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Zachraňujeme, co se dá
Už dva roky je
Česká pošta bez
kolektivní smlouvy.
Stav legislativy, kdy
jediná odborová
organizace třeba
jen se třemi
zaměstnanci
v podniku může
zablokovat kolektivní
vyjednávání, je
hlavní příčinou
všech potíží.
Bez kolektivní
smlouvy se nám
podařilo dva roky
udržet výhody vyjednané v poslední kolektivní
smlouvě, v letošním roce jsme s generálním ředitelem
udělali prohlášení o zachování pracovních podmínek
pošťáků.

Evropské komise a soudním sporům, kdy konkurence
podala žaloby na nedovolenou podporu České pošty
ze strany státu. Pošta si musela zřídit provozní úvěry,
aby dostála všem svým závazkům, platila provozní
výdaje, a především měla na mzdy. Hned jak peníze
od státu dostane, tak provozní úvěry splatí. Bohužel to
výsledky hospodaření neovlivní, protože tyto finance
již byly zaúčtovány za příslušný kalendářní rok, kdy je
pošta měla dostat.
Zaměstnavatel přistoupil k velmi zásadnímu
rozhodnutí, kdy se týdenní pracovní doba bude
řídit podle zákoníku práce. S touto změnou jsme
nesouhlasili, ale bez kolektivní smlouvy, kterou tři roky
blokují některé odborové organizace, může bohužel
zaměstnavatel takto rozhodnout. Změna vnitřního
předpisu je v režimu projednání, i když odbory
nesouhlasí, tak vstoupí v platnost.
Pošťáci přijdou o benefit zkrácené týdenní pracovní
doby, který jsme vyjednali před více než dvaceti
lety a byl významnou výhodou. Jednáme se
zaměstnavatelem o zvýšení mezd, aby pošťáci měli
spravedlivě zaplacenou práci při prodloužení pracovní
doby.

Česká pošta má velké ekonomické problémy, ztráta
v hospodaření se každý rok prohlubuje. Hlavním
důvodem jsou neférové podmínky, které má státní
podnik. Stát podniku uložil zajištění základních
poštovních služeb, aniž by zcela uhradil nespravedlivě
vynaložené náklady. Každoročně Česká pošta musí
z vnitřních zdrojů v řádu stamilionů korun pokrýt
ztrátové služby, které musí provozovat na základě
zákona o poštovních službách. Pomohli jsme naší
peticí ke změně zákona o poštovních službách,
pošta dostává vyšší kompenzaci nespravedlivě
vynaložených nákladů. Náklady na základní poštovní
služby tato kompenzace ale nepokryje.

práci. Jednáme o sociálním programu a podpoře
odcházejících pošťáků, protože bude těžké v této době
najít novou práci.

ve výši 750 milionů korun. Pokud pošta peníze
dostane, bude vyjednávání o mzdách úspěšnější.
Česká pošta v době pandemie zajistila všechny služby
pro občany České republiky, zvládá extrémní nápor
balíkových zásilek, poskytuje služby prakticky bez
omezení. A to díky svým zaměstnancům, pošťákům,
kteří mají těžkou a odpovědnou práci, ke které
přistupují se stavovskou ctí.

V listopadu proběhla tři jednání mezi odbory
a zaměstnavatelem. Dostali jsme informace
o ekonomice podniku, o předpokládaném vývoji
výnosů z poštovních produktů a také o vývoji
balíkových služeb. Představeny byly projekty
„šoupacích“ modelů uvnitř poboček i v rámci hodin pro
veřejnost. Nepříznivý vývoj v oblasti listovních zásilek
je velmi těžké nahradit jinými produkty.

Jednáme o mimořádných odměnách, o jejich výši
a termínu výplaty. Chceme, aby odměny dostali
pošťáci už před vánočními svátky. Chceme, aby byly
odměny vyšší a pošťáci dostali tvrdě odpracované
a zasloužené peníze za toto hektické období.

Samotná jednání o růstu mezd jsou velmi složitá,
protože pošta opravdu nemá peníze a hledání dalších
úspor je těžké.

Na závěr bych chtěla všem poděkovat, situace není
jednoduchá. Věřím, že vyjednáme maximum možného.

Po jednání s ministrem vnitra Janem Hamáčkem,
generálním ředitelem Romanem Knapem a předsedou
dozorčí rady Petrem Zatloukalem, kde jsme diskutovali
přijatá opatření a ekonomickou situaci podniku, bude
ministr žádat vládu o finanční kompenzaci zajištění
služeb České pošty během epidemie koronaviru

Lidé na prvním místě!
Jindřiška Budweiserová

Další benefity, jako týden dovolené navíc, stravenky,
zvýšené odstupné, dny pracovního volna navíc,
příspěvky na penzijní či životní pojištění pro rok 2021
zůstávají.
Poslali jsme ministrovi vnitra dopis, ve kterém
odmítáme zhoršené pracovní a mzdové podmínky
pošťáků.

Svět se mění, digitalizace a nové technologie
vstupují do našeho života ve všech oblastech
a nevyhýbají se ani poštovním službám. Česká pošta
se musí přizpůsobit době, pořídit nové technologie
a nabízet další moderní služby. Velkým problémem
jsou chybějící finance na rozvoj. Dobře víme, jak
je na poště znát, že se dlouhodobě neinvestovalo.
Je to znát na pracovním prostředí, technickém
vybavení a na mnoha místech nedostatečném zázemí
pro zaměstnance.

Organizační změnu s rušením pracovních pozic
od 1. 3. 2021 jsme projednávali na úrovni všech
regionů. S rušením pracovních míst nesouhlasíme,
obhajovali jsme pošťáky, kteří už teď pracují
v extrémních podmínkách a jsou přetěžováni. Často
je problém zajistit provoz při absencích. Zajištění
kvalitních služeb zákazníkům je zodpovědností vedení
České pošty, které chce dosáhnout vetší efektivity
změnami organizace práce.
Chceme, aby pošťákům, kteří přijdou o práci, byla
nabídnuta nově vznikající a volná pracovní místa
a zaměstnavatel jim umožnil rekvalifikaci. Nutná je
ochrana samoživitelek a samoživitelů, rodin, kdy
všichni pracují pro poštu a také pošťáků, kteří mají
pár let do důchodu a jen těžko budou hledat novou

Česká pošta trpí nedostatkem peněz dlouhou dobu
a v letošním roce bude její ztráta přesahovat miliardu
korun. Nemá dostatek hotových peněz, protože jí
stát dosud nevyplatil úhrady nákladů základních
poštovních služeb. Výplata je pozdržena kvůli šetření
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Otevřený dopis ministru Hamáčkovi
Podnikový koordinační odborový výbor
Česká pošta, s.p.
Nám. Winstona Churchilla 2
130 00 Praha 3

Vážený pan
Jan Hamáček
Ministr vnitra ČR
Praha 7, Nad Štolou 3

Konec roku 2020 se blíží a není moc důvodů
k radosti, zatím jsme to spolu nezvládli
vzhledem k jeho dosavadnímu působení v naší politice
určitě veliká škoda. Jen pro ilustraci. Na vlastním území
jsme nesvedli vítěznou bitvu s nepřítelem z jiné země asi
250 let a možná ještě více. Tím užitečnější jsme při akcích
v zahraničních misích, hlavně pod patronátem USA. Je
určitě celá řada dalších oblastí, které by bylo možné
zmínit, ale jsou určitě věci ještě důležitější.

V Praze dne 3. 11. 2020

Ještě nedávno jsme všichni společně věřili, že současný
stav v naší zemi nebude trvat příliš dlouho a bude možné
vrátit se k normálnímu životu. Ukazuje se, že to byl
omyl. Situace se výrazně zhoršila, obávaný Covid-19
ukázal v naší republice svoji sílu. Žijeme v nouzovém
stavu, žijeme v době uzavřených obchodů, žijeme v době
uzavřených kulturních i sportovních zařízení, žijeme
v době uzavřených škol, zákazu vycházení v nočních
hodinách a doporučení raději nechodit ven, pokud
nemusíme. Lidé přešli na práci z domova a mnozí nepřešli
nikam, neboť žádná takováto práce pro jejich podnik není
možná. To by asi nebylo tak strašné. Strašné je, že klesají
výdělky, že jsou propouštěni lidé z práce především
v důsledku nedostatku zakázek a podobně. Rodiče musí
řešit problém svých dětí, které nemohou do škol. To
není fráze, to je skutečně obrovský problém. Především
tam, kde se ještě stále pracuje a tito lidé na plný úvazek
pracovat nemohou, neboť se musejí starat o své děti.
Ne každý má babičku a dědečka nebo jiné příbuzné.
A k tomu všemu je před námi období vánočních svátků
a nový rok. To nejhorší se ale odehrává v nemocnicích,
domech sociálních služeb a podobných institucích. Lidé
pracující ve zdravotnictví jsou už na pokraji sil a možností.
Je třeba objektivně říci, že zde velice úspěšně pomáhá
armáda, policie i hasiči. Ale hlavně tisíce dobrovolníků,
bývalých zdravotníků, studentů i dalších. Riziko spojené
s touto činností je obrovské. Není možné zapomenout
na zaměstnance v otevřených obchodech. Není možné
zapomenout na činnosti, které prostě zastavit nejdou.
To jsou všechny bezpečností profese, dráhy, ostatní
doprava, elektrárny a služby. A tady je třeba připomenout
služby telekomunikační a poštovní. A pokud poštovní, tak
služby České pošty. Je neuvěřitelné, s jakým nasazením
na úkor rodin a všeho ostatního naši zaměstnanci pracují.
Je neuvěřitelné, jaké jsou výsledky jejich práce. Je
neuvěřitelné, že to všechno probíhá v době, kdy obyvatelé
očekávají nejen poskytnutí služeb, ale poskytnutí služeb
v absolutní kvalitě. K celé problematice se ještě vrátíme
v další části tohoto povídání. Bylo by vhodné připomenout
alespoň základní čísla z průběhu Covid-19. To je dnes
velice složité, neboť čísla dnes uvedená již zítra neplatí.

