
Jak do odborů FVZ?
V  případě, že je někde odborová or-

ganizace neschopna nebo neochotna 
problém řešit, mohou se zaměstnan-
ci obrátit na FVZ. Možností, jak podat 
jasnou a efektivní stížnost nebo pod-
nět, je několik. Tato iniciativa musí ale 
hlavně přicházet od vás samotných za-
městnanců. Nebo si jako zaměstnanci 
založte na pracovišti vlastní odborovou 
organizaci a  řešte tak spoustu záleži-
tostí přímo na pracovišti. Stačí jen na 
svém pracovišti najít osobnost, která je 
ochotna spolupracovat se zaměstnan-
ci a s prezidiem FVZ.
Jste právě VY ta osobnost, která chce 

hájit zájmy svých spolupracovníků? 
Dokážete jasně a efektivně komuniko-
vat? Chcete právě VY založit ZO FVZ? 
Napište na email: prezident@fvzcr.cz. 
Osobně vám podám veškeré informa-
ce a pomohu se založením vaší vlastní 
odborové organizace. Je to zcela jed-
noduché, tak se nebojte a pište.

Miroslav Prokop prezident FVZ.

Napište nám.
Máme zásadní dotaz na listovní do-

ručovatelky(doručovatele) napříč re-
publikou. Máte písemné „osobní plá-
ny“, kde je kolik toho musíte prodat 
a  kolik produktů „natipovat“ váza-
ných na výkonovou mzdu? Pokud ano, 
je na vašem rajonu zakázán podo-
mní prodej? Stačí jen napsat region, 
město, zda písemný plán - ano či ne, 
zda je strháváno za neplnění a  zda 
existuje zákaz podomního prodeje. 
Jak je u  vás nastaven systém prodeje 
a  jak to funguje v praxi. Napište nám. 
K  vyjednání změn potřebujeme vaše 
konkrétní poznatky a  podněty. Děkuji 
všem za zaslání poznatků z pracovišť.

Kontakty na základní 
organizace FVZ ČR
ZO FVZ Provozní zaměstnanci předseda: 
Eva Beitlová, působnost Česká pošta 
(Praha)
ZO FVZ Nejdek předseda: 
Petra Pospíšilová, 
působnost Česká pošta
ZO FVZ Depo Říčany předseda: 
Marcela Macháčková, 
působnost Česká pošta
ZO FVZ – DEPO Ostrava 71 předseda: 
Přemysl Pír, 
působnost Česká pošta
ZO FVZ Zruč nad Sázavou předseda: 
Petra Lapáčková, 
působnost Česká pošta
ZO FVZ České pošty předseda: 
Helena Pohnová, 
působnost Česká pošta (Praha)
ZO FVZ – OU a PrŠ Chabařovická před-
seda: Mgr. Jaroslav Štrupl, 
působnost OU a PrŠ
ZO FVZ UK FTVS předseda: 
PhDr. Petr Šťastný, Ph.D., 
působnost Karl. univerzita
ZO FVZ MHD předseda:
Josef Trhlík, 
působnost Dopravní podnik 
hl. města Prahy
Chcete se spojit s  předsedou nebo 
přihlásit do některé ze základ-
ních organizací? Pište na email: 
sekretariat@fvzcr.cz nebo na naší kon-
taktní adresu:
Biskupcova 56, Praha 3, 130 00

Za poslední rok jsme založili několik základních 
organizací FVZ s působností ve státním podniku 
Česká pošta, s. p.
Současné době máme již základní odborové organizace v Praze, Středočeském kraji, Zápa-
dočeském, Východočeském kraji a na Ostravsku. Vždy po založení základní organizace se ve 
spolupráci s předsedy těchto nových organizací vše řádně sepsalo a prostřednictvím prezi-
dia FVZ byla stížnost předána na GŘ Č. P. Bez podpory ze strany vás zaměstnanců to zkrátka 
nejde. Tam, kde se bojíte ozvat, změny nenastanou. Nic se samo neudělá.

