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Kdo je Federace výkonných zaměstnanců České republiky? (dále jen FVZ)

Naše hlavní požadavky
Řádné proplácení odměny za práci v přesčasových 
hodinách.
Změnu v oblasti plnění produktů aliančních partnerů.
Odpovídající zajištění bezpečnosti všech zaměstnanců.
Nastavení přijatelných pracovních podmínek.
Chceme aby pošta byla zase pošta a dalo se 
v klidu pracovat.

Jak jich chceme docílit:
Budeme všemi zákonnými prostředky vytvářet 
tlak na zaměstnavatele až do doby nastavení 
přijatelných pracovních a mzdových 
podmínek.
Budeme informovat veřejnost o pracovních 
podmínkách zaměstnanců České pošty.

co potřebujeme?
Vaši plnou podporu.
Jen s vaší pomocí můžeme dosáhnout změny 
a zlepšení pracovních podmínek všech 
zaměstnanců pošty.

Federace výkonných zaměstnanců 
České republiky je odborová organizace nezávislá 
na státu, na zaměstnavatelích a jejich sdruženích, 
na politických stranách a hnutích a na dalších 
občanských sdruženích.

Program Federace výkonných zaměstnanců České republiky
Federace výkonných zaměstnanců České republiky chce 
pro doručovatele, pracovníky na přepážkách, řidiče 
a další zaměstnance státního podniku Česká pošta prosadit 
spravedlivé ohodnocení jejich práce a zabezpečit jim dobré 
pracovní podmínky v jejich nelehké práci.

VÝZVA VŠEM ZAMĚSTNANCŮM ČESKÉ pOŠTy KE SHROMÁŽDĚNÍ DŮKAZŮ O STÁVAJÍCÍ NEÚNOSNÉ SiTuACi
Vážené kolegyně a kolegové.

Neustále stejné argumenty, že doručovatelé jsou pomalí atd. Nevěřím, že tisíce poštovních doručovatelů jsou pomalé. Nejedná se totiž o ojedinělé případy, ale 
o celkový stav, který je nutné okamžitě řešit. Nyní nastává okamžik, kdy je nutná spolupráce vás všech. Je nutné nashromáždit dostatek důkazů a vytvořit silnou 

členskou základnu. Žádám vás proto o pomoc. Shromažďujte všechny možné důkazy. Shromažďujte, vše co je dostupné - pracovní výkazy, docházkové knihy atd. 
Sepište své poznatky, toto prohlášení  zašlete na naší adresu. Čím více podpisů, tím bude vaše tvrzení prokazatelnější. Popište své zkušenosti s nepřiměřeným 
nátlakem, vyhrožováním atd. Sepište zkrátka vše, co vám znesnadňuje práci. Popište situaci na vašem pracovišti, případně přiložte kopie dokumentů. Jedině 

vzájemnou podporou můžeme docílit dodržování práva a ukončit stávající situaci. Veškeré získané poznatky pak předáme na patřičná místa. Teď už záleží pouze na 
vás. Očekáváme vaši maximální možnou podporu. Vše zasílejte na email: prezident@fvzcr.cz. Případné dotazy vám rádi zodpovíme též na tomto e-mailu. 

Není nutné nechat si vše líbit.My bojujeme za vás, vy nás podpořte. Předejte prosím tuto informaci dalším zaměstnancům České pošty.
Děkuji za vaši spolupráci, Miroslav prokop prezident Federace výkonných zaměstnanců České republiky.

Co potřebujeme při 
prosazování přijatelných 
pracovních podmínek? 

potřebujeme vaší podporu!
Jak můžete vy sami napomoci 

ke zlepšení pracovních 
podmínek?

Přidejte se k FVZ.
Založte na svém pracovišti 
Základní organizaci FVZ. 
Je to zcela jednoduché.  
Jednoduchý návod vám 

rádi zašleme. 
Pro další informace 

pište na email: 
prezidentfvz@email.czDemonstrace před budovou České pošty

Demonstrace před budovou České pošty

V  pátek 20. 11. 2015 bylo skončeno jednání 
o navýšení příjmu zaměstnanců pro konec le-
tošního roku a pro příští rok 2016.
Co se týče narovnání mezd Olomouce a Brna 
na Prahu, bude tento proces nadále pokračovat. 
V pondělí 23. 11. 2015 odeslal náš právní zástup-
ce předžalobní upomínku zaměstnavateli s po-
žadavkem na dorovnání mezd o 3 500 Kč a pro-
placení za tři roky zpětně ve výši 126 000 Kč 
(u řidiče), nejpozději do 15. 12. 2015. V negativ-
ním případě podáme žalobu a soudu předloží-
me důkazní materiál usvědčující zaměstnavate-
le z přímé diskriminace v oblasti odměňování.
Průběh jednání o mzdách/odměnách:
Především díky řidičům v Olomouci a zaměst-
nancům SPU Brno, kterým v posledních dvou 
letech nebyla a není situace ve mzdové oblasti 
lhostejná i za cenu změny zaměstnavatele, stáv-

ky nebo soudního sporu, byl vyvolán „zájem“ 
zaměstnavatele na řešení stavu odměňování za-
městnanců diferencovaným zvýšením výdělku, 
především pak u řidičů, přepážek, doručovatelů 
a vnitřní služby ve shodě se VŠEMI odborový-
mi organizacemi.
Podotýkám, že ze strany SOS-21 bylo preferová-
no přednostně narovnání mezd s Prahou v Brně 
a Olomouci, dále pak i postupně u všech dotče-
ných zaměstnanců v rámci Č. P., dle zákonného 
požadavku „za stejnou práci stejná odměna“!
V září 2015 zaměstnavatel přistoupil k zahájení 
jednání o zvýšení mezd zaměstnanců s TM, do 
kterého „byl ochoten“ dát max. 200 milionů.
Po všech jednáních a  obstrukcích ze stra-
ny SOS-21, kdy náš představitel Petr Pohl byl 
mimo jiné zaměstnavatelem označen za tero-
ristu, vyděrače, diktátora atd., se podařilo při-