Vážený pane ministře,
obracím se na Vás s velkými obavami o osud pošťáků, o jejich pracovní a mzdové podmínky a o jejich pracovní místa.
Od vzniku České pošty, s. p. vedeme se zaměstnavatelem sociální dialog a v rámci kolektivního vyjednávání se nám podařilo
vyjednat benefity pro pošťáky. Velmi významný benefit je zkrácení týdenní pracovní doby, který jsme vyjednali před více než
dvaceti lety s ohledem na velmi nízké mzdy pošťáků. Mzdy pošťáků jsou stále velmi nízké, ale přesto vedení České pošty
rozhodlo o prodloužení týdenní pracovní doby.
Zrušení tohoto benefitu, znamená zásadní zhoršení pracovních a mzdových podmínek. Pokud dojde k prodloužení týdenní
pracovní doby, znamená to bezprecedentní snížení hodinové mzdy o 7 %.
Podotýkám, že pošťáci přes navýšení mezd v posledních letech stále zaostávají o 7 000 Kč jak v průměrné mzdě, tak i v mediánu ve srovnání s národním hospodářstvím.
Ekonomická situace České pošty se dlouhodobě zhoršuje od roku 2013, kdy stát podniku uložil zajištění základních poštovních služeb, aniž by zcela uhradil nespravedlivě vynaložené náklady. Každoročně Česká pošta musí z vnitřních zdrojů v řádu
stamilionů korun pokrýt ztrátové služby, které musí provozovat na základě zákona o poštovních službách.
V letošním roce, kdy Česká pošta, a především její zaměstnanci, zajišťovala služby pro obyvatele a fungovala dobře v dobách
nouzového stavu, se stát o poštu stará velmi málo. Firmy dostávají podporu z mnoha „Covid“ programů, aby mohly fungovat
a přežily dopady pandemie. Česká pošta v podstatě nemá na nic nárok, přestože se jí snížily výnosy a zvýšily náklady
v důsledku všech mimořádných opatření.
Je nemyslitelné, aby dlouhodobě neférové podmínky a nedostatečný přístup státu k vlastnímu podniku, nesli na svých
bedrech pošťáci.
Vážený pane ministře,
žádám Vás jménem všech pošťáků o zvážení všech opatření v České poště s ohledem na uvedené skutečnosti.
Česká pošta stojí na práci pošťáků, pracují s maximálním nasazením v této složité pandemické situaci, ale jejich práce není
adekvátně zaplacena. Nemůžeme připustit snížení hodinové mzdy! Také musíme zohlednit rostoucí inflaci a zachovat reálnou
výši mezd pro rok 2021.
Pošťáci by měli také dostat adekvátní mimořádnou odměnu za extrémní zátěž a náročnou poštovní práci v mimořádném
provozu v komplikovaných podmínkách nouzového stavu.
Lidé na prvním místě!
S přátelským pozdravem
Bc. Jindřiška Budweiserová, MBA
předsedkyně P KOV České pošty, s. p.
předsedkyně OS ZPTNS
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Pohled do našeho nejbližšího okolí zcela jasně signalizuje,
že rok 2020 bude zcela jiný, než roky předchozí. Každý
rok jsou nějaké problémy, každý rok je nějaká pohroma,
ale letošní stav je opravdu zcela jiný. Podívejme se
na svět kolem nás. Určitě není méně válečných konfliktů,
určitě není méně lidí, kteří se chtějí dostat do zemí s vyšší
životní úrovní a určitě není méně ani politických konfliktů
vytvářených samotnými politiky. A to jak u nás doma,
tak i v celém světě. Tak jen velice krátce o předchozím
konstatování. Boje jsou stále více tam, kde by měl být
po desítkách let sporů konečně klid. Opak je pravdou.
Ohnisek konfliktů je stále dost nejen v Asii, Africe, ale
i v Evropě. Mám na mysli třeba Kosovo. V Afganistánu se
válčí již 40 let a konec je v nedohlednu. Jak musí vypadat
život lidí v této zemi, to si jen těžko lze představit. Neustálé
rozpory mezi USA, Čínou, Ruskem a dalšími jsou
na denním pořádku. Pozadu nezaostává ani Evropská
unie. Aktuálně se řeší volby prezidenta Spojených států.
Je dojemné, s jakou zarputilostí vystupuje proti výsledkům
současná hlava USA. USA ovládají ekonomicky
i vojensky více než polovinu světa. Prostřednictvím
NATO kladou podmínky, za jakých je možné očekávat
jejich podporu a pomoc. Vyžadují stále větší výdaje států
na zbrojení. Tedy to, co je pro svět nejméně prospěšné
a potřebné. Nutno ale vnímat, že celá historie světa je
postavena na válkách a jejich důsledcích. Také naše zem
je v této oblasti velice aktivní. Ministr obrany dokonce
straší veřejnost, že odstoupí, pokud nedostane více
vojáků, nové transportéry, auta a letadla. Byla by to určitě
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Ale přeci jenom. Ve světě se nakazilo touto hroznou
nemocí téměř 60 milionů lidí, 1,4 milionu lidí zemřelo.
V naší zemi se nakazilo již více než 500 000 lidí a 7 700
lidí zemřelo. Nutno říci, že především to poslední číslo
má stále více vzestupný trend. Stále není k dispozici
lék, který by pomohl a ušetřil životy lidí. Současný stav
je označován jako druhá vlna pandemie a odborníci již
připravují půdu pro vlnu třetí. Není to jen strašení, je to asi
více než pravděpodobné. Myslím, že nikdo není schopen
odpovědět na otázku, jak to zvládneme a za jakých
podmínek i obětí.

za služby poskytnuté v minulých letech. Jejich vyplacení
je závislé na dořešení sporu, kterým se v současné
době zabývají Evropské soudy. Za této situace si musí
podnik půjčovat na provoz od komerčních bank a za tyto
půjčky platit i úroky. Pokud by tomu takto nebylo, není
na výplaty zaměstnanců. To za této situace zatím nehrozí.
Co bude dál. I v případě úhrady všech dlužných částek
podnik zaplatí půjčené peníze a zase nic navíc nebude
mít. A tak stále dokola. Při nástupu současného vedení
podniku bylo konstatováno, že pošta dlouhou dobu
jela na mrtvém koni a také jsou výhrady k vykazování
ekonomické úspěšnosti podniku. Přes veškerou snahu
je výše uvedený kůň nadále ve stavu klinické smrti
a očekávané vzkříšení živou vodou se nekoná. Tedy
ke škodě všech. A tak bylo nutno vypracovat strategii,
která by toto vše zastavila a začala období prosperity,
vysokých výnosů při odpovídajících nákladech a tím
i dosažení zisku. Určitě se postupně daří řadu věcí
realizovat ku prospěchu podniku. Jde o nové technologie,
jde o nové formy poskytovaných služeb, jde o nový
přístup k zákazníkům včetně vysvětlení, že například
zkrácení otevírací doby na poštách je vlastně k jejich
prospěchu. Škoda jen, že to převážná část obyvatel, kteří
ještě dnes poštu navštěvují, příliš radostně nevítá. Tak se
postupně dostáváme k tomu dnes nejsložitějšímu a pro
zaměstnance nejvíce bolestivému problému. Největším
nákladem podniku jsou osobní náklady. V současné
době celkově na úrovni cca 70 % všech nákladů podniku.
Člověk nemusí být zrovna renomovaný ekonom, aby
usoudil, že takto to dál nejde. A tak nastává bod zlomu.
Místo dosavadní 37,5 hodin trvající týdenní pracovní
povinnosti dojde k přechodu na ZP stanovenou dobu
40 hodin týdně. Na poštách bude zaveden takzvaný
Šoupací model umožňující vyšší ekonomické využití
lidské práce a změnu hodin pro veřejnost. Spolu

Pro nás všechny je v tuto dobu určitě nejvíce důležité
orientovat se v situaci ve vlastním podniku. Jsme v období
vánočního provozu, jsme v období nutnosti zpracování
zásilek, a především balíků v neskutečném množství.
Čísla zpracovaných zásilek jsou již dávno za hranicí
možností našich lidí. Nemáme odpovídající technické
vybavení umožňující okamžitou reakci na navýšenou
potřebu zpracování. To je nad lidské možnosti. Není
totiž ekonomicky možné provozovat zařízení, které bude
možná potřeba na dobu 2 - 3 měsíců v roce. Nejsou
ani prostory, kde by bylo možné zásilky uložit. Nejsou
nikde. Na SPU, depech, ani na poštách. Při zpracování
obrovského množství zásilek dochází také k technickým
poruchám zařízení. Stále v našem podniku platí, že tu
největší část tohoto procesu musejí udělat lidé. Nejde
jen o přepravu a logistiku, ale o všechny pošty a také
technické zázemí. To je současný stav. Situace České
pošty je ale dlouhodobě velice znepokojující. Podnik je
ve ztrátě, výnosy nestačí pokrýt potřebné náklady. Stát
dluží podniku peníze za poskytování univerzálních služeb,
za zákonnou povinnost udržet 3 200 poboček. Nutností
je zachovat kvalitu poskytovaných služeb a její úroveň
neustále zvyšovat. Aktuální dluh je téměř 4 miliardy korun
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lepší a příznivější. Skutečnost, že by to bylo naopak, je
nepřijatelná. Způsob dosažení prosperity však není
u podniku poskytujícího univerzální služby zadané státem
jednoduchý.
V současné době je třeba na stranu nákladů ještě
připočítat výdaje spojené s Covid-19. Tedy výdaje, které
nejsou státem podniku plně kompenzovány z fondů
k tomu určených nejen za ČR, ale i za EU. Pro příští rok
čekají nás všechny dost zásadní změny v oblasti daní.
Konečná podoba dnes ještě není na stole, ale měla by mít
kladný dopad do výdělku zaměstnanců. Při této příležitosti
je třeba připomenout zcela zásadní podíl našich odborů
na procesech ve prospěch našich zaměstnanců. Odbory
pracující ve prospěch lidí jsou i nadále neopomenutelnou
součástí života každé společnosti. V současné době stále
platí, že naše odbory jsou na straně zaměstnanců. Je
to složitá doba, bez možnosti osobních kontaktů. Naše
odbory nic neslevují za zásad a principů, které jsou
našim základním posláním. Nadále plníme svoje poslání
pomáhat našim členům. Pomáhat stručně řečeno všude,
kde je potřeba. Ne jinak tomu bude i nadále.

se zavedením doručování D+1 a D+2 dochází k obrovské
úspoře zaměstnanců. Nejde o stovky, ale aktuálně
o představu snížení o jeden a půl tisíce zaměstnanců. To
společně s úsporou za změnu doručování realizovanou
v letošním roce znamená minimálně o tisíc lidí ještě více.
Je jasně řečeno a podkladové materiály to potvrzují, že
se ve vztahu k poskytovaným službám a jejich kvalitě nic
nezmění, naopak zlepší. Bylo by ještě velice zdlouhavé
popisovat současnou situaci. Dochází k výraznému
prodeji majetku státu, který spravuje Česká pošta. To vše
za účelem zajištění dostatečných prostředků na investice.
Potud vyprávění o tom, co se stalo a stane. K tomu je
potřeba říci to pro nás nejpodstatnější a nejdůležitější.
Česká pošta nemá díky nemožnosti dosažení společného
postupu odborů Podnikovou kolektivní smlouvu. Celý
proces je dlouhodobě blokován některými odborovými
organizacemi a na základě platných zákonů není možné
tuto skutečnost opomenout. Platí nadále, že pokud se
jeden nebo dva odborové subjekty postaví proti ostatním,
tak je prostě konec. Neexistuje žádné pravidlo a možnost
demokraticky takovouto menšinu přehlasovat. Ve všech
systémech státu to platí, ve vztahu ke kolektivnímu
vyjednávání ne. Snaha to změnit je dlouhodobá a stále
neúspěšná. Nic nepomáhají příklady ze zahraničí, kde
tento postup je v souladu se zákony a uplatněním principu
demokratických práv. Co je ale velice důležité. V této
těžké situaci dostávají v procesu neúměrných zátěží
zaměstnanci oznámení o výpovědi z práce od 1. 3. 2021.
To je strašné konstatování. Naše odbory a naši zástupci
zaměstnanců v dozorčí radě ČP bojují o zajištění vyššího
odstupného, vyšších mzdových nárůstů pro příští rok,
zachování co nejvíce pracovních příležitostí pro dotčené
kolegyně a kolegy, rekvalifikaci a další. Ten odchod
je skutečně z pohledu odborů na místě posledním.
Zaměstnavatel garantuje aktivní účast na zajištění práce
u podniku nebo jinde ve spolupráci s Úřady práce. V DR
neustále připomínáme změnu zadání na vytvoření
kladného hospodářského výsledku pro rok 2021. Byl
by to dílčí krok, ale za rok může být situace výrazně

Závěr tohoto článku, posledního v letošním roce, nemůže
být svým obsahem jiný než v minulých číslech. Považuji
za svoji povinnost poděkovat všem členům našich odborů
a stejně tak všem kolegyním a kolegům podporujícím
naši nelehkou práci. Děkuji vám všem za obrovské úsilí
vedoucí k lepšímu vnímání podniku v očích veřejnosti.
Není možné nevzpomenout i těch, kteří jsou proti nám
a snižují hodnotu naší práce. Tady platí jedno doporučení,
zkuste to prosím sami. Je až neuvěřitelné, že se někteří
politici diví, co že se to v České poště děje. Někteří se
diví, kolik zaměstnanců má podnik opustit. Děkuji všem
našim funkcionářům za jejich práci. Za práci ve prospěch
lidí. Za práci, za kterou není možné očekávat příliš uznání
nebo poděkování.

Vážené kolegyně, vážení kolegové, přeji vám a vašim
rodinám i blízkým krásné vánoční svátky plné pohody
a klidu, do nového roku pak hodně osobních úspěchů,
spokojenosti, velký kus osobního štěstí a lásky,
a především pevné zdraví. Jsem s vírou, že to všechno
nakonec spolu zvládneme a s úctou k vaší práci a vám
všem.

Karel Koukal
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Když se dostanete do finanční tísně, tak můžete
požádat o pomoc úřad práce

Minimální mzda 2021
Nerozlišuje se, jde-li o pracovní poměr na dobu určitou
či neurčitou nebo o souběžné pracovní poměry. Nárok
na minimální mzdu vzniká v každém pracovním poměru
nebo právním vztahu založeném dohodami o pracích
konaných mimo pracovní poměr samostatně.

Na 15 200 Kč vzroste v příštím roce minimální mzda.
Minimální mzda se zvýší o 600 Kč. Dosáhne tak
na 42,4 % průměrné mzdy.
Minimální mzda je nejnižší přípustná výše odměny
za práci v pracovněprávním vztahu. Její základní
právní úprava je stanovena zákoníkem práce (zákon
č. 262/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů). Výši
základní sazby minimální mzdy a podmínky pro
poskytování minimální mzdy stanovuje nařízení vlády
č. 567/2006 Sb., o minimální mzdě, o nejnižších úrovních
zaručené mzdy, o vymezení ztíženého pracovního
prostředí a o výši příplatku ke mzdě za práci ve ztíženém
pracovním prostředí, ve znění pozdějších předpisů.