Víte, že na České poště  
je více odborových  
organizací?
Seznam odborových organizací, 
které podepsaly Kolektivní smlouvu 
České pošty, s.p. na roky 2015 - 2018
Podnikový koordinační odborový 
výbor České pošty, s.p. (PKOV ČP)
Podnikový výbor Odborového svazu 
dopravy České pošty, s.p. (PV OSD ČP)
SOS 21, nezávislé odborové sdružení 
zaměstnanců České pošty  
(SOS-21)
Základní organizace odborů Policie ČR 
správa Jihomoravského kraje
Odborové sdružení pracovníků 
elektrických drah a autobusové 
dopravy (OSPEA)
Federace výkonných zaměstnanců 
České pošty (FVZ) 
Nezávislý odborový sněm České pošty 
(NOS ČP)

Monika Horáková, členka předsednictva Strany zelených

Česká pošta je státní podnik, jehož hlavní funkcí nemá být vydělávání peněz, ale veřejná služba 
obyvatelům a obyvatelkám České republiky, bez ohledu na to, zda žijí ve velkém městě, nebo 
v nejzapadlejší vesničce. Pošta je brána do světa, protože umožňuje komunikovat s lidmi, kte-
ré nemůžeme vidět každý den osobně. Pošta nám může usnadnit život, když si potřebujeme 
založit účet nebo pojištění, a museli bychom kvůli tomu jet do jiného města nebo obce, kde 
je banka. Poslední dobou se ale stává, že pošta život ztěžuje, a to nejen svým zákazníkům, ale 
zejména svým zaměstnancům.           Pokračování na straně 3

Pošťáci a pošťačky, stojíme za vámi!
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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.
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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.

Současné době máme již základní odborové organizace v Praze, středočeském 
kraji, západočeském kraji a na Ostravsku. Ve všech oblastech a na pracovištích 
kde jsme založili základní organizace byli obdobné problémy a stížnosti zaměst-
nanců. 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 předsedů se 
nám podařilo na jejich pracovištích zajistit proplácení přesčasů a celkové zlepše-
ní pracovních podmínek. Tím však není vše vyhráno, je ještě mnoho pracovišť 
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 po-
mohu 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 předán vedení a začaly 
se řešit naše požadavky. Bylo mi jasné, že nepůjdou splnit všechny k naší úplné 
spokojenosti, ale dílčích úspěchů jsme dosáhli. Překvapivě nám bylo vyhověno 
pro nás zásadních bodech, což bylo vyřešení personální situace na naší pobočce 
a řádné ohodnocení naší práce, včetně řádného proplácení přesčasů. Momen-
tálně 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 nechápali. V práci jsme vždy byly do večera 
a nevěděli jsme kudy kam a tak jsem se obrátila na FVZ, na pana 
Prokopa, který byl velice příjemný a milý a slíbil, že nám pomůže. 
Napsali jsme stížnost. Na základě stížnosti přijela na naše praco-
viště kontrola, která přeměřila náš rajon a uznala, 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. 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 FVZRoznáška letáků
Mnoho doručovatelů je nadměrně zatěžováno 

roznosem letáků. Jak je vlastně vůbec možné, že 
někde se roznášejí letáky zdarma a na některých 
poštách je roznos placený. Vedení České pošty to 
odůvodňuje přibližně takto  – „Kde jsou rajony 
nevytížené, tam v rámci své pracovní doby pro-
vádějí roznos doručovatelé v rámci své pracovní 
doby.“
Podle mého názoru je toto odůvodnění nesmy-

