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Odborového svazu zamě
stnancůpoš
tovních,
telekomunikač
ních a novinových služ
eb
Odborový svaz zamě
stnancůpoš
tovních, telekomunikač
ních a novinových služ
eb (dále též
OS ZPTNS) je dobrovolnou, otevř
enou organizací sdruž
ující v souladu s Ústavou České
republiky, Listinou lidských základních práv a svobod a Obč
anským zákoníkem zamě
stnance
a dů
chodce (bývalé zamě
stnance) ekonomických subjektůpů
sobících v oboru poš
tovních,
telekomunikač
ních, novinových, logistických, informač
ních a komunikač
ních technologií
a ostatních př
íbuzných oborech v České republice bez ohledu na jejich sociální postavení,
národnost, politickou př
ísluš
nost a nábož
enství.
OS ZPTNS je po celou dobu svého trvání nositelem myš
lenek vzájemnosti, spolupráce
a pomoci mezi lidmi. Prosazuje a uskuteč
ň
uje princip solidarity se vš
emi, kdo jsou vystaveni
útlaku, nebo rů
zným formám diskriminace a násilí, v rámci České republiky i v mezinárodním
mě
ř
ítku.
Smyslem tohoto programu je vymezit úkoly OS ZPTNS tak, aby byly po dobu funkč
ního období
orgánůOS ZPTNS hlavními smě
ry č
inností ve smyslu Stanov OS ZPTNS a v souladu
s pož
adavky č
lenůsvazu.
Hlavním úkolem OS ZPTNS je prosazovat a chránit pracovní, sociální, mzdová a ostatní práva
a zájmy č
lenů
, dbát na dodrž
ování lidských práv a svobod, hájit dů
stojné pracovní podmínky
u zamě
stnavatelských subjektůbez ohledu na formy vlastnictví. OS ZPTNS bude podporovat
vznik a č
innost odborových organizací vznikajících u nových zamě
stnavatelů
.
Samostatnost a nezávislost OS ZPTNS je dána tímto programem, založ
eným na
demokratickém rozhodování odborových organizací a takovými vnitrosvazovými vztahy, které
zaruč
í, ž
eč
innost OS ZPTNS bude vyjadř
ovat zájmy a práva jeho č
lenů
. Ve vztahu k ostatním
odborovým subjektů
m a dalš
ím odborovým svazů
m uplatň
uje OS ZPTNS princip solidarity
a spolupráce.
OS ZPTNS bude v rámci své pů
sobnosti prosazovat zejména:
V oblasti zamě
stnanosti:
-

ř
eš
ení sociálních dopadů
, vyplývajících ze strukturálních změ
n;
ř
eš
ení sociálních dů
sledkůnezamě
stnanosti státem;
uplatň
ování pož
adavkůk vytvář
ení podmínek pro nutnou rekvalifikaci a zvyš
ování
kvalifikace zamě
stnanců
;
uplatň
ování pož
adavkůk zajiš
tě
ní efektivní zamě
stnanosti.
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V oblasti spolupráce se zamě
stnavateli:
-

-

minimalizaci sniž
ování pracovních míst, vytvář
ení nových pracovních míst na podnikové
úrovni, dbát na př
ednostní nabízení volných pracovních míst vlastním zamě
stnanců
m;
př
i uvolň
ování z dů
vodůorganizač
ních změ
n dů
sledné uplatň
ování př
ísluš
ných pravomocí
odborových orgánůa striktní dodrž
ování povinností zamě
stnavatele plynoucích zejména ze
zákona o zamě
stnanosti, zákoníku práce a př
ísluš
ných kolektivních smluv;
spolupráci se zamě
stnavateli jako dů
lež
itou souč
ást odborové práce;
udrž
ování vzájemné trvalé informovanosti se zamě
stnavateli ve vš
ech otázkách společ
ného
zájmu;
podporování rozvoje firemní kultury a společ
enské odpově
dnosti firem;
ve smyslu dohod dbát na udrž
ení sociálního smíru jako základního prostř
edku vzájemné
spolupráce.