Minimální mzda platí jako jediná mzdová veličina
pro zaměstnance v organizacích podnikatelské sféry,
v nichž se uplatňuje kolektivní vyjednávání o mzdách.
V jednotlivých kolektivních smlouvách lze dohodnout
minimální mzdu vyšší, než uvádí nařízení vlády
o minimální mzdě.
V ostatních organizacích podnikatelské sféry, ve kterých
není uzavřena kolektivní smlouva nebo nejsou mzdové
podmínky v kolektivní smlouvě sjednány, platí vedle
minimální mzdy nejnižší úrovně zaručené mzdy. Nejnižší
úroveň zaručené mzdy pro 1. skupinu prací je shodná
s výší minimální mzdy.

Minimální mzda se vztahuje na všechny zaměstnance
v pracovním poměru nebo právním vztahu založeném
dohodami o pracích konaných mimo pracovní poměr
(dohoda o provedení práce a dohoda o pracovní činnosti).

tar. stupeň

2021

2020

2019

2018

2017

1

15 200 Kč

14 600 Kč

13 350 Kč

12 200 Kč

11 000 Kč

2

16 800 Kč

16 100 Kč

14 740 Kč

13 500 Kč

12 200 Kč

3

18 500 Kč

17 800 Kč

16 280 Kč

14 900 Kč

13 400 Kč

4

20 500 Kč

19 600 Kč

17 970 Kč

16 400 Kč

14 800 Kč

5

22 600 Kč

21 700 Kč

19 850 Kč

18 100 Kč

16 400 Kč

6

24 900 Kč

24 000 Kč

21 900 Kč

20 000 Kč

18 100 Kč

7

27 500 Kč

26 500 Kč

24 180 Kč

22 100 Kč

19 900 Kč

8

30 400 Kč

29 200 Kč

26 700 Kč

24 400 Kč

22 000 Kč

Dávku může ÚP ČR poskytnout na úhradu nákladů
spojených se zajištěním základních životních potřeb
jako je jídlo, nájem, energie, ošacení, hygienické
potřeby, telefon, internet či hypotéka. Dávku naopak
úřad nemůže poskytnout na úhradu léků, splátky dluhů,
leasingů nebo nákladů spojených s podnikáním.

Pokud jste se dostali do finančních potíží, můžete
požádat o některou ze sociálních dávek nebo dávek
pomoci v hmotné nouzi.
Ministerstvo práce a sociálních věcí ve spolupráci
s Úřadem práce ČR připravilo pro ty, kdo se v důsledku
druhé vlny koronavirové pandemie dostali do finančních
problémů, dávku mimořádné okamžité pomoci MOP
COVID-19.

Žádost se podává na úřadu práce elektronicky
prostřednictvím datové schránky, e-mailem, poštou
nebo je možné ji odevzdat do schránek umístěných
obvykle při vstupu na příslušném kontaktním pracovišti
úřadu práce, případně na jiném viditelně označeném
místě. Pokud využijete možnost podání e-mailem, není
nutné, abyste po dobu nouzového stavu měli zaručený
elektronický podpis.

Pro účely hodnocení nároku na dávku MOP COVID-19
a její výši se nově započítává pouze 50 procent
veškerých příjmů žadatele, novinkou je také možnost
uvést po přiměřenou dobu jako jiný důvod pro
poskytnutí dávky i hypotéku.

Do dosažené mzdy nebo platu rozhodného pro vznik
nároku na doplatek do minimální mzdy se zahrnují
všechna mzdová plnění s výjimkou mzdy a platu za práci
přesčas, příplatku za práci ve svátek, za noční práci,
za práci ve ztíženém pracovním prostředí a za práci
v sobotu a v neděli. Do mzdy (platu) se rovněž nezahrnují
plnění poskytovaná v souvislosti se zaměstnáním,
zejména náhrady mzdy, odstupné, cestovní náhrady,
odměna za pracovní pohotovost.

V jednotlivých podnicích se může uplatňovat
vícestupňový tarifní systém, který je odvozen podle
složitosti, odpovědnosti a namáhavosti prací.
Doplatek do výše minimální mzdy
Nedosáhne-li mzda, plat nebo odměna z dohody
v kalendářním měsíci výše minimální mzdy, je
zaměstnavatel povinen zaměstnanci poskytnout doplatek,
a to bez ohledu na jeho zaviněnou či nezaviněnou nižší
výkonnost, což platí i pro zaměstnance odměňované
úkolovou mzdou.

Zdroj: MPSV
Jindřiška Budweiserová
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Mimořádná okamžitá pomoc MOP COVID-19
Lidé, kteří se prokazatelně ocitnou vlivem koronaviru
ve finanční nouzi, mohou požádat o jednorázovou
dávku mimořádné okamžité pomoci (MOP COVID-19).
Týká se to i rodičů dětí do 10 let, jež s nimi zůstanou
doma na tzv. ošetřovném kvůli současné situaci kolem
koronaviru. Pro účely dávky se posuzuje mimo jiné
příjem všech osob ve společné domácnosti. Žádost
o dávku musí být odůvodněná.

o úhradu nutných výdajů na náklady za provoz
internetových a telefonních služeb u rodin s dětmi,
pokud je nařízena distanční výuka či děti nemohou
navštěvovat školu.
Může si požádat o MOP COVID-19 i osoba, která již
je příjemce dávek státní sociální podpory?
Ano, může. Je potřeba však nutně uvést, že všechny
dávky státní sociální podpory, tj. přídavek na dítě,
rodičovský příspěvek a příspěvek na bydlení, jsou
v rámci hodnocení nároku na dávku MOP COVID-19
zohledňovány, proto budou mít významný vliv na výši
přiznané dávky MOP COVID-19.

Co je mimořádná okamžitá pomoc?
Prostřednictvím mimořádné okamžité pomoci může
být poskytnuta pomoc v situacích nepříznivého
a mimořádného charakteru, kdy je potřeba poskytnout
pomoc bezprostředně. Zákon o pomoci v hmotné nouzi
stanoví několik situací, v nichž lze tuto dávku pomoci
v hmotné nouzi poskytnout.

MOP COVID-19 slouží k jakému účelu?
MOP COVID-19 se poskytuje na základní životní
potřeby, tj. zejména na jídlo, ošacení, hygienické
prostředky, nájem plus další náklady spojené
s bydlením (energie, služby) a další nutné výdaje jako je
domácí internet, poplatky za telefonní služby, hypotéka
apod.

O jakou mimořádnou okamžitou pomoc můžu
v současné době požádat, když jsem ztratil nebo se
mi snížil příjem z důvodu vyhlášeného nouzového
stavu ve spojitosti s COVID-19?
V souvislosti s vyhlášením nouzového stavu
ve spojitosti s COVID-19 je možné poskytnout
mimořádnou okamžitou pomoc z důvodu vážné
mimořádné události. MOP COVID-19 lze poskytnout
žadatelům a osobám společně posuzovaným, pokud
jsou postiženi z důvodu pandemie COVID-19.

Lze MOP COVID-19 poskytnout i na uhrazení dluhů,
které jsem nucen pravidelně platit?
Ne. MOP COVID-19 se neposkytuje na léky, dluhy
(kromě hypoték), leasing, náklady spojené s podnikáním
(např. nájem provozovny a další povinné splátky)
apod. Pomoc v oblasti podnikání je součástí jiných
podpůrných opatření realizovaných Ministerstvem
průmyslu a obchodu či Ministerstvem financí.

Kdo může požádat o mimořádnou okamžitou
pomoc z důvodu vážné mimořádné události?
O MOP COVID-19 může požádat každá osoba žijící
na území ČR, která vzhledem k nízkým nebo chybějícím
finančním prostředkům nemůže uspokojit své základní
životní potřeby, nebo nemůže uhradit náklady spojené
s bydlením.

Jak mám náklady na bydlení za aktuální kalendářní
měsíc Úřadu práce ČR doložit?
Náklady na bydlení v aktuálním kalendářním měsíci lze
doložit: nájemní nebo ubytovací smlouvou, kopií rozpisu
záloh za elektrickou energii, kopií rozpisu záloh za plyn,
kopií SIPO nebo kopií evidenčního listu.

v nezaměstnanosti, přijaté výživné a další opakující
se dávky (např. rodičovský příspěvek, přídavek
na dítě). Jelikož se MOP COVID-19 bude poskytovat
i na úhradu spojenou s náklady na bydlení, je nutné
přihlédnout i k příspěvku na bydlení. U OSVČ (hlavní
i vedlejší činnost) se nebude přihlížet k minulému
daňovému přiznání a ani se nepoužije fikce jejich příjmu.
K veškerým příjmům u žadatele MOP COVID-19 se
přihlíží pouze z 50 % jejich výše.

Je opravdu nutné dokládat všechny bankovní účty
všech osob, které se mnou užívají byt?
Ano. U MOP COVID-19 se v současné době nepřihlíží
k sociálním a majetkovým poměrům (tj. k motorovým
vozidlům, nemovitostem apod.) žadatele a osob
společně posuzovaných, ale pouze k finančních
prostředků v hotovosti. Proto je nutné, aby k žádosti
bylo doloženo prohlášení o příjmech a výpis ze
všech bankovních účtů žadatele a osob společně
posuzovaných (Úřad práce ČR hodnotí jen určitou část
peněz na účtu, aby žadateli a jeho rodině zbyly nějaké
našetřené peníze; není proto nutné obávat se účet
předložit).

Jsem OSVČ a chci si uplatnit žádost o kompenzační
bonus, budou se i tyto finanční prostředky
zohledňovat v rámci hodnocení nároku
na mimořádnou okamžitou pomoc z důvodu vážné
mimořádné události?
Ano. OSVČ je oprávněna uplatnit Žádost o dotaci
z programu „OŠETŘOVNÉ“ pro OSVČ u Ministerstva
průmyslu a obchodu, pokud pečuje o dítě do 10 let
věku. Proto se bude u některých OSVČ (které mají
dítě do 10 let věku) požadovat Prohlášení o tom, zda
uplatnili/neuplatnili žádost o dotaci OSVČ a zda jim
tato dotace byla vyplacena. Pokud OSVČ tato dotace
vyplacena byla, bude k ní Úřad práce ČR přihlížet jako
k ošetřovnému. OSVČ je rovněž oprávněna uplatnit
Žádost o kompenzační bonus. Tento kompenzační
bonus se započítává jako příjem pro dávky pomoci
v hmotné nouzi. Proto se bude u OSVČ požadovat

Budou mé příjmy zohledněny v rámci hodnocení
nároku na MOP COVID-19?
Ano. Úřad práce ČR přihlíží jen k příjmům, které byly
vyplaceny v měsíci podání žádosti o MOP COVID-19.
Mezi tyto příjmy patří zejména mzda, nemocenské
dávky včetně ošetřovného, důchody, podpora

Komu konkrétně je MOP COVID-19 určena?
MOP COVID-19 je možné poskytnout rodině nebo
osamělým rodičům, kterým se snížily příjmy např.
v důsledku pobírání ošetřovného, podnikatelům,
kteří museli omezit svoji činnost, a zaměstnancům
na dohodách o provedení práce či činnosti, kterým byl
omezen výkon zaměstnání.