slné. Stejně tak jako je nesmysl tvrzení někte-
rých vedoucích pracovníků: „Roznáškou letáků si 
vyděláváte na výplatu.“ Tak toto tvrzení jsem již 
několikrát slyšel od zaměstnanců, kteří roznášejí 
zdarma a takto jim to jejich vedoucí zdůvodňují. 
Tak toto je úplný nesmysl. Podle vyjádření pana 
generálního ředitele, u kterého jsem osobně byl, 
není roznáška letáků výdělečná. Pan generální 
dle jeho vyjádření drží roznášku pouze z  toho 
důvodu, aby se k zakázkám nedostala konkuren-
ce. Toto jednání pana Elkána si dovoluji označit 
za velice nemorální způsob jak bojovat s konku-
rencí. Boj s konkurencí, jehož důsledkem je nad-
měrné zatěžování zaměstnanců. Nutit vlastní 
zaměstnance pracovat zdarma je prostě hnusné. 
Další zaměstnanci byli pak přesvědčeni o  nut-
nosti roznášet letáky na „dohodu“. Tyto dohody 
byly uzavírány pod nátlakem některých vedou-
cích s odůvodněním: „Když to nebudete nosit na 
dohodu, budete to nosit zdarma.“
Zamyslete se sami nad touto situací. Doporuču-

ji těm, kteří mají smlouvu na roznos letáků a ne-
jsou spokojeni, vypovězení této smlouvy. Nikdo 
vás nemůže následně nutit k roznosu zdarma.
Víte, kolik se běžně platí distributorům letáků? 

Běžná cena za leták do 10 gr. město 10 - 15 hal./
ks, venkov od 30 hal./ks až po 2 Kč/ks. Cena 30 
hal./ks platí pro obce cca  1000 schránek, vyšší 
cena platí pro malé a  rozložité obce. Toto jsou 
ceny, které jsem zjistil u jiných zaměstnavatelů. 
Máte taky tolik?
Jak je to u vás na pracovištích s  roznosem le-

táků? Kolik jich nosíte? Roznášíte na DPP nebo 
zdarma? Napište veškeré zkušenosti jako ko-
mentář nebo na email: prezident@fvzcr.cz. Ně-
kde roznášejí zdarma a někde na dohodu. Jak je 
to u vás? Proč má někdo pracovat zdarma?
Na základě vašich podnětů budu na nejbližším 

jednání s vedením Č. P. požadovat nápravu sou-
časného stavu.

Miroslav Prokop prezident FVZ

Něco k bezpečnosti
Bezpečnost zaměstnanců a klientů České poš-

ty je v současné době velice často prezentované 
téma. Bohužel mezi samotnými zaměstnanci je 
toto téma poněkud v pozadí. Je to podobné jako 
například s hasiči, dokud je nepotřebujeme, tak 
se nám zdá, že jejich činnost je zbytečné vyha-
zování peněz, ale když začne hořet, jsme rádi, že 
jsou tady. Pak teprve oceníme jejich pomoc a při-
pravenost.
Vedení České pošty v roce 2015 vyhlásilo veřej-

né výběrové řízení na bezpečnostní monitoring. 
Česká pošta tento tendr v prosinci 2015 oficiálně 
pro nestandardní průběh zrušila a  zanedlouho 
oznámila, že si bude bezpečnost zajišťovat sama 
pomocí své dceřiné společnosti Česká pošta Se-
curity. Dle mého názoru vedení České pošty ne-
dokázalo dostatečně zvládnout toto výběrové 
řízení, na což jsem písemně upozornil již v srpnu 
2015 jak dozorčí radu, tak ministra vnitra. Za tento 
dopis jsem si vysloužil trestní oznámení od pana 
Petra Šlechty za pomluvu, které řešil ÚOOZ. Proč 
ÚOOZ není dodnes jasné. Běžně takové oznámení 
řeší obvodní oddělení nebo přestupková komise. 
Bylo snad nepohodlné upozornit na podivnosti 
při výběrovém řízení, které zadalo vedení České 
pošty? Vedení České pošty pak následovně v pro-
sinci 2015 výběrové řízení samo zrušilo s odůvod-
něním nestandardního průběhu tohoto výběro-
vého řízení.
Následně v  roce 2016 oznámil pan generální 