mět zaměstnavatele k  poskytnutí více než půl 
miliardy Kč. Nutno podotknout, že k  tomuto 
výsledku nemalou měrou přispěla i snaha z naší 
strany o soudržnost a jednotu ostatních odbo-
rových organizací při tomto jednání o mzdách, 
kdy OSD a FVZ vystupovali ve shodě s našimi 
požadavky.
Buďto budeme loajální k zaměstnavateli na úkor 
zaměstnanců nebo budeme hájit zájmy a práva 
zaměstnanců, zejména pak členů SOS-21.
Výsledkem jednání o mzdách je:
Předvánoční odměny ve mzdě za listopad:
Na každé pracoviště bude přidělen balík peněz 
tak, aby v  průměru na každého zaměstnance 
vyšlo cca 1 010 Kč.
Každý zaměstnanec musí dostat nejméně 
500 Kč, maximálně však 5 000 Kč - rozhoduje 
vedoucí oddělení. Celkem 40 mil. Kč.

Pokračování na straně 3

Výsledek jednání o navýšení mezd



Vážení zaměstnanci České pošty, s. p., jistě jste již slyšeli o aktivitách Fe-
derace výkonných zaměstnanců České republiky (FVZ). Postup FVZ, kte-
rý se vyznačuje informační kampaní směřovanou k veřejnosti, politikům 
a úřadům, je jednou z důležitých cest. Tímto postupem a tlakem veřejného 
mínění lze postupně přimět vedení ke změnám.
Za dobu působení FVZ se v médiích objevily desítky reportáží na téma: šikana 
a zoufalé pracovní podmínky zaměstnanců Č. P. Jako další naše aktivita probíha-
lo soustavné informování politiků, úřadů, různých sdružení a politických stran.

POŠŤÁCKÝ ZPR AVODA J

Jsme Federace výkonných zaměstnanců České republiky.
Na posledním sjezdu FVZ byla na základě požadavků delegátů sjezdu prove-

dena změna názvu (dříve Federace výkonných zaměstnanců České pošty). Za-
čali se k nám hlásit také zaměstnanci z jiných oborů a firem. Nejvíce základních 
organizací máme v rámci České pošty. Další velká základní organizace působí 
v Dopravním podniku hlavního města Prahy. Dále pak máme v různých firmách 
i  jednotlivé členy a připravujeme založení základních organizací u dalších za-
městnavatelů po celém území ČR. Nepravostí vůči zaměstnancům se děje neu-
stále mnoho a ne jenom u České pošty. Snažíme se pomáhat všem.

Jaké jsou výhody členství ve FVZ proti členství v již zavedených odborových 
organizacích?

Hlavním přínosem je vzájemná podpora všech základních organizací, výměna 
zkušeností v rámci několika zaměstnavatelů. Také se nám daří pro naše členy 
a  jejich rodinné příslušníky zajišťovat různé bonusy, například se nám skvěle 
rozjíždí program levnějších vstupenek na kulturní akce, máme k dispozici re-
kreační středisko, kde mohou nejenom členové FVZ, ale všichni zaměstnanci, 
využívat výhodné ceny rekreace na Šumavě. Další možné výhody pro naše čle-
ny připravujeme a budeme vás pravidelně informovat. Pořádáme také společné 
akce. V lednu jsme uspořádali bowlingový turnaj pro zaměstnance České pošty 
a Dopravního podniku Praha. Další bowlingový turnaj proběhl v červnu. V čer-
venci se konal třídenní sportovně společenský víkend na Šumavě. Společně se 
zaměstnanci Dopravního podniku jme pro členy FVZ zorganizovali víkendo-
vý pobyt s návštěvou vinného sklípku v resortu Vigvam na Kolínsku. Prezident 
FVZ pan Miroslav Prokop zorganizoval pro 400 zaměstnanců České pošty v di-
vadle Hybernia návštěvu muzikálu.

Za poslední rok jsme založili několik základních organizací FVZ s působností 
ve státním podniku Česká pošta, s. p.

V současné době máme již základní odborové organizace v Praze, středočes-
kém kraji, západočeském kraji a na Ostravsku. Ve všech oblastech a na praco-
vištích kde jsme založili základní organizace byli obdobné problémy a stížnosti 
zaměstnanců. Vždy po založení základní organizace se ve spolupráci s předsedy 
těchto nových organizací vše řádně sepsalo a prostřednictví prezidia FVZ byla 
stížnost předána na GŘ Č. P. Za pomoci nově vzniklých organizací a jejich před-
sedů se nám podařilo na jejich pracovištích zajistit proplácení přesčasů a celkové 
zlepšení pracovních podmínek. Tím však není vše vyhráno, je ještě mnoho pra-
covišť, kde není vše tak, jak být má. Bez podpory ze strany vás zaměstnanců to 
zkrátka nejde. Tam, kde se bojíte ozvat, změny nenastanou. Nic se samo neudělá.

Jak do odborů FVZ?
V případě, že je někde odborová organizace neschopna nebo neochotna pro-

blém řešit, mohou se zaměstnanci obrátit na FVZ. Možností, jak podat jasnou 
a efektivní stížnost nebo podnět, je několik. Tato iniciativa musí ale hlavně při-
cházet od vás samotných zaměstnanců. Nebo si jako zaměstnanci založte na 
pracovišti vlastní odborovou organizaci a řešte tak spoustu záležitostí přímo na 
pracovišti. Stačí jen na svém pracovišti najít osobnost, která je ochotna spolu-
pracovat se zaměstnanci a s prezidiem FVZ.