Může si požádat o mimořádnou okamžitou pomoc
z důvodu vážné mimořádné události i osoba,
která již je příjemce opakujících se dávek pomoci
v hmotné nouzi, jako je příspěvek na živobytí
a doplatek na bydlení?
Ano, může si požádat, ale nárok na MOP COVID-19
příjemci opakujících se dávek pomoci v hmotné
nouzi vznikne jen ojediněle. Pro tuto situaci je MOP
COVID-19 poskytována zejména na pokrytí základních
životních potřeb, mezi které v této situaci patří
především živobytí (jídlo, pití, základní hygienické
potřeby) a nájem, energie a služby spojené s bydlením.
Tento účel je tedy zcela stejný, jako u příspěvku
na živobytí a doplatku na bydlení, jež také slouží
k zabezpečení základních životních potřeb a úhradě
nákladů spojených s bydlením. V odůvodněných
případech může k souběhu dojít, a to, jedná-li se

Žiji ve společné domácnosti i s jinými členy,
poskytuje se uvedená MOP COVID-19 všem členům
domácnosti?
Ne. MOP COVID-19 se poskytuje jen jedna do rodiny
(hodnotí se pro nárok a výši MOP vždy celý okruh
společně posuzovaných osob, i přesto, že někdo
z okruhu nesplňuje podmínky osoby v hmotné nouzi
nebo není oprávněnou osobou).
Kde lze najít žádost o MOP COVID-19?
Formuláře žádostí jsou k dispozici buď na každém
kontaktním pracovišti Úřadu práce ČR, nebo také
na webu Ministerstva práce a sociálních věcí. Na stejné
webové stránce a na všech kontaktních pracovištích
Úřadu práce ČR jsou dostupné všechny povinné přílohy.
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Právní kudykam
Vážené kolegyně, vážení kolegové,
opět máte v ruce náš časopis, letos čtvrté číslo.
Prožíváme celospolečensky nelehké období, ale vězte,
že jako členové odborů máte na své straně pomoc a
spoustu potřebných informací. Na složité situace, které
vám život připraví, nejste sami, a vždy se máte s kým
poradit.
Přesto, že v minulém čísle bylo jedním z témat pracovní
doba, zaznamenala jsem v posledním měsíci opakující
se dotazy. Opakování je matkou moudrosti, tudíž i dnes,
pokud se začtete do rubriky Abeceda pracovněprávních
vztahů, se dozvíte něco bližšího o právní úpravě pracovní
doby. Dále jsem se zabývala vašimi dotazy a právní
úpravou ověřování podpisu.
Prohlášení o tom, zda uplatnili/neuplatnili žádost
o tento kompenzační a zda jim byl vyplacen. Pokud
OSVČ tento kompenzační bonus vyplacen byl, bude
k němu Úřad práce ČR přihlížet.

a celkových nákladů na bydlení za aktuální kalendářní
měsíc. Od tohoto součtu se odečtou započitatelné
příjmy vyplacené v aktuálním kalendářním měsíci
(z 50 %) a finanční prostředky v hotovosti, které
převyšují nejméně součet dvojnásobku životních
minim žadatele a společně posuzovaných osob
a dvojnásobku nákladů na bydlení. Maximálně ale
může být poskytnuta částka ve výši 57 900 Kč.

Na osobním bankovním účtu mi zbyla částka
20 000 Kč, bude mi tento zůstatek na účtu
zohledňovat v rámci hodnocení nároku na MOP
COVID-19?
U finančních prostředků v hotovosti se nepřihlíží
nejméně k výši dvojnásobku životního minima
žadatele a osob společně posuzovaných plus
dvojnásobku jejich nákladů na bydlení. Tzn., že
se sečtou částky životních minim osob společně
posuzovaných a součet se vynásobí dvěma
a k této výsledné částce se přičte dvojnásobek
jejich celkových nákladů na bydlení a vyjde suma,
ke které Úřad práce ČR nebude přihlížet. K částkám
v hotovosti, které budou přesahovat tuto vypočítanou
sumu, se pro nárok a výši MOP COVID-19 přihlížet
bude.

Bude se tato MOP COVID-19 vyplácet i po skočení
nouzového stavu v ČR?
Výše uvedená doporučení jsou dočasným
mimořádným postupem a budou zpřesňována,
případně měněna v závislosti na vývoji
epidemiologické situace a opatření vlády České
republiky.
V případě dlouhodobé finanční tísně stát poskytuje
další příspěvky. Jsou to dávky státní sociální podpory,
což je přídavek na dítě, příspěvek na bydlení,
rodičovský příspěvek, porodné a pohřebné.

Jaká výše mimořádné okamžité pomoci z důvodu
vážné mimořádné události mi může být přiznána?
Výše MOP COVID-19 se stanoví až
do patnáctinásobku částky životního minima
jednotlivce (tj. až do výše 57 900 Kč), což znamená,
že může být poskytnuta i částka nižší. Konkrétně pro
tuto situaci se výše MOP COVID-19 stanoví tak, že se
sečte částka součtu životních minim osob společně
posuzovaných s částkou dalších nutných výdajů

Dávkou pomoci v hmotné nouzi je příspěvek
na živobytí, doplatek na bydlení a mimořádná
okamžitá pomoc.
Veškerou související agendu vyřizují úřady práce.
Podrobné informace jsou na portálu MPSV.

Zdroj: MPSV, ÚP
Jindřiška Budweiserová
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Přeji vám hezké vánoční svátky, hodně zdraví, což je
dnes to nejdůležitější, co máme, a do nového roku jen
to dobré.

Váš právní servis

Abeceda pracovněprávních vztahů
podle zákoníku práce
Pracovní doba a doba odpočinku
Pracovní doba je jedním ze základní atributů
sjednaného pracovního vztahu. Délka pracovní doby
zpravidla nebývá sjednána v pracovní smlouvě,
zaměstnavatel má povinnost (ust. § 37 zákoníku
práce) informovat zaměstnance mimo jiného o týdenní
pracovní době a jejím rozvržení.

podmínky pro plnění jeho pracovních úkolů a dodržovat
ostatní pracovní podmínky stanovené právními předpisy,
smlouvou nebo stanovené vnitřním předpisem.
Na druhé straně je zaměstnanec povinen podle pokynů
zaměstnavatele konat osobně práce podle pracovní
smlouvy v rozvržené týdenní pracovní době a dodržovat
povinnosti, které mu vyplývají z pracovního poměru.

Od vzniku pracovního poměru je zaměstnavatel povinen
přidělovat zaměstnanci práci podle pracovní smlouvy,
platit mu za vykonanou práci mzdu nebo plat, vytvářet

Konkrétně je pracovní doba a doba odpočinku upravena
v zákoníku práce v §§ 78 – 100.
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Obecná ustanovení o pracovní době a délce
pracovní doby
Pro účely úpravy pracovní doby a doby odpočinku je:
a)	pracovní dobou doba, v níž je zaměstnanec povinen
vykonávat pro zaměstnavatele práci, a doba, v níž je
zaměstnanec na pracovišti připraven k výkonu práce
podle pokynů zaměstnavatele,
b)	dobou odpočinku doba, která není pracovní dobou,
c)	směnou část týdenní pracovní doby bez práce
přesčas, kterou je zaměstnanec povinen na základě
předem stanoveného rozvrhu pracovních směn
odpracovat,
d)	dvousměnným pracovním režimem režim práce,
v němž se zaměstnanci vzájemně pravidelně střídají
ve 2 směnách v rámci 24 hodin po sobě jdoucích,
e)	vícesměnným pracovním režimem režim práce,
v němž se zaměstnanci vzájemně pravidelně střídají
ve 3 nebo více směnách v rámci 24 hodin po sobě
jdoucích,
f)	nepřetržitým pracovním režimem režim práce,
v němž se zaměstnanci vzájemně pravidelně střídají
ve směnách v nepřetržitém provozu zaměstnavatele
v rámci 24 hodin po sobě jdoucích,
g)	nepřetržitým provozem provoz, který vyžaduje výkon
práce 24 hodin denně po 7 dnů v týdnu,
h)	pracovní pohotovostí doba, v níž je zaměstnanec
připraven k případnému výkonu práce podle pracovní
smlouvy, která musí být v případě naléhavé potřeby
vykonána nad rámec jeho rozvrhu pracovních
směn. Pracovní pohotovost může být jen na jiném
místě dohodnutém se zaměstnancem, odlišném
od pracovišť zaměstnavatele,
i)	prací přesčas práce konaná zaměstnancem
na příkaz zaměstnavatele nebo s jeho souhlasem
nad stanovenou týdenní pracovní dobu vyplývající
z předem stanoveného rozvržení pracovní doby
a konaná mimo rámec rozvrhu pracovních směn.

U zaměstnanců s kratší pracovní dobou je prací
přesčas práce přesahující stanovenou týdenní
pracovní dobu; těmto zaměstnancům není
možné práci přesčas nařídit. Prací přesčas není,
napracovává-li zaměstnanec prací konanou nad
stanovenou týdenní pracovní dobu pracovní volno,
které mu zaměstnavatel poskytl na jeho žádost,
j)	noční prací práce konaná v noční době; noční doba
je doba mezi 22. a 6. hodinou,
k)	zaměstnancem pracujícím v noci zaměstnanec, který
odpracuje během noční doby nejméně 3 hodiny ze
své pracovní doby v rámci 24 hodin po sobě jdoucích
v průměru alespoň jednou týdně v období, nejdéle
26 týdnů po sobě jdoucích,
l)	rovnoměrným rozvržením pracovní doby rozvržení,
při kterém zaměstnavatel rozvrhuje na jednotlivé
týdny stanovenou týdenní pracovní dobu, popřípadě
kratší pracovní dobu,
m)	nerovnoměrným rozvržením pracovní doby rozvržení,
při kterém zaměstnavatel nerozvrhuje rovnoměrně
na jednotlivé týdny stanovenou týdenní pracovní
dobu, popřípadě kratší pracovní dobu, s tím, že
průměrná týdenní pracovní doba nesmí přesáhnout
stanovenou týdenní pracovní dobu, popřípadě kratší
pracovní dobu, za období nejvýše 26 týdnů po sobě
jdoucích. Jen kolektivní smlouva může toto období
vymezit nejvýše na 52 týdnů po sobě jdoucích.
O dvousměnný, vícesměnný, nepřetržitý provoz jde
i v případě, kdy při pravidelném střídání zaměstnanců
ve směnách dojde k souběžnému výkonu práce
zaměstnanců navazujících směn, avšak jen po dobu
nejvýše 1 hodiny.
Stanovená týdenní pracovní doba
Délka stanovené týdenní pracovní doby činí 40 hodin
týdně. Délka stanovené týdenní pracovní doby činí
u zaměstnanců (i) pracujících v podzemí při těžbě uhlí,
rud a nerudných surovin, v důlní výstavbě a na báňských
pracovištích geologického průzkumu 37,5 hodiny týdně;
(ii) vícesměnným nebo nepřetržitým pracovním režimem
37,5 hodiny týdně; (iii) s dvousměnným pracovním režimem
38,75 hodiny týdně.
Zkrácení stanovené týdenní pracovní doby bez snížení
mzdy pod rozsah stanovený v přechozím odstavci může
obsahovat jen kolektivní smlouva nebo vnitřní předpis.
Takto zkrácená týdenní pracovní doba je stanovenou
týdenní pracovní dobou.
U zaměstnance mladšího než 18 let nesmí délka směny
v jednotlivých dnech překročit 8 hodin a ve více základních
pracovněprávních vztazích nesmí délka týdenní pracovní
doby ve svém souhrnu překročit 40 hodin týdně.
Kratší pracovní doba
Kratší pracovní doba pod rozsah stanovené týdenní
pracovní doby může být sjednána pouze mezi
zaměstnavatelem a zaměstnancem. Zaměstnanci přísluší
mzda nebo plat, které odpovídají sjednané kratší pracovní
době.
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Základní ustanovení
Pracovní dobu rozvrhuje zaměstnavatel a určí začátek
a konec směn. Pracovní doba se rozvrhuje zpravidla
do pětidenního pracovního týdne. Při rozvržení pracovní
doby je zaměstnavatel povinen přihlédnout k tomu, aby
toto rozvržení nebylo v rozporu s hledisky bezpečné
a zdraví neohrožující práce.
Zaměstnanec je povinen být na začátku směny na svém
pracovišti a odcházet z něho až po skončení směny.
Délka směny nesmí přesáhnout 12 hodin.
Zaměstnavatel je povinen vypracovat písemný rozvrh
týdenní pracovní doby a seznámit s ním nebo s jeho
změnou zaměstnance nejpozději 2 týdny a v případě
konta pracovní doby 1 týden před začátkem období,
na něž je pracovní doba rozvržena, pokud se nedohodne
se zaměstnancem na jiné době seznámení.

důvody; (v) v době důležitých osobních překážek
v práci, jako je např. nemoc; (vi) v dalších případech
určených zaměstnavatelem. V těchto případech platí
pro zaměstnance předem stanovené rozvržení týdenní
pracovní doby do směn, které je zaměstnavatel pro tento
účel povinen určit.
Konto pracovní doby
Konto pracovní doby je způsob rozvržení pracovní doby,
který smí zavést jen kolektivní smlouva nebo vnitřní
předpis u zaměstnavatele, u kterého nepůsobí odborová
organizace. Jestliže je uplatněno konto pracovní doby,
nemůže vyrovnávací období přesáhnout 26 týdnů
po sobě jdoucích. Jen kolektivní smlouva může vymezit
toto období nejvýše na 52 týdnů po sobě jdoucích.
Při uplatnění konta pracovní doby je zaměstnavatel
povinen vést účet pracovní doby zaměstnance a účet
mzdy zaměstnance. Na účtu pracovní doby zaměstnance
se vykazuje (i) stanovená týdenní pracovní doba,
popřípadě kratší pracovní doba; (ii) rozvrh pracovní
doby na jednotlivé pracovní dny včetně začátku a konce
směny; (iii) odpracovaná pracovní doba v jednotlivých
pracovních dnech a za týden.