ředitel Martin Elkán, že střežení pošt bude za-
jišťovat dceřiná společnost Česká pošta Security 
a  ujistil všechny, že Česká pošta Security bude 
provádět toto střežení ve stejné kvalitě jako stá-
vající dodavatel. Podle našich zjištění a ověření 
informací od odborníků se domnívám, že Česká 
pošta Security nejí v současné době schopna řád-
ně plnit úkoly v oblasti zajištění bezpečnosti za-
městnanců a klientů České pošty.
Žádal jsem Dozorčí radu, aby statutární zástup-

ci obou společností, České pošty, s. p. a  její dce-
řiné společnosti Česká pošta Security, spol. s r. o., 

doložili, že Dohledové pracoviště Č. P. Security 
je držitelem správného CERTIFIKÁTU na provoz 
a způsobilost dispečerů a plní požadavky všech 
tří částí normy ČSN EN 50518:2014 1,2 a 3 jako 
celku, a že probíhají periodické audity pracoviště 
podle směrnice pro auditování ČSN EN ISO 19011 
v oboru NACE CZ 8020. Předseda Dozorčí rady Č. P. 
odpověděl, že vše je v pořádku. Což dle mého ná-
zoru rozhodně není. Česká pošta Security nemá 
požadovaný Certifikát. Jestli ho mají, tak proč ho 
neukážou, to není přeci nic tajného.
Na toto téma interpeloval pan poslanec Václav 

Horáček a dostalo se mu od pana ministra Cho-
vance podobné odpovědi, jako jsem já dostal 
od předsedy Dozorčí rady Č. P. Pan ministr pouze 
papouškoval to, co mu bylo oznámeno od vede-
ní České pošty. A požadovaný certifikát, který je 
nezbytný k  řádnému zajištění bezpečnosti za-
městnanců, stále nikdo neukázal. Certifikát pro-
stě není. Bohužel pro vedení České pošty a Čes-
ké pošty Security následné události potvrdily mé 
obavy o nedostatečném zajištění bezpečnosti.
17. 6. 2016 v  Karlových Varech v  pátek ráno ne-

známý lupič přepadl poštu. Policejní zásah ale 
provázely zmatky, policisté omylem dorazili na 
úplně jinou poštu. Podle nich selhala bezpeč-
nostní agentura, která poštu střeží (Česká pošta 
Security). Uvedla mylnou adresu.
Zdá se vám to jako dostatečné zajištění vaší 

bezpečnosti?
Bude i nadále pan ministr vnitra papouškovat to, 

co mu řekne vedení České pošty, aniž by si sám 
ověřil některé údaje? Bude i nadále pan ministr 
ignorovat zástupce odborových organizací a  je-
jich připomínky? Bude se i  nadále pan ministr 
vnitra dělat v  médiích hezký a  vypouštět plané 
sliby? Jeho výrok v médiích, že odboroví předáci 
mají u něho vždy dveře otevřené, byla jen pouhá 
mediální bublina a možná i cílená lež. O nic tako-
vého pan ministr nemá zájem. Co je tedy v jeho 
zájmu, když ho nezajímá osud 30 000 zaměst-
nanců České pošty a dalších tisíců návštěvníků? 
Vzpomeňte si na to při dalších volbách.

Miroslav Prokop
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Máte pochybnosti  
o výši plánu AP?
 Každý zaměstnanec si může vyžádat plá-

ny AP u svého nadřízeného. To je nejrychlejší 
cesta. Pokud nechce žádat nadřízeného nebo  
mu nadřízený nevyhoví a plán nevydá, může za-
městnanec konzultovat své dotazy nebo problé-
my prostřednictvím tohoto mailu - ap@cpost.cz 
a pověřený zaměstnanec mu odpoví. Tento email 
zajistil osobně pan generální ředitel Martin El-
kán, aby se nestávalo, že si některý z vedoucích 
sám navýší plány AP. Nebojte se a v případě po-
chybností pište na tento email: ap@cpost.cz.



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.

❘ FEDERACE VÝKONNÝCH ZAMĚSTNANCŮ ČESKÉ POŠTY ❘ BISKUPCOVA 56, 130 00 PRAHA 3 ❘ www.fvzcr.cz ❘

POŠŤÁCKÝ ZPR AVO DA 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.