Jste právě VY, ta osobnost, která chce hájit zájmy svých spolupracovníků? Do-
kážete jasně a efektivně komunikovat? Chcete právě VY založit ZO FVZ? Napiš-
te na email: prezident@fvzcr.cz. Osobně vám podám veškeré informace a pomo-
hu se založením vaší vlastní odborové organizace. Je to zcela jednoduché, tak se 
nebojte a pište.      Miroslav Prokop prezident FVZ

Zpráva předsedkyně ZO FVZ
Provozní zaměstnanci
Naše odborová organizace vznikla jako součást FVZ ČR. Na počátku vzniku 
byla, jak jinak, neúnosná situace na našem pracovišti. Vzhledem k  tomu, že 
mám práci na poště ráda, ale problémy už dosahovaly takových rozměrů, že 
jsme všichni chodili do práce vyloženě s nechutí a s obavami, co zase bude, roz-
hodla jsem se s tím něco dělat. Chtěla jsem se obrátit na vedení, nicméně jsem 
tušila, že jako s jednotlivcem se se mnou nikdo bavit nebude.
Obrátila jsem se proto se žádostí o pomoc na pana Miroslava Prokopa, prezi-
denta FVZ ČR. Není nic lepšího, než mít v zádech fungující odbory bijící se za 
práva zaměstnanců.
Dál už to mělo celkem rychlý průběh. Sepsala jsem dokument, pod který se ná-
sledně podepsalo dalších cca 70 nespokojených zaměstnanců.
Tento dokument byl ve spolupráci s panem Prokopem byl předán vedení a za-
čaly se řešit naše požadavky. Bylo mi jasné, že nepůjdou splnit všechny a k naší 
úplné spokojenosti, ale dílčích úspěchů jsme dosáhli. Překvapivě nám bylo vy-
hověno v pro nás zásadních bodech, což bylo vyřešení personální situace na naší 
pobočce a  řádné ohodnocení naší práce včetně řádného proplácení přesčasů. 
Momentálně probíhají další jednání s řediteli různých sekcí a snažíme se nastavit 
co nejpřijatelnější podmínky pro práci v takovém podniku jako je Česká pošta.
Stačilo jen se domluvit s dalšími kolegy a za pomoci pana Prokopa založit ZO 
FVZ. Nyní na našem pracovišti máme vlastní odborovou organizaci, která se 
bude bít právě za zaměstnance v provozu. Já sama jsem z řad těchto zaměstnan-
ců a jde mi hlavně o to, aby se dalo chodit do práce s chutí a všichni byli za svou 
práci řádně ohodnoceni.
Každého z vás přivítáme rádi ve svých řadách.

Eva Beitlová, předsedkyně ZO FVZ - Provozní zaměstnanci

Jak to jde na poště v Nejdku
Jsme poštovní doručovatelky. Na poště už děláme řadu let. Nikdy 

se na poště neplatily přesčasy, ale nesmyslně nám byly převáděny 
na zástupy, což jsme nechápaly. V práci jsme vždy byly do večera 
a nevěděly jsme kudy kam a tak jsem se obrátila na FVZ, na pana 
Prokopa, který byl velice příjemný a milý a slíbil, že nám pomůže. 
Napsaly jsme stížnost. Na základě stížnosti přijela na naše pracov-
niště kontrola, která přeměřila náš rajon a uznali, že se náš okrsek 
nedá stíhat v pracovní době. Menší část nám byla odebrána a byly 
nám zaplaceny přesčasy. To nás vedlo k tomu založit si odbory a je 
dobré vědět na co máme nárok. Od té doby nemáme žádný pro-
blém. Když si tak uvědomíme, je dobré nebát se, kde by byla pošta 
bez nás „obyčejných“ doručovatelů.
Petra Pospíšilová, předsedkyně ZO FVZ Nejdek

Aktivita FVZ

❘ FEDERACE VÝKONNÝCH ZAMĚSTNANCŮ ČESKÉ REpubliKy ❘ biSKupCOVA 56, 130 00 pRAHA 3 ❘ www.fvzcr.cz ❘



Jak to bylo se stížností 
na bezpečnost
zaměstnanců?

Možná jste v posledních měsících zaznamenali články v novi-
nách o bezpečnosti zaměstnanců České pošty.

Začátkem letošního roku jsme založili jako jednu z dalších zá-
kladních organizací ZO FVZ Depo 702. Zdejší zaměstnanci se 
mimo jiné zabývají svozem hotovosti a pociťovali značné nedo-
statky v zajištění své bezpečnosti.

Byla proto sepsána Žádost zaměstnanců o  zajištění bezpeč-
nosti při převozu fi nanční hotovosti, kterou podepsalo téměř 
padesát zaměstnanců zabývajících se svozem hotovosti.

Nejprve jsem se snažil celou záležitost řešit osobně s ředite-
lem sekce bezpečnosti panem Mgr.  Petrem Šlechtou. Bohužel 
pan Šlechta nejevil patřičný zájem o řešení bezpečnosti zaměst-
nanců. Dokonce podle mého názoru ani nevěděl, jak tyto svozy 
probíhají.

V srpnu na jednání s ministrem vnitra Milanem Chovancem 
jsem na tento stav osobně pana ministra upozornil. Pan ministr 
situaci pochopil a doporučil vedení České pošty, aby tento stav 
byl vyřešen do 14 dnů. Následovalo jednání s vedením České 
pošty, kde bylo ze strany pana Ivana Fenince a Petra Šlechty opět 
konstatováno, že podmínky svozu hotovosti jsou na dobré úrov-
ni a není třeba provádět změny. O tomto byl proveden zápis.