V sociální oblasti:
-

-

výplatu jednorázových podpor (výpomocí) př
i váž
ných úrazech, úmrtí č
lena ve smyslu
schválených Zásad poskytování jednorázových podpor OS ZPTNS př
i úrazech a úmrtí
č
lena, vč
etnějejich pravidelné valorizace;
vě
novat zvýš
enou pozornost zejména rodinám s dě
tmi a osamě
lým rodič
ů
m.

U státních orgánů:
-

-

spravedlivou sociální politiku a poskytování potř
ebných sociálních záruk pro vš
echny
skupiny obyvatelstva;
pravidelné zvyš
ování hranice ž
ivotního minima podle rů
stu ž
ivotních nákladů
;
pravidelné zvyš
ování dů
chodůa dávek státní sociální podpory, dávek nemocenského
pojiš
tě
ní a podpor v nezamě
stnanosti tak, aby nezaostávaly za vývojem spotř
ebitelských
cen;
rů
st aktivní politiky zamě
stnanosti;
trvalé zlepš
ování oblasti péč
e o zdraví.

U zamě
stnavatelů
:
-

udrž
ení zkrácené pracovní doby;
udrž
ení prodlouž
ené dovolené o 1 týden;
zvyš
ování vlivu odborůna zlepš
ování pracovního prostř
edí, na zvyš
ování kulturnosti
a hygieny práce a vypracování vlastních sociálních programůzamě
stnavatelů
, slaďování
pracovního a rodinného ž
ivota a dodrž
ování zachování rovného př
ístupu;
podporování sportovní, kulturní, rekreač
ní a dalš
í č
innosti př
i využ
ívání volného č
asu
zamě
stnancůa č
lenůOS ZPTNS;
respektování oprávně
ných zájmůzamě
stnancůa zachování dobrých mravův rámci vztahů
zamě
stnavatel a zamě
stnanci;
vytvář
ení dů
stojných pracovních podmínek pro odborové funkcionář
e jako oprávně
né
a zákonné zástupce zamě
stnanců
.

V oblasti bezpeč
nosti a ochrany zdraví př
i práci (dále téžBOZP):
-

č
innost svazové inspekce v oblasti BOZP a kontrolní, poradenskou, metodickou č
innost,
s cílem př
edcházet vzniku pracovních úrazůa nemocí z povolání;
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-

-

dů
sledné vyš
etř
ení př
íč
in vzniku pracovních úrazůvč
etnězajiš
tě
ní nápravných opatř
ení;
vč
asné, komplexní a úplné odš
kodň
ování postiž
ených zamě
stnancův dů
sledku pracovních
úrazůa nemocí z povolání;
kontrolování dodrž
ování vš
ech platných př
edpisů v oblasti BOZP vztahujících se
k pracovnímu a ž
ivotnímu prostř
edí a v souvislosti s tím vyž
adovat plně
ní zákonných
povinností zamě
stnavatelův oblasti závodní zdravotní péč
e tak, aby nebyly v rozporu
s ratifikovanými úmluvami Mezinárodní organizace práce;
vytvář
ení podmínek pro soustavné zlepš
ování pracovních podmínek, pro zdraví
neohrož
ující práci v souč
innosti se zamě
stnavateli;
poskytování metodické a poradenské pomoci základním organizacím odborového svazu
(dále téžZO OS), ale i zamě
stnanců
m v podnikatelských subjektech pů
sobících v oboru
poš
tovních, telekomunikač
ních, novinových, logistických a ostatních služ
eb v České
republice, kde zatím odbory nepů
sobí.

V oblasti mezd:
-

pravidelný rů
st nominálních mezd a dosaž
ení rů
stu reálných mezd;
pravidelné zvyš
ování minimální mzdy;
pravidelnou valorizaci vládou stanovených minimálních tarifůa sazeb př
íplatkůpovinně
poskytovaných ke mzdě
, urč
ených pro př
ípady, kdy není kolektivní smlouva uzavř
ena nebo
mzda není v kolektivní smlouvěsjednána, a to tak aby stanovené č
ástky odpovídaly ceně
práce a úrovni ž
ivotních nákladů
.