Současné době máme již základní odborové organizace v Praze, středočeském 
kraji, západočeském kraji a na Ostravsku. Ve všech oblastech a na pracovištích 
kde jsme založili základní organizace byli obdobné problémy a stížnosti zaměst-
nanců. 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 předsedů se 
nám podařilo na jejich pracovištích zajistit proplácení přesčasů a celkové zlepše-
ní pracovních podmínek. Tím však není vše vyhráno, je ještě mnoho pracovišť 
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 po-
mohu 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 předán vedení a začaly 
se řešit naše požadavky. Bylo mi jasné, že nepůjdou splnit všechny k naší úplné 
spokojenosti, ale dílčích úspěchů jsme dosáhli. Překvapivě nám bylo vyhověno 
pro nás zásadních bodech, což bylo vyřešení personální situace na naší pobočce 
a řádné ohodnocení naší práce, včetně řádného proplácení přesčasů. Momen-
tálně 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 nechápali. V práci jsme vždy byly do večera 
a nevěděli jsme kudy kam a tak jsem se obrátila na FVZ, na pana 
Prokopa, který byl velice příjemný a milý a slíbil, že nám pomůže. 
Napsali jsme stížnost. Na základě stížnosti přijela na naše praco-
viště kontrola, která přeměřila náš rajon a uznala, 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. 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
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.
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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 nechápali. V práci jsme vždy byly do večera 
a nevěděli jsme kudy kam a tak jsem se obrátila na FVZ, na pana 
Prokopa, který byl velice příjemný a milý a slíbil, že nám pomůže. 
Napsali jsme stížnost. Na základě stížnosti přijela na naše praco-
viště kontrola, která přeměřila náš rajon a uznala, 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. 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 FVZProtestní akce 22. 2. 2016  
za lepší pracovní podmínky
Odborová organizace SOS 21 za podpory FVZ 

ČR vyhlásila na 22. 2. 2016 protestní akci za 
lepší pracovní podmínky zaměstnanců České 
pošty. Již toto oznámení vyvolalo hysterické 
reakce ze strany vedení Č. P. Vedení Č. P. ozna-
čilo protestní akci za neoprávněnou. Z někte-
rých prohlášení tiskového mluvčího Č. P. pana 
Vitíka mohl někdo dokonce nabýt dojmu, že 
protestní akce je nezákonná. Domnívám se, že 
označit nenápadně protestní akci za nezákon-
nou byl jistý záměr. Což jsou z pohledu rozum-
ného člověka prohlášení nesmyslné. Doby, kdy 
se protestní akce označovaly za neoprávněné 
nebo nezákonné, jsou již více jak čtvrt stole-
tí za námi. Některé praktiky bývalého režimu 
jsou ze strany vedení Č. P. v hojné míře použí-
vány i v dnešní době. Zřejmě čtou pouze Poš-
tovní noviny a  tak nevědí, že již dlouhá léta 
máme demokracii.
Ze zpráv z  různých pracovišť jsme se ještě 

před samotnou akcí dozvěděli, že na zaměst-
nance byl vyvíjen určitý nátlak, aby se této 
akce nezúčastnili. Včetně zákazu používat 
v den protestu reflexní vestu, jejímž používá-
ním dávali zaměstnanci najevo účast s touto 
protestní akcí.
Samotné akce se zúčastnilo více jak osm-

desát protestujících, z čehož bylo patnáct ze 
Strany zelených, kteří nám tímto přišli vyjádřit 
podporu.
Protestní pochod vyšel z  Hlavního nádra-

ží a první zastávka byla u pobočky ČSOB, kde 
jsme společně s předsedou SOS 21 předali do-
pis pro generálního ředitele ČSOB. V  dopise 
jsme upozorňovali pana generálního na pod-
mínky, za jakých musí zaměstnanci Č. P. plnit 
plán produktů AP. Na závěr jsme předali před 
budovou generálního ředitelství Č. P. požadav-
ky do rukou pan Ivana Fenince, ředitele řízení 
lidských zdrojů.
Celý průběh akce byl výborně zaznamenán 

reportérem Janem Tunou z internetové televi-
ze Stream v pořadu A DOST! v díle č. 211 s ná-
zvem Pošta pro sebe? Doporučuji zhlédnout.
V reportáži pan Tuna celkem zřetelně zodpo-