Tímto zápisem zřejmě vedení České pošty považovalo věc za 
vyřízenou.

Já jsem však nepovažoval tuto věc za vyřízenou. Bezpečnost 
zaměstnanců je jednou z priorit, na které má vedení dbát, a to 
velice důsledně. Vždyť jde o zdraví a životy lidí.

Sepsal jsem proto rozsáhlý – Otevřený interní dopis generál-
nímu řediteli Č. P., s. p. Ing. Martinu Elkánovi.

Tento dopis, včetně několika příloh, které monitorovaly stav 
bezpečnosti a celou tehdejší situaci, jsem zaslal přímo generál-

nímu řediteli Ing. Martinu Elkánovi, ministrovi vnitra Milanu 
Chovancovi a všem členům dozorčí rady Č. P.

Za týden bylo svoláno vedením České pošty jednání se všemi 
předsedy odborových organizací. Na kterém nám pan Mgr. Petr 
Šlechta oznámil změny v bezpečnosti při svozu hotovosti, které 
jsme několik měsíců požadovali. Vzhledem k tomu, že svoz ho-
tovosti a bezpečnostní opatření patří k utajovaným skutečnos-
tem. nemohu zde vše dostatečně popsat.

Když je konkrétní stížnost podpořena samotnými zaměstnan-
ci kterých téměř padesát podepsalo Žádost zaměstnanců o zajiš-
tění bezpečnosti při převozu fi nanční hotovosti je nutné jít třeba 
i k ministrovi anebo i dál. Zájem zaměstnanců musí být prio-
ritou a povinnost prezidia FVZ je stát na straně zaměstnanců 
a udělat cokoli pro prosazení jejich zájmů. Celou situaci pocho-
pitelně dále sledujeme.

V interním dopise generálnímu řediteli jsem také mimo jiné 
již po několikáté žádal odpověď, která se týkala události ve Skří-
pově. Do dnešního dne jsem nedostal odpověď na otázku kdo je 
zodpovědný za smrt zaměstnankyně Č. P. ve Skřípově na Opav-
sku. Dostal zodpovědný pracovník skutečně pokyn od Dozorčí 
rady Č. P. k dostatečnému bezpečnostnímu zajištění pracoviště? 
Kdo to neprovedl a zapříčinil tak nepřímo toto neštěstí?

V budoucnu budu i nadále žádat tyto odpovědi a nedostane-li 
se mi jich od vedení České pošty budu žádat orgány, které doká-
žou donutit vedení Č. P. k odpovědi, protože místo konstruktiv-
ního dialogu, který by měl kontinuálně probíhat mezi odbory 
a vedením Č. P., vrcholní manažeři Č. P. podávají na odborové 
předáky udání na Policii ČR – ÚOOZ. Proto si položme otázku, 
kdo tedy skutečně řídí bezpečnost na Č. P. Vše samozřejmě platí 
i pro další otázky které se týkají ochrany života a zdraví všech za-
městnanců, jejich pracovních podmínek. K tomuto boji je však 
nutná podpora Vás všech zaměstnanců.
Napište nám své názory na email: sekretariat@fvzcr.cz.

Miroslav Prokop prezident FVZ

Ve čtvrtek 5. listopadu proběhlo v pražském Divadle Hybernia 
slavnostní předání mezinárodní Ceny Benedicta Cerqueiry.

P OŠŤÁCKÝ ZPR AVODA J

předány přímo v Brazílii, a to z rukou Elmy Cerqueirové, dcery 
Benedicta Cerqueiry.

Prezidium FVZ bude i  nadále udělovat Cenu Benedicta 
Cerqueiry v České republice, tak i v zahraničí všem kdo význam-
ně přispějí k podpoře zaměstnanců, sociálního smíru a pomoci 
všem potřebným.

Benedicto Cerqueira (1919-1982), po kterém byla cena po-
jmenovaná, patřil k významným latinskoamerickým levicovým 
politikům a  pracovníkům dělnického hnutí v  2. polovině 20. 
století. Narodil se v chudé dělnické rodině v brazilském Rio de 
Janeiru. Záhy se stal odborářem, v roce 1953 byl zvolen předse-
dou Svazu kovodělníků Ria de Janeira. V roce 1962 byl zvolen 
federálním poslancem. Koncem 60. let se v Brazílii chopila moci 
pravicová vojenská junta a Cerqueirovi hrozilo vězení. Zachrá-
nila ho mezinárodní solidarita – bylo mu umožněno odcesto-
vat do Jugoslávie a následně do ČSSR, kde zastával funkci mís-
topředsedy Světové odborové federace. Později působil v Chile 
a po vojenském puči Augusta Pinocheta, před nímž musel opět 
uprchnout, v Panamě. Do své smrti ještě mnohokrát navštívil 
Československo, na které vždy s láskou a vděkem vzpomínal.

Cerqueira se do Brazílie mohl vrátit až po patnácti letech exi-
lu v roce 1979, kdy se okamžitě angažoval u zrodu Demokra-
tické strany práce (PDT), jejíž se stal místopředsedou. Oblastí 
jeho zájmu bylo především školství: Přišel s myšlenkou vzniku 
základních škol v Rio de Janeiru, které jsou koncipovány tak, aby 
do nich mohly docházet i děti vyrůstající v sociálně nejslabších 
vrstvách společnosti. Bohužel, již v roce 1982 v důsledku útrapa-
mi podlomeného zdraví Benedicto Cerqueira umírá.

Cena benedicta  
    cerqueiry.