V oblasti kolektivního vyjednávání:
-

-

uzavírání kolektivních smluv, a tím zabezpeč
ení výhodně
jš
ích podmínek nad rámec
zákoníku práce a ostatních pracovněprávních a mzdových př
edpisů
;
uzavírání kolektivních smluv vyš
š
ího stupněs př
ísluš
nými svazy zamě
stnavatelů
;
uzavírání kolektivních smluv jako nástroje ZO OS a KOV k vytvář
ení sociálněekonomické
základny pro uspokojování potř
eb, práv a zájmůč
lenůOS ZPTNS a zamě
stnanců
;
dů
sledné kontrolování plně
ní závazkůkolektivních smluv;
pravidelnou aktualizaci kolektivních smluv;
uzavírání kolektivních smluv s dlouhodobě
jš
í platností;
poskytování potř
ebného servisu a služ
eb z úrovněOS ZPTNS pro ZO OS, KOV, č
leny
a funkcionář
e ve vš
ech oblastech vymezených Stanovami a Programem se zvláš
tním
zamě
ř
ením na oblast kolektivního vyjednávání;
podporování rozš
íř
ení platnosti kolektivní smlouvy vyš
š
ího stupněna co nejvě
tš
í okruh
zamě
stnavatelůa zamě
stnancůvš
ech př
íbuzných oborů
.

V oblasti pracovně
právních vztahů
:
-

-

projednávání návrhůzákonných př
edpisůnebo jejich novel formou př
ipomínkového ř
ízení
v Legislativní raděČeskomoravské konfederace odborových svazů(dále téžČMKOS)
s využ
itím př
ipomínek orgánůOS ZPTNS;
dodrž
ování právní ochrany odborových funkcionář
ů
;
udrž
ení, rozš
iř
ování práv a pravomocí odborů
;
zabezpeč
ování právní pomoci v souladu s Řádem právní pomoci OS ZPTNS;
dů
slednou ochranu č
lenův oblasti pracovně
právních vztahů
.
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V péč
ioč
lenskou základnu:
-

prohlubování úsilí o zastavení poklesu č
lenské základny a o její stabilizaci;
vytvář
ení podmínek pro získávání nových č
lenů
;
dů
sledné a př
esné vedení evidence č
lenůna úrovni ZO OS;
př
ípadný postupný př
echod k centrální evidenci č
lenůna úrovni OS ZPTNS;
zvýš
enou pozornost vě
novat osvě
tové č
innosti ve vztahu k mládež
i, ž
enám a seniorů
m
z hlediska jejich práv a pož
adavků
;
zakládání ZO OS a získávání č
lenůi mimo tradič
ní podniky;
zač
leně
ní politiky rovnosti př
ílež
itostí do veš
keré č
innosti OS ZPTNS a usilování
o odpovídající zastoupení ž
en a mladých odborář
ův rozhodujících orgánech OS ZPTNS
a v týmech kolektivního vyjednávání;
úzkou spolupráci ZO OS př
i prosazování odborových zájmů
;
spolupráci VýborůZO OS a KOV;
seznamování zamě
stnancůnověvznikajících firem a podnikůs č
inností OS ZPTNS
a poskytování odborné pomoci př
i zakládání ZO OS;
podporování sportovního, kulturního a rekreač
ního vyž
ití č
lenů
.

Získávání nových členů:

-

dalš
í zkvalitně
ní informač
ních materiálů
, webových stránek a infolinky s nabídkou služ
eb
a mož
ností poskytovaných OS ZPTNS svým č
lenů
m;
udrž
ování kontaktůs č
leny, kteř
í odeš
li od hlavních zamě
stnavatelův naš
ich základních
oborech a považ
ovat je za základ př
i rozš
iř
ování pů
sobnosti OS ZPTNS;
oslovování zamě
stnanců- neč
lenůodborů
, podporování a odmě
ň
ování rů
zných forem
náborůvč
etněsoutě
ž
í z prostř
edkůOS ZPTNS;
nabízení pomoci a podpory zamě
stnanců
m (neč
lenů
m) u nichž vznikají problémy
v dodrž
ování jejich práv ze strany zamě
stnavatelů
, a tím vytvoř
it podmínky pro jejich vstup
do odborů
.