věděl otázku, proč se největší odborová orga-
nizace na České poště (P KOV Č. P.) nepřipojila 
k této protestní akci. Z reportáže vyplynulo, že 
vedení největší odborové organizace dostává 
od ČSOB peníze za inzerci ve svém časopise 
ECHO. A  tisková mluvčí v  reportáži potvrdila, 
že ČSOB přispívá této největší odborové orga-
nizaci i na jiné aktivity. Celkovou částku však 
odmítla uvést. Podle pana Tuny se jedná o sta-
tisíce. Nezbývá než poděkovat panu Tunovi za 
zodpovězení otázky, proč se největší odborová 
organizace nepřidala. Vám členům této odbo-
rové organizace už zbývá jen zamyšlení, zda 
chcete i nadále být jejími členy. Přemýšlejte!
Z  mého pohledu se akce zdařila, i  přes pro 

někoho malou účast tato akce měla svůj vý-
znam. Díky velkému zájmu médií jsme opět 
výrazně upozornili na pracovní podmínky za-
městnanců České pošty. Byla zřízena funkce 
ombudsmana Č. P., doručovatelky nemusí pro-
dávat losy, zastavily se některé nevýhodné 
projekty Č. P. Naše požadavky však byly mno-
hem rozsáhlejší. Věřím, že k  příští protestní 
akci se připojíte i VY. Bojujeme za vás a vaše 
podpora je důležitá.
O přístupu k řešení našich požadavků ze stra-

ny vedení si můžete přečíst na poslední strán-
ce. Tím, že se vedení postavilo k řešení našich 
požadavků tak, jak se postavilo, si nijak nepo-
mohli. Jestliže to nechtějí řešit oni, budu i na-
dále upozorňovat na špatné pracovní podmín-
ky a špatné hospodaření příslušné úřady. Tyto 
úřady již mají dostatek prostředků, jak donutit 
vedení České pošty k nápravě.

Miroslav Prokop prezident FVZ ČR.

Nenechte si líbit nedůstojné 
zacházení ze strany 
zaměstnavatele!
Na www.postaknenipojistovak.cz budeme 

pravidelně zveřejňovat svědectví pošťaček 
a  pošťáků, která odhalují, s  jakými překážka-
mi se tito zaměstnanci státního podniku musí 
vyrovnávat. Není divu, že na listovní a balíkové 
služby už pak tolik času nezbývá. Svědectví za-
sílejte na adresu: ceskaposta@zeleni.cz.
 Budete-li mít zájem, uveřejníme vzhle-

dem k citlivosti informací vaše svědec-
tví anonymně.

Výzva České poště: 
Nenuťte zaměstnance 
nabízet finanční produkty!
Vážený pane ministře vnitra, vážený pane gene-
rální řediteli České pošty,
v letošním roce dojde k výběru banky, s níž Čes-
ká pošta uzavře smlouvu od 1. ledna  2018 na 
dalších deset let, a v této souvislosti bude Česká 
pošta připravovat novou smlouvu o spolupráci. 
Vyzýváme vás, abyste tuto příležitost využili 
a zastavili aktivní nabízení finančních produktů 
na České poště, za nímž se často skrývají tvrdé 
donucovací metody uplatňované na zaměst-
nance a  zaměstnankyně České pošty. Obtěžu-
jící nabízení finančních produktů vede nejen 
k odchodům zkušených pošťaček a pošťáků, ale 
také k nedůvěře veřejnosti v Českou poštu. Ne-
kritizujeme samotnou přítomnost finančních 
produktů na České poště, protestujeme proti 
jejich aktivnímu nabízení, které podle nás zby-
tečně snižuje úroveň této veřejné služby.