Pružné rozvržení pracovní doby
Pružné rozvržení pracovní doby zahrnuje časové úseky
základní a volitelné pracovní doby, jejichž začátek
a konec určuje zaměstnavatel. V základní pracovní
době je zaměstnanec povinen být na pracovišti. V rámci
volitelné pracovní doby si zaměstnanec sám volí začátek
a konec pracovní doby. Celková délka směny nesmí
přesáhnout 12 hodin.
Při pružném rozvržení pracovní doby musí být průměrná
týdenní pracovní doba naplněna ve vyrovnávacím období
určeném zaměstnavatelem, nejdéle však v období
26 týdnů po sobě jdoucích. Případně na základě
uzavřené kolektivní smlouvy může být vyrovnávací
období 52 týdnů po sobě jdoucích.
Pružné rozvržení pracovní doby se neuplatní (i) při
pracovní cestě zaměstnance; (ii) v době čerpání
dovolené; (iii) při nutnosti zabezpečení naléhavého
pracovního úkolu ve směně, jejíž začátek a konec je
pevně stanoven; (iv) brání-li jejímu uplatnění provozní

Přestávka v práci a bezpečnostní přestávka
Zaměstnavatel je povinen poskytnout zaměstnanci
nejdéle po 6 hodinách nepřetržité práce přestávku v práci
na jídlo a oddech v trvání nejméně 30 minut. Mladistvému
zaměstnanci musí být tato přestávka poskytnuta nejdéle
po 4,5 hodinách nepřetržité práce. Jde-li o práce, které
nemohou být přerušeny, musí být zaměstnanci i bez
přerušení provozu nebo práce zajištěna přiměřená
doba na oddech a jídlo, kdy se tato doba započítává
do pracovní doby. Například se může jednat o tzv.
jednomužná pracoviště obsluhy, kdy přestávky nelze
poskytnout zpravidla v žádné směně.
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U zaměstnavatele, u kterého zaměstnanec koná práci
v nočních směnách, začíná den pracovního klidu hodinou
odpovídající nástupu zaměstnanců té směny, která v týdnu
nastupuje podle rozvrhu směn jako první. Ustanovení
předchozí věty je možné použít též pro účely práva
na mzdu nebo plat, odměnu z dohody a pro zjišťování
průměrného výdělku.

Byla-li přestávka v práci na jídlo a oddech rozdělena,
musí alespoň jedna její část činit nejméně 15 minut.
Přestávky v práci na jídlo a oddech se neposkytují
na začátku a konci pracovní doby. Poskytnuté přestávky
v práci na jídlo a oddech se nezapočítávají do pracovní
doby.
Má-li zaměstnanec při výkonu práce právo
na bezpečnostní přestávku podle zvláštních právních
předpisů, započítává se tato přestávka do pracovní doby.
Připadne-li bezpečnostní přestávka na dobu přestávky
v práci na jídlo a oddech, započítá se přestávka v práci
na jídlo a oddech do pracovní doby. Zaměstnavatel
například musí zaměstnanci poskytnou bezpečnostní
přestávku, který pracuje se zobrazovacími jednotkami,
zejména s počítači a jejich příslušenstvím.

sociálních služeb; (iv) u naléhavých opravných prací,
jde-li o odvrácení nebezpečí pro život nebo zdraví
zaměstnanců; (v) při živelních událostech a v jiných
obdobných mimořádných případech.
Odpočinek mezi koncem jedné směny a začátkem
následující směny, zkrácený na 8 hodin během 24 hodin,
může být zaměstnanci staršímu 18 let nahrazen při
sezónních pracích v zemědělství tak, že mu bude
poskytnut v období následujících 3 týdnů od jeho
zkrácení.
Dny pracovního klidu
Dny pracovního klidu jsou dny, na které připadá nepřetržitý
odpočinek zaměstnance v týdnu, a svátky. Práci
ve dnech pracovního klidu může zaměstnavatel nařídit
jen výjimečně. V den nepřetržitého odpočinku v týdnu
může zaměstnavatel nařídit zaměstnanci jen výkon těchto
nutných prací, které nemohou být provedeny v pracovních
dnech (i) naléhavé opravné práce; (ii) nakládací a vykládací
práce; (iii) inventurní a závěrkové práce; (iv) práce
konané v nepřetržitém provozu za zaměstnance, který
se nedostavil na směnu; (v) při živelních událostech
a v jiných obdobných mimořádných případech; (vi) práce
nutné se zřetelem na uspokojování životních, zdravotních,
vzdělávacích, kulturních, tělovýchovných a sportovních
potřeb obyvatelstva; (vii) práce v dopravě; (viii) krmení
a ošetřování zvířat.
Ve svátek může zaměstnavatel nařídit zaměstnanci jen
výkon prací, které je možné zaměstnanci nařídit ve dnech
nepřetržitého odpočinku v týdnu, práce v nepřetržitém
provozu a práce potřebné při střežení objektů
zaměstnavatele.

Nepřetržitý odpočinek mezi dvěma směnami
Zaměstnavatel je povinen rozvrhnout pracovní dobu
tak, aby zaměstnanec měl mezi koncem jedné směny
a začátkem následující směny nepřetržitý odpočinek
po dobu alespoň 11 hodin. Zaměstnanec mladší
18 let musí mít odpočinek po dobu alespoň 12 hodin
během 24 hodin po sobě jdoucích. Odpočinek může
být zkrácen až na 8 hodin během 24 hodin po sobě
jdoucích zaměstnanci staršímu 18 let za podmínky,
že následující odpočinek mu bude prodloužen
o dobu zkrácení tohoto odpočinku. Takovéto zkrácení
odpočinku může být (i) v nepřetržitých provozech,
při nerovnoměrně rozvržené pracovní době a při
práci přesčas; (ii) v zemědělství; (iii) při poskytování
služeb obyvatelstvu, zejména ve veřejném stravování,
v kulturních zařízeních, v telekomunikacích a poštovních
službách, ve zdravotnických zařízeních, v zařízeních
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průměrná délka směny nepřekročila 8 hodin v období
nejdéle 26 týdnů po sobě jdoucích. Přičemž při výpočtu
průměrné délky směny zaměstnance pracujícího v noci se
vychází z pětidenního pracovního týdne.
Zaměstnavatel je povinen zajistit, aby zaměstnanec
pracující v noci byl vyšetřen poskytovatelem
pracovnělékařských služeb v případech a za podmínek
stanovených pro pracovnělékařské služby zákonem
o specifických zdravotních službách. Úhrada poskytnutých
zdravotních služeb nesmí být na zaměstnanci požadována.
Zaměstnavatel je povinen zajišťovat pro zaměstnance
pracující v noci přiměřené sociální zajištění, zejména
možnost občerstvení. Pracoviště, na kterém se pracuje
v noci, je zaměstnavatel povinen vybavit prostředky pro
poskytnutí první pomoci, včetně zajištění prostředků
umožňujících přivolat rychlou lékařskou pomoc.

Nepřetržitý odpočinek v týdnu
Zaměstnavatel je povinen rozvrhnout pracovní dobu tak,
aby zaměstnanec měl nepřetržitý odpočinek v týdnu
v trvání alespoň 35 hodin. Nepřetržitý odpočinek v týdnu
nesmí činit u mladistvého zaměstnance méně než
48 hodin. Jestliže to umožňuje provoz zaměstnavatele,
stanoví se nepřetržitý odpočinek v týdnu všem
zaměstnancům na stejný den a tak, aby do něho spadala
neděle.
Tam, kde může být odpočinek mezi směnami zkrácen
na 8 hodin během 24 hodin a u technologických procesů,
které nemohou být přerušeny, může zaměstnavatel
rozvrhnout pracovní dobu zaměstnanců starších 18 let
pouze tak, že doba nepřetržitého odpočinku v týdnu bude
činit nejméně 24 hodin, s tím, že zaměstnancům bude
poskytnut nepřetržitý odpočinek v týdnu tak, aby za období
2 týdnů činila délka tohoto odpočinku celkem alespoň
70 hodin.
Jestliže to je dohodnuto, může být v zemědělství poskytnut
nepřetržitý odpočinek tak, že bude tento odpočinek
za období (i) 3 týdnů činit celkem alespoň 105 hodin;
(ii) 6 týdnů činit při sezónních pracích celkem alespoň
210 hodin.

Pracovní pohotovost
Pracovní pohotovost může zaměstnavatel na zaměstnanci
požadovat, jen jestliže se o tom se zaměstnancem
dohodne. Za dobu pracovní pohotovosti přísluší
zaměstnanci odměna nejméně ve výši 10 % průměrného
výdělku. Za výkon práce v době pracovní pohotovosti
přísluší zaměstnanci mzda nebo plat, odměna uvedená
v předchozí větě za tuto dobu nepřísluší. Výkon práce
v době pracovní pohotovosti nad stanovenou týdenní
pracovní dobu je prací přesčas. Pracovní pohotovost,
při které k výkonu práce nedojde, se do pracovní doby
nezapočítává.
Společná ustanovení o pracovní době a době
odpočinku
Zaměstnavatel je povinen vést u jednotlivých zaměstnanců
evidenci s vyznačením začátku a konce odpracované
směny, práce přesčas, noční práce, odpracované doby
v době pracovní pohotovosti a pracovní pohotovosti, kterou
zaměstnanec držel.
Na žádost zaměstnance je zaměstnavatel povinen umožnit
zaměstnanci nahlédnout do jeho účtu pracovní doby nebo

Práce přesčas
Práci přesčas je možné konat jen výjimečně. Práci přesčas
může zaměstnavatel zaměstnanci nařídit jen z vážných
provozních důvodů, a to i na dobu nepřetržitého odpočinku
mezi dvěma směnami, popřípadě i na dny pracovního
klidu. V tomto případě se však musí jednat o práce,
u kterých je možné zkrácení odpočinku na 8 hodin během
24 hodin. Nařízená práce přesčas nesmí u zaměstnance
činit více než 8 hodin v jednotlivých týdnech a 150 hodin
v kalendářním roce. Zaměstnavatel může požadovat práci
přesčas nad rozsah uvedený v předchozí větě pouze
na základě dohody se zaměstnancem.
Celkový rozsah práce přesčas nesmí činit v průměru
více než 8 hodin týdně v období, které může činit nejvýše
26 týdnů po sobě jdoucích. Jen kolektivní smlouva
může vymezit toto období nejvýše na 52 týdnů po sobě
jdoucích. Do počtu hodin nejvýše přípustné práce přesčas
ve vyrovnávacím období se nezahrnuje práce přesčas,
za kterou bylo zaměstnanci poskytnuto náhradní volno.
Noční práce
Délka směny zaměstnance pracujícího v noci nesmí
překročit 8 hodin v rámci 24 hodin po sobě jdoucích. Není-li
to z provozních důvodů možné, je zaměstnavatel povinen
rozvrhnout stanovenou týdenní pracovní dobu tak, aby
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násobkem stanovené týdenní pracovní doby a počtu týdnů
stanoveného vyrovnávacího období.
Opatření týkající se hromadné úpravy pracovní doby, práce
přesčas, možnost nařizovat práci ve dnech pracovního
klidu a noční práci se zřetelem na bezpečnost a ochranu
zdraví při práci je zaměstnavatel povinen předem projednat
s odborovou organizací.

evidence pracovní doby a do jeho účtu mzdy a pořizovat
si z nich výpisy, popřípadě stejnopisy na náklady
zaměstnavatele.
Překážky v práci na straně zaměstnance při pružném
rozvržení pracovní doby se posuzují jako výkon práce jen
v rozsahu, ve kterém zasáhly do základní pracovní doby.
Při překážkách v práci na straně zaměstnance při pružném
rozvržení pracovní doby, vymezených přesnou délkou
nezbytně nutné doby, po kterou přísluší zaměstnanci
pracovní volno, se posuzuje jako výkon práce celá tato
doba. Jde-li o poskytnutí pracovního volna zaměstnanci
pro jiný úkon v obecném zájmu – jedná se o výkon
funkce orgánu odborové organizace, rady zaměstnanců,
vyjednávacího výboru apod. (§ 203 odst. 2, písm. a)
zákoníku práce), posuzuje se celá tato doba jako výkon
práce.
Překážky v práci na straně zaměstnavatele při pružném
rozvržení pracovní doby se posuzují jako výkon práce,
jestliže zasáhly do směny zaměstnance, a to za každý
jednotlivý den v rozsahu průměrné délky směny.
Při uplatnění konta pracovní doby se pracovní volno
pro překážky v práci na straně zaměstnance poskytuje
v rozsahu nezbytně nutné doby, popřípadě v rozsahu délky
směny rozvržené zaměstnavatelem na příslušný den.
Práce přesčas při uplatnění pružného rozvržení pracovní
doby se zjišťuje vždy jako práce nad stanovenou týdenní
pracovní dobu a nad základní pracovní dobu.
Prací přesčas při uplatnění konta pracovní doby je práce
konaná nad stanovenou týdenní pracovní dobu, která je

Vláda stanoví nařízením odchylky úpravy pracovní
doby a doby odpočinku zaměstnanců v dopravě, jimiž
jsou (i) členové osádky nákladního automobilu nebo
autobusu; (ii) zaměstnanci údržby pozemních komunikací;
(iii) zaměstnanci drážní dopravy na dráze celostátní,
regionální a vlečce; (iv) zaměstnanci městské hromadné
dopravy; (v) členové posádky letadla a zaměstnanci
zajišťující provozování letiště. Nařízení vlády blíže vymezí
okruh zaměstnanců shora označených a upraví postup
a další povinnosti zaměstnavatele a zaměstnanců
při úpravě pracovní doby a doby odpočinku.
Vláda může stanovit nařízením odchylky úpravy pracovní
doby a doby odpočinku členů jednotky hasičského
záchranného sboru podniku, který je složen ze
zaměstnanců zaměstnavatele, kteří vykonávají činnost
v této jednotce jako své zaměstnání, jejichž pracovní
povinnosti zahrnují přímé plnění úkolů této jednotky.
To neplatí, pokud jde o délku stanovené týdenní pracovní
doby. Délka směny v případě odchylek uvedených v první
větě tohoto odstavce při nerovnoměrném rozvržení
pracovní doby nesmí přesáhnout 16 hodin.