Federace výkonných zaměstnanců České republiky (FVZ) 
uděluje Cenu Benedicta Cerqueiry těm, kteří přispěli k obhajo-
bě práv zaměstnanců, zasloužili se o rozvoj odborů nebo jinak 
přispěli k sociálnímu smíru a zlepšení životů všech, kdo pomoc 
potřebují. Při slavnostní předávání ceny bylo oceněno devět 
osobností z České republiky a tři zahraniční. Z české republiky 
byli oceněni aktivisté a funkcionáři nejen z řad FVZ, ale i osob-
nosti z jiných organizací kteří se ve svém životě aktivně podíleli 
na podpoře práv zaměstnanců z různých oborů.

Společně s prezidentem FVZ Miroslavem Prokopem předala 
jednotlivým oceněným medaile vnučka Benedicta Cerqueiry, 
Andrea Cerqueirová.

Do zahraničí byla cena udělena Lulovi da Silva, odboráři a bý-
valému prezidentu Brazílie, dále Dilmě Rousseff ové, současné 
prezidentce Brazílie, a Carlosu Lupimu, dnešnímu brazilskému 
ministru práce a předsedovi PDT, kterou spoluzakládal Bene-
dicto Cerqueira. Oceněni byli zejména za úspěšný boj s chudo-
bou v Brazílii, zejména za projekty Minha casa, minha vida (Můj 
domov, můj život), kdy miliony Brazilců získaly levné družstev-
ní byty, a za projekt Bolsa família (Rodinné přídavky), kdy jsou 
sociálně slabým rodinám poskytovány dávky za to, že posílají 
děti do školy a nechávají je očkovat. Tyto ceny budou oceněným 

Společně s prezidentem FVZ Miroslavem Prokopem předala jednotlivým 
oceněným medaile vnučka Benedicta Cerqueiry, Andrea Cerqueirová.

Prezidiu Federace výkonných zaměstnanců České republiky se roz-
hodlo dlouhodobě podporovat obecně prospěšnou společnost 
Zajíček na koni. Zajíček na koni poskytuje své služby rodinám a zaří-
zením pečujícím o děti a mladistvé ze znevýhodněných skupin oby-
vatel (tělesný handicap, mentální handicap, kombinovaný handicap, 
sociokulturní handicap – adopce, národnostní menšina, sociální mi-
nimum rodiny) Dětmi rozumíme i dospělé s duší dítěte.
„Velice si vážíme pomoci, kterou poskytuje, o. p.  s. Zajíček na koni 
všem handicapovaným a budeme v budoucnu veškeré činnosti to-
hoto sdružení podporovat. Stejně tak jako Zajíček na koni tak i FVZ 
se snažíme pomáhat všem, kdo pomoc potřebují. Věřím proto, že 
naše vzájemné partnerství bude pro všechny zúčastněné motivující 
a povede k dalšímu rozvoji aktivit směřujících k podpoře všech, kdo 
pomoc potřebují.“                         

Prezident FVZ Miroslav Prokop

PODPORUJEMEPODPORUJEME
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Kompenzace nárůstu mezd za první tři měsí-
ce 2015 ve mzdě za prosinec:
Každému zaměstnanci s  TM (tarifní mzda) 
bude vyplacena formou mimořádné odměny 
částka cca  2 250 Kč (3*750 Kč- částka bude 
odpovídat mzdovému navýšení od 1. 4. 2015).
Celkem 90 mil. Kč.

Zvýšení příjmu zaměstnancům s  TM od 
1. dubna 2016 u ŘIDIČŮ v průměru o 6,2%, 
cca 1.326 Kč/měsíc proběhne dvěma způsoby:
(Zde požadovala SOS-21, OSD a  FVZ roz-
dělit objem peněz ve výši 400 mil. pouze do 
tarifních mezd bez možnosti rozhodování 
vedoucím pracovníkem. V tom případě by se 
řidiči pod průměrem navýšila mzda TRVALE 
cca o 1 441 Kč.)
a) navýšením mzdy od 1. 4. 2016 u  řidičů 
v průměru o 703 Kč.

Zvýšení u  řidičů pod průměrem v  dané TP 
bude cca  o  764 Kč, u  řidičů nad průměrem 
cca o 573 Kč. Jde o tzv. diferencované navýše-
ní mezd s cílem snížit rozdíl mezi pražskými 
a mimopražskými mzdami.
Odborová organizace OS ZPTNS se zaměst-
navatelem rozhodla proti vůli SOS-21, OSD 
a FVZ tzv. „demokratickou většinou“, že z část-
ky k  navýšení mzdy připadne 65  % automa-
ticky každému zaměstnanci a o zbylých 35 % 
rozhodne vedoucí!!!
Příklad: z částky 764 Kč tak může zaměstnan-
ci být mzda navýšena pouze o 534 Kč!
Celkem 220 mil. Kč.
b) měsíční odměnou od 1. 4. 2016 do 31. 12. 2016 
u řidičů v průměru o 623 Kč/měsíc
Odměna u  řidičů pod průměrem v  dané TP 
bude cca  677 Kč/měsíc, u  řidičů nad průmě-
rem cca 507 Kč/měsíc. Jde o tzv. diferencované 
zvýšení výdělkové úrovně s cílem snížit rozdíl 
mezi pražskými a mimopražskými mzdami…
Celkem 180 mil. Kč.
Abyste byli informování i o průběžných a ná-
sledných událostech, sděluji Vám, že vedení 
české pošty podalo trestní oznámení na před-
sedu SOS-21 Petra Pohla a na prezidenta FVZ 
Miroslava Prokopa ve věci požadavku na zlep-
šení bezpečnosti a  zabezpečení zaměstnanců 
Č. P., s. p. Oba pánové v průběhu měsíce listo-
padu byli nuceni dostavit se k podání vysvětle-
ní na policii.
Dále byli nejen tito dva pánové vystaveni ve 
čtvrtek 26. 11. 2015 dalším akcím ze strany 
státních represivních složek a  to v  ranních 
hodinách domovní prohlídce, prohlídce na 
pracovišti i kanceláři SOS-21 a FVZ, byli jim 
odebrány dokumenty související s odborovou 
činností (tedy i  důkazní materiál usvědčující 
zaměstnavatele z přímé diskriminace v oblas-
ti odměňování), počítače, telefony, paměťová 
média apod.
NÁHOda?
A  jak si vysvětlit fakt, že hned ve čtvrtek 
26. 11. 2015 ve 14:45 o Petrovi Pohlovi v souvis-
losti s touto akcí věděl náš směnař? To je zřejmý 
a záměrný únik informací s cílem poškodit od-
borovou organizaci SOS-21 v čele s předsedou.