Monika Horáková,  
členka předsednictva Strany zelených (SZ),  

Matěj Stropnický, předseda SZ  
Ivana Cabrnochová, senátorka za SZ, 

Václav Láska, senátor za SZ

Ochranné nápoje
Paušální náhrady za ochranné nápoje jsou 

mimomzdové prostředky. Tedy nezahrnují 
se do hrubé mzdy, ale přičítají se k čistému 
příjmu.
Paušální náhradu za ochranné nápoje nalez-

nete ve výplatní pásce v levém sloupci pod In-
formacemi o výkonové mzdě.
Nárok na poskytnutí ochranných nápojů vzni-

ká zaměstnancům podle vykonávaného druhu 
práce v závislosti na energetickém výdeji a na 
základě zátěže teplem nebo chladem.
Účelem poskytování ochranných nápojů je 

doplnění ztrát tekutin a minerálních látek, 

vznikajících v organismu při zvýšené zátěži 
chladem nebo teplem na organismus zaměst-
nance tam, kde nejde tuto zátěž řešit jiným 
způsobem.
Ochranný nápoj musí být zdravotně nezá-

vadný, musí mít vhodnou teplotu a nesmí 
obsa-hovat více než 6,5 hmotnostních pro-
cent cukru. Ochranný nápoj nesmí obsahovat 
alkohol. Ochranný nápoj musí obsahovat mi-
nerální látky v množství stanovené minera-
lizaci. Tyto podmínky splňují minerální vody 
Korunní, Mattoni, nebo Magnesia - přírodní 
bez příchutí. Ještě názor odborníka z odděle-
ní hygieny práce - „ Poskytování ochranného 
nápoje nesmí zaměstnavatel nahrazovat fi-
nančním plněním.“  

Osobně jsem vnesl dotazy a podněty k pro-
šetření na všechny okresní a krajské hygie-
nické stanice a očekávám odpovědi. 

Miroslav Prokop prezident FVZ

Více info v:
- Zákoník práce § 104
- NV č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví 
  podmínky BOZP
- směrnici ČP č. 7/2009 
  Zásady poskytování ochranných 
  nápojů zaměstnancům ČP
Tento současný stav je pro zaměst-

nance nevyhovující, o čemž svědčí řada 
stížností o vás zaměstnanců. Dokonce 
se domníváme, že této postup vedení 
je v rozporu se Zákoníkem práce. Vaše 
stížnosti budeme prezentovat zaměst-
navateli a požadovat nápravu v soula-
du se zákoníkem práce.
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Pošťáci a pošťačky, stojíme za vámi!
Problémem je hlavně tlak na aktivní nabíze-

ní produktů aliančních partnerů a  těžko spl-
nitelné osobní plány. Krácení peněz zaměst-
nancům se tak stává spíš běžnou a  drsnou 
praxí, nikoli výjimkou. Problém jsou i pracovní 
smlouvy na dobu určitou, které už nemusí být 
obnovovány, pokud se nezdaří udat např. do-
statečný počet účtů, které však zároveň sko-
ro nikdo nechce. Výsledkem je jen psychický 
tlak a následně podávání výpovědí. Nervy má 
každý jen jedny. A největší problém je, že ve-
řejnost skoro nic o těchto poměrech na Čes-
ké poště neví. Pošťáci a pošťačky, stojíme za 
vámi. Česká pošta se týká nás všech a nedů-
stojné pracovní podmínky na ni nepatří, stejně 
jako kamkoli jinam.

Monika Horáková, 
členka předsednictva Strany zelených

Pokračování ze strany 1

Kontakt  - Ombudsman pro zaměstnance ČP

Soňa Lavičková
Telefon +420 221 132 405

E-mail:- Lavickova.Sona@cpost.cz
Adresa:  Politických vězňů 909/4

111 10  Praha 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

Kontakt: e-mail  sos-21@seznam.cz ,  sos-21@atlas.cz , FAX: 226 013 656 , www:  sos-21.cz
Registrace:  Ministerstvo vnitra č.j. VS/1-1/66 883/07-E ,  IČ: 27059022 ,  DIČ: CZ27059022

Otištěné texty nemusí vždy vyjadřovat názor odborového sdružení SOS-21. 
Za obsah článku ručí autoři. 