Úředně ověřený podpis, kdy je potřeba?
Úředně ověřený podpis je podpis, jehož pravost
na listině je ověřena správním orgánem. Někdy je tento
proces označován jako legalizace a podpis na listině je
tedy legalizován.

úřady, (ii) obecní úřady, úřady městských částí nebo
městských obvodů územně členěných statutárních
měst a úřady městských částí hlavního města Prahy;
(iii) újezdní úřady; (iv) držitelé poštovní licence - např.
Česká pošta, s.p.; Hospodářská komora ČR.

Legalizací - úředním ověřováním podpisu, se
nepotvrzuje správnost ani pravdivost údajů uvedených
v listině ani jejich soulad s právními předpisy. Pravost
podpisu úřední orgán ověřuje tím způsobem, že
příslušná fyzická osoba před ním listinu vlastnoručně
podepíše. Je-li listina již podepsána, může fyzická
osoba před úředním orgánem uznat podpis na listině
za svůj vlastní a příslušný orgán ověří její totožnost.

Na základě jiných právních předpisů ověřování provádí
(i) notáři; (ii) advokáti, kteří činí prohlášení o pravosti
podpisu, které nahrazuje úřední ověření (iii) kapitáni
plavidel České republiky; (iv) konzulární a zastupitelské
úřady České republiky v zahraničí.
Apostila je doložka, která se připojuje za oficiální
listiny a dokumenty, a prokazuje ověření podpisu
a otisku razítka na listině za účelem jejího použití
v zahraničí. Tato zvláštní doložka nahrazuje
v případech stanovených mezinárodními smlouvami
superlegalizaci. Informaci o tom, zda je třeba pro
ověření podpisu provedení superlegalizace nebo
zajištění apostily, je možné zjistit telefonickým dotazem
na zastupitelském úřadu ČR.

Kdy je nezbytné právní jednání nebo jiné situace
opatřit úředně ověřeným podpisem, určují příslušné
právní předpisy České republiky. Tyto právní předpisy
současně určují orgány, které tato ověření provádějí.
V České republice provádějí úřední ověření podpisu
na základě zákona o ověřování tyto orgány (i) krajské
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Výpověď v době čerpání ošetřovného
Dotaz: Je možné, aby mi zaměstnavatel dal výpověď
v době, kdy čerpám dávku ošetřovného na své dítě
z důvodu uzavření školy, kterou jinak navštěvuje?

práce je stanoveno následující: zakazuje se dát
zaměstnanci výpověď v ochranné době, to je v době,
kdy zaměstnanec ošetřuje dítě mladší než 10 let nebo
jiného člena domácnosti v případech podle zákona
o nemocenském pojištění a v době, kdy pečuje o dítě
mladší než 10 let z důvodů stanovených zákonem
o nemocenském pojištění.

V současné době, kdy je vládou ČR vyhlášen
v souladu se zákonem o krizovém řízení nouzový
stav a školy a další školská zařízení jsou zavřené, byl
přijat parlamentem zákon č. 438/2020 Sb., o úpravách
poskytování ošetřovného v souvislosti s mimořádnými
opatřeními při epidemii a o změně zákona
č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění
pozdějších předpisů. Tento zákon byl schválen dne
29. 10. 2020 a nabyl účinnosti dne 30. 10. 2020.

S ohledem na uvedenou právní úpravu Vám zaměstnavatel
nemůže dát výpověď z pracovního poměru v době, kdy
čerpáte dávku ošetřovného na své dítě.
Ochranná doba znemožňuje zaměstnavateli
jednostranně rozvázat se zaměstnancem pracovní
poměr, kdy se nachází v sociálně tíživé situaci.
Ochranná doba však není překážkou pro rozvázání
pracovního poměru dvoustranným právním jednáním.
To znamená dohodou smluvních stran pracovní
smlouvy nebo zrušením pracovního poměru
ve zkušební době. Naproti tomu má zaměstnanec
možnost podat výpověď i v ochranné době. Pokud
by zaměstnavatel přistoupil k rozvázání pracovního
poměru a dal by zaměstnanci v ochranné době
výpověď, byla by tato výpověď právně neúčinná.

Na základě tohoto zákona je opětovně poskytováno
ošetřovné rodičům dětí, které nemohou s ohledem
na celospolečenskou situaci navštěvovat školu. Zde
citovaný zákon je potřeba brát jako speciální právní
úpravu ve vztahu k zákonu o nemocenském pojištění.
Zákon o nemocenském pojištění upravuje dávky, které
jsou z tohoto pojištění hrazeny a jednou z těchto dávek
je ošetřovné. Tato okolnost je stěžejní pro posouzení
Vaší situace.
Ust. § 53 zákoníku práce obsahuje zákaz výpovědi
dané zaměstnavatelem zaměstnanci. Konkrétně
v odst. 1, písm. f) zde uvedeného ustanovení zákoníku

Klára Holubová
právní servis OS ZPTNS

21

Malá ohlédnutí
10. - 11. září 2020 – Česká pošta, Jednání P-KOV
a vedení České pošty na Moravci

Témata jednání: informace z jednání P-KOV ČP
ve dnech 10. a 11. 9. 2020 na Moravci, organizační
změny v ČP a jejich projednávání v regionech, změna
HpV a negativní dopady na klienty České pošty.

Seznámení s připravovanými organizačními změnami
v souvislosti se změnou otevírací doby pro veřejnost
(HpV), kritéria pro nastavení, jízdní řády kurzů, rozvrhy
práce, rozvrhy směn, práce přesčas, projekt D+2,
projekt Balíkovny, činnosti vnitřní služby, ukládání
zásilek a další.

Slaďování procesů PS a DÚS, nutnost dodržování
pracovní doby a technologických postupů, evidence
pracovní doby a pracovní výkazy.
Informace o průběhu distribuce roušek a respirátorů
pro 60+ na regionech, příprava na kolektivní
vyjednávání a termín společného jednání odborů
30. 9. 2020 ke KS.

P-KOV upozornil, že již nyní je problematické vykrývání
absencí a snížením počtu zaměstnanců bude situace
ještě složitější.
Zaměstnavatel stanovil počty administrátorů a střídačů
nově upraveným normovaným výpočtem vycházejícím
z rozsahu dovolených, nemocnosti a jiných absencí
pracovníků tak, aby na každé oblastní poště byl
dostatek administrátorů a střídačů pro zajištění provozu,
a připravil vnitropodnikovou směrnici – Metodický
pokyn, s cílem tuto oblast sjednotit a stabilizovat v rámci
celé PS.

Vydaný interní předpis na výkon práce mimo pracoviště
zaměstnavatele s účinností od 11. 9. 2020, a další
odborové otázky (členská základna, příspěvky, jednání
regionálních KOV, prověrky BOZP, stěhování pošty 120,
informace z DR ČP a z Nadace ČP, řešení škodních
událostí při škodě přesahující 1 000 Kč).

Covid–19 a ochrana zaměstnanců a zajištění
dostatečného počtu ochranných prostředků, organizační
opatření a další.

Informace zaměstnavatele - ekonomická situace ČP
a nutná úsporná opatření, řízená fluktuace, home
office, projekt optimalizace otevíracích hodin pro
veřejnost, nové rozvrhy směn, řešení nevhodného
chování vedoucích k podřízeným a opatření na ochranu
zaměstnanců. Informace z krizového štábu ČP:
v souvislosti s Covid-19 zatím nejsou nařízena
mimořádná opatření, ale ochranné pomůcky pro
zaměstnance pohybující se v přímém kontaktu s klienty
jsou zajištěny, pokud by se zásoba vyčerpala, má
ČP příslib od MV na jejich doplnění a včasné dodání.
Informace o přípravě na vánoční provoz.

Projednávání návrhu aktualizace metodického pokynu
„Tvorba a zásady čerpání FKSP“.

21. září 2020 – Česká pošta, Jednání P-KOV –
Videokonference
Jednání on-line od 9:30 hodin. Od 11:30 hodin s hosty:
Ivan Feninec a Rafael Ferenc.

Informace o další možnosti čerpání FKSP v roce 2020
(aktualizace metodického pokynu „Tvorba a zásady
čerpání FKSP“. Zaměstnavatel má zájem na uzavření
KS a zlepšování pracovního prostředí z nákladů ČP.
23. září 2020 – OS ZPTNS, 16. jednání
Rady OS ZPTNS – Videokonference
Jednání Rady proběhlo formou videokonference, tedy
o jednotlivých bodech jednání bylo následně hlasováno
a o výsledku pak vyhotoven protokol.
Rada OS ZPTNS vzala na vědomí informaci o plnění
usnesení z minulého jednání Rady, aktuální odborové
informace a dále informace o sociálním dialogu
a kolektivním vyjednávání. Rada obdržela informace
o základních organizacích OS ZPTNS (členská
základna, informace z regionů).
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Rada OS ZPTNS vzala na vědomí informaci
o hospodaření a čerpání rozpočtu OS ZPTNS
za I. pololetí roku 2020.

Jednání bylo zrušeno, neboť někteří předsedové
nereagovali na výzvu k jednání vůbec, a někteří,
přestože prohlásili, že se jednání nebrání, bohužel
svoji účast závazně nepotvrdili. Potvrzení o účasti
či nahlášení zplnomocnění zaslaly pouze odborové
organizace FVZ, OSD PČR, REMAO a SoSaD, kterým
předsedkyně P-KOV poděkovala.

Rada OS ZPTNS schválila návrh na konání VII. sjezdu
OS ZPTNS ve dnech 26. a 27. 11. 2021 v Praze v hotelu
Olšanka s doporučení pro Zastupitelstvo OS ZPTNS
návrh projednat a schválit termín a místo konání
VII. sjezdu OS ZPTNS.

12. října 2020 – Česká pošta, Jednání P-KOV –
Videokonference

Rada OS ZPTNS obdržela informace o činnosti BOZP,
informaci o vyplacených jednorázových podporách
členům, o využití rekreací na Černém Mostě.

Jednání on-line od 9:30 hodin. Od 11:30 hodin s hosty:
Ivan Feninec a Rafael Ferenc.

Rada OS ZPTNS vzala na vědomí informace
z ČMKOS (Informace o vývoji nemocnosti a výdajů
na nemocenské dávky v roce 2019, Informace
o průběhu kolektivního vyjednávání na vyšším stupni
v roce 2020, Vyúčtování finančních prostředků státní
dotace na činnosti BOZP za období leden - květen
2020).

Témata tohoto jednání: organizační změny v ČP,
Jednání v regionech (hodiny pro veřejnost, rozvrhy
práce, projekt D+2) a dopady na klienty ČP, dopady
na zaměstnance ČP.

30. září 2020 – Česká pošta, Společné jednání
P-KOV s dalšími odborovými subjekty

Interní předpisy: Pravidla pro výkon práce z domova
a aktualizace předpisu „Tvorba a zásady čerpání FKSP“
od 1. 10. 2020 (individuální rekreace pro zaměstnance
a setkávání zaměstnanců, kdy o oba tituly je zájem,
zaměstnanci již čerpají).