Předseda SOS 21 Petr Pohl

Výsledek jednání 
o navýšení mezd Pokračování ze str.1



Vážení poštovní dělníci, 
nevolníci, novodobí otroci,
omlouvám se Vám za oslovení, ale takto to vnímají ti, kterým 
projdou rukama tuny poštovních zásilek. Tento zpravodaj je 
určen všem pracovníkům České pošty, kteří svým nezměrným 
úsilím, v potu tváře a pod neustálou hrozbou biče – snížení 
vázané části mzdy, vytváří miliónové zisky. Jaká je atmosféra 
na Vašem pracovišti, taky Vás dusí vedoucí? Porušují se záko-
ny, předpisy a technologické postupy? Vydávají se stovky na-
řízení a místo vysvětlení jen stručný příkaz „tady to podepiš“ 
a pan vedoucí je spokojen, protože pracovník byl prokazatelně 
seznámen. Máte čas číst všechny tyto nařízení a ještě si je i pa-
matovat? Máte osobní zkušenost s věcmi či činnostmi postrá-
dající logiku? Jaké máte pracovní podmínky a pracovní pro-
středí? Víte kam putují peníze - zisky z Vaší práce, kde a za co se 
utrácí tisíce a milióny? Šlo by něco dělat lépe a levněji i u Vás?
Napište nám o  svých zkušenostech, nebojte se popiso-
vat nešvary a  vše co Vás štve. Otiskneme i  anonymní pří-
spěvky, ale mělo by být uvedeno alespoň místo, kterého 
se týká. Jen pokud se o  problémech mluví nebo píše, tak 
se dá s  daným problémem něco dělat. Teď to možná vy-
znívá, že je na České poště všechno špatně, vím že to tak 
není, jinak by ta naše pošta ve srovnání s  ostatními poš-
tami v  EU, tak dobře neuspěla (samozřejmě bez srovnání 
platů). Dobré a  fungující věcí bereme jako samozřejmost.
To, že se nepravosti dějí, není jen vinou přístupu některých 
vedoucích ke svým podřízeným, ale i  odezvou ze strany 
postižených, kteří si to nechají líbit a pak jen klábosí u piva 
nebo tlachají u vína na příkoří, která se jim na pracovišti dějí. 
Ono k tomu, aby se něco špatného páchalo, je vždy zapotře-
bí toho, kdo tyto věcí dělá a také toho, kdo si je nechá líbit.
Kdo jsme, proč jsme, co chceme, čím se lišíme?
Na tomto místě se Vám postupně představí členové předsta-
venstva SOS-21, které je vrcholovým odborovým orgánem 
SOS-21 mezi sjezdy. Vím, že pro většinu z Vás je nezáživné číst 
životopisy, ale berte to z naší strany jako slušnost představit ne-