V oblasti vzdě
lávání:
-

organizování a zabezpeč
ování odborné př
ípravy č
lenůa funkcionář
ůZO OS s cílem zvýš
it
jejich odbornost;
vytvář
ení podmínek pro profesionalizaci odborových funkcionář
ůa odborové práce na
vš
ech úrovních;
vypracovávání š
kolících programůpro funkcionář
e zabývající se organizováním č
lenů
,
zejména pro nové a mladé funkcionář
e;
úč
ast funkcionář
ůa zamě
stnancůOS ZPTNS na zahranič
ních seminář
ích nebo stáž
ích
s cílem využ
ívat zahranič
ní zkuš
enosti odborových svazůa centrál v práci OS ZPTNS.

V organizač
ní struktuř
e OS ZPTNS:
-

-

pokrač
ování ve vytvář
ení př
edpokladůpro sdruž
ování malých ZO OS do vě
tš
ích, a tím
i silně
jš
ích, na profesionální bázi vedených celků
;
odpovídající úpravu organizač
ní struktury OS ZPTNS a vytýč
ení př
ísluš
ných pravomocí,
jako reakci na př
ípadné změ
ny struktury zamě
stnavatelských subjektůč
i státoprávního
uspoř
ádání;
př
ihlíž
ení k potř
ebám ZO OS;
4
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- jednání o š
irš
í spolupráci s odborovými svazy s obdobnou problematikou.
V oblasti informací a propagace:
-

-

zajiš
tě
ní funkč
ní a efektivní výmě
ny informací v rámci celého OS ZPTNS obě
ma smě
ry
a pruž
né vyhodnocení a ř
eš
ení podně
tůze ZO OS;
prohlubování spolupráce s ostatními odborovými svazy daného regionu;
př
eshranič
ní spolupráci př
i ř
eš
ení problémů trhu práce, pracovně
právních otázek,
kolektivního vyjednávání a BOZP, př
edevš
ím v př
ípadech kdy je tato č
innost pro OS ZPTNS
prospě
š
ná;
vydávání svazového č
asopisu, zkvalitň
ování jeho obsahu o aktuálním dě
ní vš
eodborovém,
v OS ZPTNS, KOV a ZO OS;
rozvíjení komunikace s č
leny elektronickou formou, zvyš
ování informovanosti č
lenůcestou
rozš
iř
ování informač
ních a publikač
ních kanálůna internetové bázi a v sociálních sítích;
zkvalitň
ování práce redakč
ní rady;
lepš
í informovanosti č
lenů OS ZPTNS (vydávání letáků
, brož
ur př
ípadně jiných
informač
ních materiálů
);
rozš
iř
ování prezentace OS ZPTNS a KOV na internetu;
zdů
razň
ování rostoucího významu odborůve společ
nosti a na úrovni zamě
stnavatelských
subjektů
.

V oblasti vš
esvazové č
innosti:
-

prohlubování spolupráce s Českomoravskou konfederací odborových svazůa jejími orgány
na vš
ech úrovních;
pravidelné informování č
lenské základny o č
innosti ČMKOS;
využ
ívání č
lenství odborového svazu v ČMKOS k vě
tš
í propagaci práce odborového svazu.

V oblasti mezinárodní č
innosti:
-

pokrač
ování v č
lenství v UNI Global Union a podílení se na aktivní práci v sektorech
UNI post&logistic a ICT;
navazování a prohlubování stykůs dalš
ími demokratickými odborovými svazy, s obdobnou
profesní č
inností, zajiš
ť
ující dalš
í př
ínos pro č
lenskou základnu OS ZPTNS;
vstupování do mezinárodních vztahůzalož
ených na principech odborové solidarity
a dodrž
ování odborových a lidských práv na celém svě
tě
;
úč
ast a zapojení zástupcůodborův nadnárodních radách zamě
stnancůa obdobných
strukturách;
prohlubování mezinárodních stykůa využ
ívání zahranič
ních zkuš
eností ve své odborové
práci.

Naplně
ní úkolůstanovených v tomto programu př
edpokládá aktivní úč
ast a podíl vš
ech č
lenů
a funkcionář
ůOS ZPTNS.
Schváleno VI. sjezdem Odborového svazu zamě
stnancůpoš
tovních, telekomunikač
ních
a novinových služ
eb dne 26. listopadu 2016.
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