Jednání o kolektivní smlouvě České pošty a návrh
na čerpání FKSP a doplnění metodického pokynu.

Informace o plánované schůzce odborových organizací
ke kolektivní smlouvě, která měla být 30. 9. 2020,
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bohužel se neuskutečnila, nebyla vůle ze strany
některých odborových organizací.

generálnímu řediteli ČP Romanu Knapovi a ministru
vnitra ČR Janu Hamáčkovi s tím, že P-KOV ČP
nesouhlasí s prodloužením pracovní doby a snižováním
počtu zaměstnanců.

Návrh na změnu směrnice „Pracovní podmínky
a benefity zaměstnanců ČP“ obsahující návrh
na 40hodinovou týdenní pracovní dobu. P-KOV
nesouhlasí s prodloužením týdenní pracovní doby
a chce jednat o finanční kompenzaci tak, aby nepoklesla
hodinová mzda zaměstnanců.

Informace z oblasti BOZP, ze Škodní komise, přehled
pracovních úrazů v ČP 1-9/2020, měření zátěží
na pracovišti SPU Malešice za účasti svazového
inspektora BOZP, stěhování Pošty 120 do nového
objektu, odměny pro zaměstnance za vánoční provoz,
informace z DR ČP a z Nadace ČP.

Příprava na společné jednání 11. 11. 2020 (informace
o racionalizačních opatřeních, návrh na nárůst mezd
a rozdělení FKSP v roce 2021).

Modelování kapacit PS a úspor při 40hod. pracovní
době zaměstnavatelem. V této záležitosti P-KOV má
připomínku, že časy jednotlivých činností nezohledňují
velké, malé či servisní pošty a též uvádí, že často jsou
zpochybňovány reálné výpočty vedoucích, místo nich
„dosazována“ čísla neodpovídající realitě.

Další odborové otázky – členské příspěvky, členská
základna, jednání v regionech, prověrky BOZP,
dodržování pracovní doby a technologických postupů,
evidence pracovní doby a důsledné vykazování
odpracované doby, návrh P-KOV na prodloužení
dohody „Pracovní podmínky pro zaměstnance ČP“
i pro další rok, informace o návrhu státního rozpočtu
pro rok 2021 a kol. Petra Tůmová jako zástupce P-KOV
ve Stejnokrojové komisi ČP.

„Manuál pracovní doby“, kterou vytvořil P-KOV jako
pracovní pomůcku určenou pro zaměstnance České
pošty.
Informace o hromadném propouštění zaměstnanců ČP,
nově zřízená pracovní místa (celní deklarant) a zřízení
nové typové pozice (interní auditor).

V doručovací síti v období 8. 3. - 13. 5. 2021
bude probíhat sčítání lidu, ale P-KOV upozorňuje
na nedostatek personální kapacity.
Odborové otázky – jednání v regionech, prověrky
BOZP, dodržování pracovní doby a technologických
postupů, evidence pracovní doby, práce v extrémních
podmínkách nejen v souvislosti s Covid-19, vyšší zátěže
s nárůstem balíkových zásilek, informace z DR České
pošty a její jednání 27. 10. 2020.

Informace zaměstnavatele: ředitelem Divize logistických
služeb od 1. 10. 2020 se stal Ing. Martin Kment.
Úsporná opatření v ČP, zejména v oblasti osobních
nákladů, řízená fluktuace, home office atd.
20. 10. 2020 obdrží odbory základní informace
týkajících se oblasti zaměstnanosti v období
přelomu roku 2020/2021 a je plánováno společné
jednání zaměstnavatele s oborovými organizacemi
na 11. 11. 2020.

Informace zaměstnavatele: Covid-19 - oznámení
krizového štábu a aktuální opatření v souvislosti
s nouzovým stavem, poskytování sociálních výpomocí
a bezúročných půjček z FKSP pro zaměstnance,
informace o počtu absencí z důvodu Covidu-19, kdy
chybí k aktuálnímu datu více než 3 000 zaměstnanců.

Čerpání prostředků z FKSP určených na sociální
výpomoci a půjčky z titulu Covidu-19 se průběžně
čerpají, je možné požádat o sociální výpomoc či půjčku.
Informace o čerpání dovolených v roce 2020, počet
absencí zaměstnanců z důvodu pracovní neschopnosti
a ošetřovného, informace o zasedání krizového štábu
ČP dne 12. 10. 2020.

Interní předpis vydaný zaměstnavatelem pro práci
z domova home office má přínos úspor nákladů firmy
za zaměstnance. Návrh na změnu směrnice „Pracovní
podmínky a benefity zaměstnanců ČP“ je další
z možností úspor v oblasti nákladů za zaměstnance.
Připomínku P-KOV k rovnému přístupu (jak
ke kmenovým zaměstnanců, tak k zaměstnancům
pracujícím na DPČ a DPP) v případě návrhu mimořádné
odměny za vánoční provoz zaměstnavatel uznává jako
oprávněnou. Jeho další připomínku k termínu výplaty
musí zaměstnavatel zvážit s ohledem na zpracování
podkladů, ale uvažuje o další MO v návaznosti
na výsledky hospodaření a při překročení plánu výnosů
z balíkových zásilek by se dalo jednat o 1/3 z této
částky.

26. října 2020 – Česká pošta, Jednání P-KOV –
Videokonference
Témata jednání: Návrh mimořádné odměny
generálního ředitele za vánoční provoz a mimořádné
odměny pro členy tzv. záložních týmů byl předložen
odborům k projednání a P-KOV souhlasí s navrženou
mimořádnou odměnou pro členy záložních týmů,
ale nesouhlasí s navrženou mimořádnou odměnou
za vánoční provoz, zaměstnavateli zaslal nesouhlasné
stanovisko s vlastním návrhem odměny.

29. října 2020 – Česká pošta, Jednání P-KOV –
Videokonference, problematika Pobočkové sítě

Žádost předsedkyně P-KOV generálnímu řediteli
R. Knapovi o zachování pracovních podmínek
zaměstnanců ČP i v roce 2021 a odpověď GŘ, kde
vysvětluje situaci ČP.

Hosté: M. Štěpán, I. Feninec, R. Ferenc, J. Dybová,
L. Palek.
Témata jednání: Modelování kapacit PS, Šoupací
model, Zázemní činnosti pracovníků a časová dotace
jednotlivých činností u pokladní činnosti.

Problémy „šoupacích hodin“, kdy je běžné, že
zaměstnanci jsou nuceni vykonávat práci během
přestávky na jídlo a oddech, tak jim vzniká práce
přesčas, která není často evidována. P-KOV připraví
manuál k pracovní době pro zaměstnance ČP.

Zaměstnavatel trvá na dodržování vnitropodnikových
předpisů a pracovněprávní legislativy, řádné evidence
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Přehledy od zaměstnavatele (Vyhodnocení pracovní
úrazovosti za říjen 2020, Přehled nepřítomností, čerpání
FKSP za I. - III. čtvrtletí 2020).
Odborové otázky – jednání v regionech, prověrky BOZP,
dodržování pracovní doby a technologických postupů,
evidence pracovní doby, vyšší zátěže s nárůstem
balíkových zásilek, informace z DR ČP a datum
mimořádné jednání DR 10. 11. 2020.

pracovní doby včetně přesčasové práce. Možnost
schůzek VP, VOP a procesních specialistů u poboček,
kde jsou pochybnosti o nastavovaném personálním
řešení. Možnost zřizování vnitřní služby tam, kde je
náročná zázemní práce, sledování dat ze systému
APOST na zjištění vytíženosti poboček během HpV
a problematika zřizování pracovních pozic vnitřní služby.

Informace zaměstnavatele: Návrh zaměstnavatele
na prodloužení pracovní doby je pro firmu nutností,
pokud Česká pošta včas nezareaguje opatřeními
na straně ON, bude nucena vyhlásit insolvenci.

P-KOV upozorňuje na chybějící počty střídačů
a administrátorů, na nutnost řešení zázemních činností
ke správnému chodu firmy.

Posun připravovaných organizačních změn k 1. 3. 2021
např. o 1 měsíc znamená pro firmu měsíční ztrátu
ve výši 60-70 mil. Kč, proto chce zaměstnavatel
pokračovat v projednání organizačních změn s odbory
dne 18. 11. 2020, kdy chce zároveň s odbory projednat
návrh navýšení mezd a rozpočtu FKSP na r. 2021.

2. listopadu 2020 – Česká pošta, Jednání P-KOV –
Videokonference
Bez účasti zástupců zaměstnavatele.

Zaměstnavatel upozorňuje na klesající produktivitu
práce v PS, jedná se o pokles balíků a listovních zásilek,
peněžních služeb, důchodů, pokles bankovních služeb,
klesající návštěvnost poboček.

Témata jednání: Oblastní pošty, návrh mimořádné
odměny generálního ředitele, návrh směrnice „Pracovní
podmínky a benefity zaměstnanců ČP“ – P-KOV
nesouhlasí s prodloužením týdenní pracovní doby,
zejména nesmíme připustit pokles hodinové mzdy
zaměstnanců České pošty.

Zaměstnavatel navrhuje některá opatření
pro zaměstnance, např. rekvalifikaci na novou TP,
sociální programy pro odcházející zaměstnance,
outplacement programy.

Manuál pracovní doby vytvořený předsedkyní P-KOV.

11. listopadu 2020 – jednání mezi zástupci České
pošty a zástupců odborových organizací – on-line

9. listopadu 2020 – Česká pošta, Jednání P-KOV Videokonference

Témata jednání: Projekty roku 2021 a jejich promítnutí
do systematizace, Návrh navýšení mezd v roce 2021
a Návrh rozdělení FKSP v roce 2021.

Jednání on-line od 9:30 hodin. Od 11:30 hodin s hosty:
Ivan Feninec a Rafael Ferenc.
Témata jednání: Návrh zaměstnavatele na 40hodinovou
týdenní pracovní dobu - P-KOV nadále nesouhlasí
s prodloužením týdenní pracovní doby a chce jednat
o finanční kompenzaci tak, aby zaměstnancům
nepoklesla jejich hodinová mzda. V této souvislosti
zaslala předsedkyně P-KOV otevřené dopisy

Stanovisko P-KOV: nesouhlas s prodloužením termínu
k projednání na regionech. Nesouhlas s poklesem
hodinové mzdy, nesouhlas se snižováním počtu
zaměstnanců.
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z ČMKOS (Stav pracovní úrazovosti a nemocí
z povolání v roce 2019 včetně školních úrazů
2018/2019, aktualizovaný Stav členské základny OS
sdružených v ČMKOS k 30. 6. 2020, Vývoj míry inflace
v ČR v roce 2020 a její prognóza na rok 2021).
18. listopadu 2020 – jednání mezi zástupci České
pošty a zástupci odborových organizací
Témata jednání: Projednání organizačních změn
s odbory, návrh navýšení mezd pro rok 2021 a návrh
na rozdělení rozpočtu FKSP v roce 2021.
P-KOV nadále nesouhlasí se snižováním počtu
zaměstnanců a s prodloužením pracovní doby, proto
chce pokračovat v jednání o finanční kompenzaci tak,
aby zaměstnancům nepoklesla jejich hodinová mzda.
P-KOV vnímá obtížnou ekonomickou situaci firmy,
ale ta si musí uvědomit, že zaměstnanci musejí být
za svoji práci v často velmi náročných podmínkách
po zásluze odměněni. Mzdové ohodnocení
zaměstnanců ČP je stále hluboce pod úrovní
průměrných mezd v NH ČR.

12. listopadu 2020 – OS ZPTNS, 17. jednání
Rady OS ZPTNS – Videokonference

20. listopadu 2020 – OS ZPTNS, Redakční rada
časopisu PTN ECHO

Jednání Rady proběhlo formou videokonference,
následně bylo hlasováno o jednotlivých bodech,
o výsledku pak vyhotoven protokol.

Témata jednání: Příprava 4. čísla časopisu
PTN ECHO. Výzva směrem ke KOV a základním
organizacím, aby přispívaly aktivněji k obsahu
časopisu.

Rada OS ZPTNS vzala na vědomí informaci o plnění
usnesení z minulého jednání Rady, aktuální odborové
informace a dále informace o sociálním dialogu
a kolektivním vyjednávání. Rada obdržela informace
o základních organizacích OS ZPTNS.

Mohou to být vaše postřehy, články či fotografie
o tom, co se děje ve vašem okolí. Je to užitečné,
a i důležité pro nás všechny. Je důležité dát vědět
všem, a to nejen členům odborů, ale i ostatním lidem,
kterým se dostane tento časopis do ruky, o tom, jak
fungujeme, o tom, jak pracujeme. A předem děkujeme
i do budoucna.