PROHLÁŠENÍ OdbOROVé ORgaNizacE SOS-21
Vážení zaměstnanci a kolegové, nabýváte stejného dojmu jako je 
prezentace zaměstnavatele o DIKTÁTORSTVÍ a VYDÍRÁNÍ Čes-
ké pošty naší odborovou organizací SOS-21, která se legální cestou 
a postupnými kroky domáhá s podporou odvážných zaměstnanců 
SPU Brna a řidičů SPU Olomouc SPRAVEDLIVÉHO ODMĚŇO-
VÁNÍ ZA PRÁCI a DODRŽOVÁNÍ ZÁKONÍKU PRÁCE?
Nebo se cítíte být diskriminováni nejen v oblasti odměňování za 
práci, nedostatečně ohodnoceni za poctivě odvedenou práci a vy-
stavováni výhružným tlakům či pronásledování ze strany zaměst-
navatele?
Po té, co v roce 2014 odborová organizace SOS-21 získala podkla-
dy dokazující přímou diskriminaci zaměstnanců v oblasti odmě-
ňování, tj. regionální rozlišování mezd v řádu tisíců, a seznámila 
s tímto své členy, rozhodli se stateční zaměstnanci SPU Brno 02, 
následně pak i řidiči SPU Olomouc požadovat po zaměstnavateli 
sjednání nápravy, v případě nezdaru i s využitím krajních zákon-
ných prostředků, jako je medializace, podání žaloby a nátlakové 
akce ve formě stávky.
Abychom předešli kompromitaci zaměstnavatele vlivem využi-
tí krajních prostředků, vyvíjela SOS-21 dosud neúspěšné snahy 
o  narovnání mezd spočívající v  hledání kompromisního řešení 
„pro hrstku“ odhodlaných zaměstnanců v Brně a Olomouci téměř 
dva roky, marně. Vedení České pošty, s. p. nekompromisně trvalo 
na komplexním řešení situace a ve shodě všech odborových orga-
nizací působící u zaměstnavatele.
Při posledních jednáníchv průběhu října a listopadu 2015 předlo-
žil zaměstnavatel návrh na diferencované navýšení mezd, se kte-
rým nemůžeme souhlasit, jelikož nesplňuje námi požadovaný účel 
postupného odstranění diskriminace v odměňování za práci, a to 
zejména z důvodu navýšení výdělkové úrovně odměnami a z dů-
vodu nejistého výsledku v období několika let ani desetiletí.
Výše uvedeným byla SOS-21 donucena přistoupit prozatím k me-
dializaci a podání předžalobní upomínky zaměstnavateli, obsahu-
jící výzvu ke splnění povinnosti rovného zacházení se zaměstnanci 
v oblasti odměňování dle zákoníku práce, který v § 110 ukládá po-
vinnost zaměstnavatele poskytovat za stejnou práci stejnou mzdu, 
a dále výzvu k úhradě rozdílu mzdy, o kterou byli zaměstnanci ne-
oprávněně zkráceni v období promlčecí lhůty.
Tvrzení zaměstnavatele, že v oblasti odměňování nepochybil a do-
držuje zákonem stanovené povinnosti jsou naprostou nepravdou, 
kterou hodláme před soudem dokázat, činí tak jen z důvodů, aby 
zakryl svůj podraz vůči odborům i zaměstnancům samotným.
Na jednání o mzdách oslovila SOS-21 ústy svého předsedy ostat-
ní odborové organizace, s žádostí o podporu zaměstnancům SPU 
Brno a řidičům SPU Olomouc. Kladnou odezvu a podporu jsme 
obdrželi pouze od dvou odborových organizací, a to OSD zastou-
pené Evženem Dvorským a FVZ zastoupené Miroslavem Proko-
pem. Proti našemu návrhu vystoupila odborová organizace OS 
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SOS
jenom sebe, ale hlavně důvody, proč tuto práci děláme a čeho 
tím chceme dosáhnout. Nyní Vám představíme SOS-21.
Proč jsme vůbec vznikli? Tak na to je celkem stručná a jed-
noduchá odpověď. Založení SOS-21 předcházela zdlouhavá 
diskuse o možnostech změnit přístup, tehdy jediné, odboro-
vé organizace k  oprávněným zájmům pracovníků, zejména 
k finančnímu ohodnocení za odvedenou práci. Několikale-
tý propad pošťáckých platů, vzhledem k celorepublikovému 
průměru, byl již neúnosný. Možnost změny, v přístupu OS 
ZPTNS k mzdové otázce pracovníků, byla naprosto mizivá 
a jedinou možností byl vznik nových odborů u České pošty.
SOS-21 byla řádně zaevidována u Ministerstvu vnitra dne 
12. 3. 2007. Následoval vznik základní odborové organizace 
u SPU Brno 02 dne 19. 3. 2007 a následně byla založena zá-
kladní odborová organizace u SPU Praha 022 dne 1. 6. 2007.
I  když byl vznik iniciován pracovníky poštovní přepravy, 
nedalo se přehlížet, jak vyplynulo z  reakcí dalších poštov-
ních pracovníků, že i na ostatních pracovištích České pošty 
jsou neřešené problémy, a  to nejenom finanční. Dochází 
k  rozporům při uplatňování zákonných norem i k porušo-
vání předpisů, směrnic a norem vydaných zaměstnavatelem. 
Mezi našimi členy najdete i  přepážkové pracovnice, doru-
čovatele, pracovníky vnitřní služby pošt i  řídící pracovníky.
Co chceme, je lehké napsat, ale těžké uskutečnit. Nízké mzdové 
ohodnocení většiny zaměstnanců naprosto neodpovídá jejich 
pracovním výsledkům. Totální devastace postavení pošťáka 
ve společnosti je nejenom důsledkem historického vývoje po 
roce 1948, ale i nezájmem politiků po roce 1989. Toliko his-
torie, ale svým nezměrným dílem se na současné situaci po-
depsala i největší odborová organizace. Několikaletý smířlivý 
postup vůči zaměstnavateli začal vynášet své hořké ovoce. Nic 
proti pořádání zájezdů, ale nebylo by lepší věnovat tuto energii 
tím správným odborářským směrem? Nic proti poskytování 
půjček, ale nebylo by lepší dluhy nemít? Není toto jen způsob, 
jak OS ZPTNS zmírňuje důsledky své vlastní chabé činnosti? 
Chceme pro zaměstnance lepší finanční podmínky odpoví-
dající jejich pracovnímu nasazení, narovnání křivd z minu-

