONNÍ SEZNAM SPRÁVNÍHO APARÁTU OS ZPTNS
BUDWEISEROVÁ Jindřiška, 
Bc. Předsedkyně OS ZPTNS

222 540 322 
234 462 450 budweiserova.jindriska@cmkos.cz 602 205 860

KOUKAL Karel  
Místopředseda pro poštu

222 540 322 
234 462 697 koukal.karel@cmkos.cz 602 344 668

VINDUŠKA Lubomír  
Místopředseda  
pro telekomunikace

271 464 208 lubomir.vinduska@o2.cz 602 384 226

HOLUBOVÁ Klára, Mgr. 
Právní servis 234 462 124 holubova.klara@cmkos.cz 775 021 327

TRÄGEROVÁ Vlasta Admini-
strativně - organizační servis

222 540 322 
234 462 458 tragerova.vlasta@cmkos.cz 725 039 066

MAŘÍKOVÁ Karolína Ekono-
micko - hospodářský servis 234 462 699 marikova.karolina@cmkos.cz 603 715 116

HOMOLKOVÁ Lucie Admini-
strativně 
- organizační servis

234 46 2743 homolkova.lucie@cmkos.cz

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci (BOZP)
VESELÝ Martin, Bc. 
BOZP

222 718 924 
234 462 698 vesely.martin@cmkos.cz 601 347 484

KAČER Stanislav stanislav.kacer@cmail.cz 604 932 242 
724 774 632

JAČMENKOVÁ Michaela 553 710 024 misa.jacmenkova@seznam.cz 606 289 834
TRUPL Jiří, Ing. jiri.trupl@o2.cz 724 009 029

ÚSTŘEDNA DOS 
nám. W. Churchilla 2 234 46 /linka 1111/

FAX OS ZPTNS 222 540 981
FAX KOUKAL Karel 234 464 453

Časopis odborového svazu PTN ECHO
JALŮVKOVÁ Hana, Mgr. ptnecho@cmkos.cz 724 171 801
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ODBOROVÝ SVAZ ZAMĚSTNANCŮ POŠTOVNÍCH,
TELEKOMUNIKAČNÍCH A NOVINOVÝCH SLUŽEB

RADÍ ČLENŮM SVÝCH ORGANIZACÍ

Podepsat můžeš, číst musíš!
Před podpisem všech dokumentů si buď naprosto jist, že rozumíš 
všemu, co podepisuješ. Jinak to nedělej!

Před podpisem se vždy nejdřív o všem, co není  
zcela jasné a srozumitelné, poraď
• se svojí odborovou organizací
• s odborovým právníkem
• s vedením svazu a specialisty na kolektivní vyjednávání

Poraď se!

Buď členem odborů!
Člen odborů má vždy zastání a možnost se poradit.
Nepříjemným důsledkům zabráníš pouze když jim 
předejdeš.Neuvážené rozhodnutí stvrzené podpisem  
už nemusí jít vrátit zpět!