Rada OS ZPTNS schválila předložený návrh rozpočtu
OS ZPTNS pro rok 2021 i rozdělení 35 % inkasa
členských příspěvků, tedy 34,5 % na činnost svazu
a 0,5 % na stávkový fond.
Rada OS ZPTNS uložila předsedkyni OS ZPTNS
předložit rozpočet ke schválení Zastupitelstvu
OS ZPTNS a rovněž doporučila Zastupitelstvu
OS ZPTNS navrhovaný rozpočet schválit.

Pozdrav kolegům
v Kravařích, vystoupení Jindřišky Budweiserové,
předsedkyně OS ZPTNS, a večer jsme měli i kulturní
baletní program – hrálo se Labutí jezero. Tři setkání
jsme museli bohužel zrušit, nebylo možné se nikde
ubytovat, a to ani v rekreačním zařízení ČP, s.p. Věříme,
že příští rok bude lepší a nebude nás tolik svazovat.

Zdravím všechny kolegyně a kolegy.
Ráda píšu příspěvky o tom, co se nám povedlo vyjednat
pro zaměstnance a co budou mít zase nad rámec
Zákoníku práce.
Ale o čem psát dnes, když situace u České pošty je
z ekonomického hlediska velice, velice špatná? Co se
snažit zlepšit, když není vyjednána Podniková kolektivní
smlouva? Jak zastavit postupy, které se dotknou všech
našich zaměstnanců? Jak postupovat, když podnik
při změnách dodržuje veškeré zákony a postupy dle
Zákoníku práce? Co sdělit členům Odborového svazu
ZPTNS, kteří vkládají naději do něčeho, co nelze
uhájit? Co říci všem ostatním členům?
Mohu jen s lítostí sdělit, že za tyto změny a postupy
u České pošty odbory OS ZPTNS opravdu nemohou
a snaží se udělat všechno, co bylo a je nyní v jejich
silách a kompetencích. Neusínáme na vavřínech,
každý den jednáme na všech úrovních, nejen
s vedením České pošty, ale i s vládními
představiteli.

Poslední možné hromadné setkání
zaměstnanců v Ostravě se povedlo uskutečnit
8. 10. 2020 i s pozváním pana generálního
ředitele Ing. Romana Knapa. Pozvání přijal, a tak se
zaměstnanci dozvěděli z jeho úst, jak zoufalá situace
u České pošty je. Poslední jeho slova směřovala
ke všem zaměstnancům. Všem poděkoval za velice
zodpovědnou, namáhavou a kvalitně odvedenou práci
v tak těžké situaci. A nemohl odjet jen tak, foto s panem
ředitelem chtěli skoro všichni.  
Pro seznámení se situací u České pošty, s.p., jsme snad
udělali na Severní Moravě vše, co se v tomto roce dalo,
ale přesto slýchám, že za vše mohou odbory, protože
nic nedělají.

Spíše si tu nyní řekněme, co se nám v tomto složitém
roce vydařilo. I ve stavu skoro válečném se nám
podařilo uskutečnit zájezdové setkání zaměstnanců
v rekreačním zařízení ČP, s. p., ve Vítkově – Podhradí.
Byl to velice úspěšný, i když sychravý, víkend.
Zvládli jsme navštívit Loštice i s muzeem tvarůžků
i tvarůžkovou cukrárnou, Javoříčské jeskyně, zámek

Co říci na závěr? Situace není dobrá a změny jsou
nutné. Snad budou ku prospěchu zaměstnanců.  
A o to odborům OS ZPTNS jde především!

Vlastimila Filipská

Rada OS ZPTNS diskutovala v rámci přípravy
VII. sjezdu OS ZPTNS epidemickou situaci ve vztahu
k termínu pořádání VII. sjezdu OS ZPTNS. Projednala
a schvaluje v této souvislosti mimořádné jednání Rady
OS ZPTNS na 7. 12. 2020 a dále posunutí termínu
9. jednání Zastupitelstva OS ZPTNS na 17. 12. 2020.
Rada OS ZPTNS schválila na svém jednání
Harmonogram jednání Rady a Zastupitelstva
OS ZPTNS v roce 2021.
Rada OS ZPTNS obdržela přehled o činnosti
BOZP, vzala na vědomí informaci o vyplacených
jednorázových podporách členům a informace
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Báseň pro poštovního skřítka
OS ZPTNS
Olšanská 2898/4g
130 00 Praha 3
tel.: 222 540 322
e-mail: oszptns@cmkos.cz

Dneska v noci zdálo se mi
o poštovním skřítkovi.
Povídal mi chlapík starý
o poště, jak razil psaní!

OS ZPTNS

Já mu řekla: "Skřítečku"!
Povím já ti básničku.
O tom, jak se nyní máme,
co na poště zažíváme.

Odborový svaz zaměstnanců poštovních, telekomunikačních a novinových služeb

Lidí málo - nám nevadí!
Peněz žádných - to nám vadí!
Auta nám sebrali a
koně nám nedali.

Základní organizace

ČLENSKÁ PŘIHLÁŠKA

Časopisy, pojistky, i AP děláme,
služby poštovní pak nezvládáme.
Z balíčky si házíme a
videa si z toho točíme.

Jméno a příjmení
Datum narození

Platy máme z pravěku,
bonusy nezvýší nám rentu.
Tak si trochu pomáháme,
sem tam psaní vybíráme.

Pracoviště (útvar)
Bydliště (adresa)

Balíček když nenajde se,
Reklamace udělaj se.
A když se nám robit nechce,
pojistku na nemoc uděláme lehce.

Telefon
E-mail
Přihlašuji se za člena OS ZPTNS, souhlasím se Stanovami a souhlasím s výběrem členských příspěvků.

Ty můj malý skřítečku,
mám tě stále v srdíčku.
Naši poštu milujeme,
snad nepůjde do PRD...PRODEJE!

Souhlasím se zpracování svých osobních údajů obsažených v přihlášce v souladu s Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 ze dne 27. 4. 2016
o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů), poskytnutých pro potřeby mého členství v odborové
organizaci. Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné, jak stvrzuji svým podpisem a svůj souhlas mohu kdykoli odvolat. Svým podpisem stvrzuji, že jsem se
seznámil/a se zde uvedenými podmínkami.

V ....................................... dne .............................

Stále věřím, skřítečku,
že budeme mít svoji Českou poštičku!
Tvoje pilná poštovní pracovnice.

.............................................................................
podpis

Přijat za člena ZO OS ZPTNS dne:

Vlastimila Filipská

.............................................................................
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.............................................................................
Razítko Výboru ZO OS ZPTNS

Manuál pracovní doby
Vážené kolegyně vážení kolegové,
vzhledem k připravovaným změnám v týdenní pracovní době a dalším opatřením je nezbytné, aby vedení České
pošty mělo správnou představu o skutečné potřebě práce. Vedení České pošty trvá na dodržování Zákoníku
práce a interních pracovněprávních předpisech, což jasně deklarovalo při mnoha příležitostech. Dodržujte tato
základní pravidla.
Manuál pracovní doby
-D
 o práce přicházím zpravidla čtvrthodinu před začátkem směny
-Z
 ačnu pracovat, až když mi začíná směna dle rozvrhu práce
- Pracuji podle pokynů nadřízeného
-D
 održuji přesně pracovní postupy uvedené v interních poštovních směrnicích
-B
 ěhem přestávky na jídlo a oddech je mé právo nepracovat a opustit pracoviště
- Pokud dokončuji technologický postup či konám práci na pokyn vedoucího během přestávky – je to práce
PŘESČAS
- Pokud začnu na pokyn vedoucího pracovat dříve, než končí přestávka na jídlo a oddych – je to práce PŘESČAS
- Po přestávce pokračuji v práci dle rozvrhu práce
- Po skončení směny odcházím z pracoviště
-N
 ařízené školení či porada s vedoucím je také výkon práce
- Pokud dokončuji technologický postup či konám práci na pokyn vedoucího po skončení směny – je to práce
PŘESČAS
-E
 viduji si odpracovanou dobu každý den a pravdivě ji zapíšu do evidence pracovní doby a do výkazu práce
-V
 ýkaz práce si před odevzdáním ofotím pro kontrolu výkazu práce uvedeném v systému
-Z
 kontroluji výplatní pásku a řeším všechny nesrovnalosti
Máme rádi poštu, ale nebudeme pro ni pracovat zadarmo!
Každá práce PŘESČAS musí být zaplacena,
nebo kompenzována náhradním volnem!
Nebojte se, obhajujte svou práci a svou mzdu!
Naše odbory stojí za Vámi a pomůžou Vám!

Jindřiška Budweiserová
předsedkyně
P KOV České pošty

www.Odboryceskeposty.cz
Facebook/OSZPTNS
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Nyní sice nemůžeme cestovat, ale máme v paměti
krásná česká města. Poznáváte je?
A

B

C

D

Křížovka o ceny

Tajenka z minulého čísla:
Děkujeme všem pošťákům

Odpovědi na www.odboryceskeposty.cz a oszptns.cmkos.cz

Tajenku z tohoto čísla posílejte do 15. 1. 2021
32

33

Sudoku
TELEFONNÍ SEZNAM SPRÁVNÍHO APARÁTU OS ZPTNS
Bc. Jindřiška BUDWEISEROVÁ, MBA
Předsedkyně OS ZPTNS a předsedkyně
pro poštu

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

Lubomír VINDUŠKA

Místopředseda svazu pro telekomunikace

Karel KOUKAL

Poradce pro poštu

Mgr. Klára HOLUBOVÁ
Právní servis

Bc. Radek BRABEC Radek, DiS
BOZP

Vlasta TRÄGEROVÁ

lubomir.vinduska@cetin.cz

602 384 226

koukal.karel@cmkos.cz

602 344 668

holubova.klara@cmkos.cz

775 021 327

brabec.radek@cmkos.cz

601 347 484

222 540 322 tragerova.vlasta@cmkos.cz

Administrativně - organizační servis
Karolína MAŘÍKOVÁ
Ekonomicko - hospodářský servis

marikova.karolina@cmkos.cz

725 039 066
603 715 116

Správné řešení naleznete na http://oszptns.cmkos.cz – SERVIS PRO ČLENY

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci (BOZP)

Vánoční kapr

Stanislav KAČER

stanislav.kacer@cmail.cz

724 774 632

Michaela JAČMENKOVÁ

misa.jacmenkova@seznam.cz

606 289 834

Ing. Jiří TRUPL

jiri.trupl@cetin.cz

724 009 029

Ingredience
kapr

marináda
3 stroužky
		
1 lžíce
1 ks		
1 lžíce
1 lžička
1 lžička
1 lžička
4 lžíce
0,5 dl

česnek
sůl
solamyl
citron
plnotučná hořčice
mletý kmín
mletý černý pepř
mletá pálivá paprika
tatarské omáčky
světlého piva

Smícháme tatarku, plnotučnou hořčici, solamyl, pepř, kmín,
pálivou papriku, sůl, česnek, šťávu z citronu, pivo.

v této směsi. Vánočního kapra smažíme v rozehřátém oleji
dozlatova.

V této marinádě obalíme porce kapra a necháme přes noc
uležet. Potom smícháme polohrubou mouku s grilovacím
kořením. Porce kapra vyndáme z marinády a obalíme

Vánočního kapra podáváme s bramborovým salátem, kaší
nebo brambory. Záleží na chuti.
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Časopis odborového svazu PTN ECHO
Mgr. Hana JALŮVKOVÁ

ptnecho@cmkos.cz

Máme novou adresu:
OS ZPTNS
Olšanská 2898/4g
schránka 154
130 00 Praha 3

724 171 801

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!

Poraď se!
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

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!

PTN ECHO, časopis Odborového svazu zaměstnanců poštovních, telekomunikačních a novinových služeb. Evidenční číslo MK ČR E 5065.
Vychází 4x ročně. Vydavatel: OS ZPTNS, Olšanská 2898/4g, 130 00 Praha 3, IČ 00225487. Adresa redakce: Olšanská 2898/4g, 130 00 Praha 3.
Kontakt: tel.: 222 540 322, e-mail: ptnecho@cmkos.cz. Redaktorka: Mgr. Hana Jalůvková, tel.: 724 171 801. Tisk: CZECH PROMOTION
print, s.r.o., Thámova 289/13, 186 00 Praha 8. Nevyžádané materiály se nevracejí. ISSN 1212-4125.

Máme
facebook!
www.facebook.com/
oszptns