losti, rovný a spravedlivý přístup ke všem a bez rozdílu, a to 
vše při dodržování všech platných zákonných a právních no-
rem. Toto není lehký cíl, ale s Vaší širokou podporou je reálný.
Střípky z minulosti.
Psal se rok 2007, zaměstnavatel zaujal k nově vytvořené od-
borové organizaci postoj mrtvého brouka a  zareagoval až 
na třetí výzvu, ve které již bylo poukázáno na možnost po-
dání stížnosti na Inspektorát práce. V  tomto tříměsíčním 
období jsme se seznámili se záměry, již od roku 2006, fun-
gující odborové organizaci ZO OSD u SPU Praha 022. Dů-
vody vzniku a  jejich cíle byly totožné s  našimi a  tak jsme 
v  srpnu 2007 podepsali společnou „Dohodu o  vzájemném 
postupu“. Jakou nenávist jsme dokázali vyvolat v  řadách 
uvolněných odborových funkcionářů OS ZPTNS nebudu 
popisovat, protože lživým obviněním a pomluvám bylo těž-
ké se bránit. Jednou přijde čas, kdy se poodhalí závoj a prav-
da se ukáže v  plné nahotě, pak možná prohlédnete i  Vy.
Náš návrh na zvýšení mezd o 30% vyvolal u funkcionářů OS 
ZPTNS smích. To je naprostý nesmysl, to je úplně mimo re-
alitu a  možnosti zaměstnavatele, zaznívalo od odborových 
zástupců OS ZPTNS, což znělo jako vyjádření zaměstnavate-
le nikoli odborářů. Podzim se chýlil ke svému konci a s ním 
i trpělivost, kterou jsme vkládali do rozumného přístupu pře-
devším největší odborové organizace, ale i  zaměstnavatele.
Abychom ukázali, že naše požadavky myslíme vážně, zbý-
val nám pouze jediný způsob, jak na mzdovou situaci 
u České pošty důrazně upozornit. Jako vůbec první v ději-
nách poštovnictví v  českých zemích, jsme společně s  OSD 
uspořádali v  Praze 17. 12. 2007 demonstraci. Předání „Pe-
tice“ před budovou zaměstnavatele, pak přesun na Palac-
kého náměstí na tzv. Hyde-Park. Od této protestní akce 
se největší odborová organizace OS ZPTNS distancovala.
Díky této hrstce statečných se podařilo prosadit největ-
ší navýšení mezd u České pošty. Svým dílem přispělo i více 
jak 3 000 zaměstnanců, kteří podepsali petici předanou za-
městnavateli. Možná si myslíte, že připomínat minulost je 
zbytečné, ale pokud se nebudeme schopni z ní poučit a vy-
užít skutky minulé, nemáme šanci na lepší budoucnost.
O  minulosti, současnosti i  budoucnosti nám můžete na-
psat. Těšíme se na Vaše dopisy nebo emaily popisující stav 
na Vašich pracovištích. Pokud svůj příspěvek podepíšete 
a  nebudete si přát uvedení vašeho jména pod článek, za-
ručujeme zachování inkognita přispěvatelů. Můžete uvést 
Váš pseudonym nebo můžete příspěvek označit jako ano-
nym. Všichni máte možnost stát se našimi členy a tak nám 
vyjádřit svou podporu. Hledáme kolegyně a  kolegy, kteří 
mají zájem aktivně pomoci našemu snažení a zapojit se do 
odborové činnosti SOS-21. Přihlášku lze stáhnout z  www 
stránek nebo Vám ji zašleme na Vámi zadanou adresu.
Našim hlavním cílem je:
Za poctivou práci slušnou odměnu.
Nejsme banka, nejsme cestovka - my jsme ODBORY.

ZPTNS zastoupená předsedou P-KOV panem Karlem Koukalem. 
Ostatní statečně mlčeli.
Na dalším jednání o mzdách 6. 11. 2015 byl požadavek na dorov-
nání mezd zaměstnancům SPU Brno a řidičů Olomouc 02 předán 
zástupcům vedení České pošty, s. p. s tím, že pokud nebude řešen 
diskriminační přístup zaměstnavatele vůči výše uvedeným za-
městnancům, opustíme jednání, což posléze následovalo. Za tento 
nekompromisní postoj byl předseda SOS-21 označen VrŘ LZ pa-
nem Ing. Ivanem Fenincem za vyděrače a teroristu.

zÁKON a POŘÁdEK
V  žádném případě nehodlámenečině přihlížet ani tolerovat dis-
kriminační postup zaměstnavatele, který je v rozporu s platnými 
zákony a dobrými mravy. Česká pošta, s. p. vydala nový ETICKÝ 
KODEX, který má zřejmě platit jen pro provozní zaměstnance 
a nikoliv pro vedení společnosti.
Dosavadní postup zaměstnavatele považujeme za naprostý vý-
směch a urážku všech poctivě a tvrdě pracujících zaměstnanců. To 
co se děje ze strany zaměstnavatele je obyčejné zneužívání strachu 
u jednotlivých zaměstnanců.
Jsou jen dvě cesty pro dosažení spravedlivé odměny za práci pro 
všechny zaměstnance Č. P.
1)  Buď věřit, že zaměstnavatel je neporazitelný, nechat ho dál po-
rušovat zákony a odbory si budou hrát na loajální opozici v očeká-
vání, že nám zaměstnancům něco spadne od stolu
2)  Nebo věřit v prosazení práva a dodržování předpisů a právních 
norem, ale pak se k tomu musíme postupnými kroky propracovat 
prozatím za pomoci odvážných zaměstnanců z Brna a Olomouce. 
A to je to, co chce SOS-21.
Jestli je někdo pro tu první cestu, ať si po ni jde, ale ne s námi!
Zaměstnavatel se nevzdává a kuje své rejdy uvnitř i vně Č. P. s cí-
lem sabotovat naše snažení směrující ve prospěch všech zaměst-
nanců. Pokud kolem toho dělá zaměstnavatel takový rozruch, je 
z toho zřejmé, že náš cil, považuje za reálný a uskutečnitelný.

Dle stanov SOS-21 hájíme zejména zájmy našich členů.
Naší snahou bylo narovnat mzdy na vybraných pracovištích (Brno, 
Olomouc) tak, aby výsledná snaha příslušných zaměstnanců byla 
příkladem pro ostatní pracoviště.
Proč Brno a Olomouc? Protože pouze tam se dosud mohla odbo-
rová organizace SOS-21 opřít o zaměstnance, kteří se nebáli říct si 
o peníze i hrozbou neomezené stávky.
Zaměstnavatel úmyslně šíří paniku a vyvolává neklid mezi zaměst-
nanci. Záměrně narušuje vztahy mezi zaměstnanci a SOS-21 s cí-
lem poškodit tuto odborovou organizaci a vyvolat v zaměstnan-
cích nenávist vůči ní.
Hodláme razantně a houževnatě hájit zájmy a práva i našich bu-
doucích členů.

Petr Pohl – předseda SOS-21
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