Poštovní ombudsman
Pošťáci veřejně mluví o  nepořádku uvnitř 

pošty, na což pošta reaguje zřízením nového 
místa navenek se jevícího jakoby zastánce za-
městnanců, jakoby někoho, o  koho se mohou 
všichni zaměstnanci opřít.
Trafika? Snaha pomoci zaměstnancům? To je 

ale s podivem, když u pošty působí 9 odborových 
organizací, jejichž úkolem a posláním je obha-
joba práv a zájmů zaměstnanců, avšak při plně-
ní tohoto úkolu je takovým odborovým organi-
zacím zástupci České pošty všemožně bráněno 
v takové činnosti a zjevně jsou snahy takové od-
boráře i odstraňovat ze zaměstnaneckého vzta-
hu, zbavit se jich. Zaměstnavatel odmítá vyslyšet 
odboráře, odmítá podílet se na hledání a sjed-
nání nápravy, předložené problémy bagatelizuje, 
kritizuje, odmítá s tvrzením, že je vše v napros-
tém pořádku.
Akutně a  nutně potřebná místa v  provozu se 

ruší na úkor dnes již neúnosné zátěže zaměst-
nanců, zatímco jinde“ se místa vesele a uměle 
zřizují.
Vypovídá to pochopitelně o značném nepořád-

ku a  personální politice uvnitř pošty a  zřízení 
ombudsmana pro zaměstnance se tak snadno 
může jevit jen jako zástěrka pro zaměstnance 
samotné, pro veřejnost, pro odbornou veřejnost 
nebo pro mediální svět.
Proto všem zaměstnancům snažně doporuču-

ji neprodleně se obracet na ombudsmanku pro 
zaměstnance, ať se co nejdříve předvede, zda je 
nebo není místo zřízeno a obsazeno ve prospěch 
práv a oprávněných zájmů zaměstnanců.
Nemůžu říct, že by se mi zamlouvala kritika pře-

dem, tedy v době, kdy se ještě nic ani nezkusilo. 
Nechme paní ombudsmanku projevit.
Až se projeví, pak teprve můžeme opodstatněně 

buď chválit, nebo kritizovat a bude to namístě.
SOS 21

Něco pro řidiče
Vypínejte motor, zabrzděte vozidlo a uzamkně-

te jej v době, kdy jej opustíte a nejste v jeho do-
sahu. Je to vaše povinnost, jde o bezpečnost vaši, 
vašich věcí i majetku Č. P.
Nečiníte tak? Proč?
Proto, že nemáte dostatek času na tyto úkony 

z důvodu vysokého množství zásilek? Proto, že 
vám zaměstnavatel nevytvořil řádné pracovní 
podmínky a nakládá Vám?
Kolikrát se vlastně takový doručovatel musí za 

jednu směnu s  vozidlem rozjet, kolikrát zabrz-
dit a zastavit na určitou vzdálenost? Kolik času 
v průměru potřebuje na doručení jedné zásilky?

Napište nám.
Osobně si myslím, že pro nedostatek času člo-

věk přestane postupně dodržovat běžné nutnosti 
a povinnosti proto, aby si nedostatek času něja-
kým způsobem nahradil.
Z důvodu každoročního nárůstu balíkových zá-

silek a úbytku pracovní síly může docházet stále 
k vyššímu nedostatku času v pracovní době doru-
čovatelů a tento nedostatek se kompenzuje zvy-
šujícím se počtem nedodržovaných povinností 
a zdánlivě nejméně důležitých úkonů.
Je to, jako když se bez ustání strká sněhová kou-

le. Nabere tolik sněhu a nabude takových rozmě-
rů, že ten, co ji strká, už nemá sílu a buď začne 
švindlovat, rezignuje nebo odpadne.
To je něco podobného, jako když na straně jedné 

zaměstnavatel láteří skrz vysoké opotřebení brzd 
a pneumatik u vozidel doručovatelů a na straně 
druhé vyžaduje téměř stoprocentní doručitelnost 
z každého denního přídělu zásilek jednotlivých 
doručovatelů, ale přitom se potýká s  nedostat-
kem doručovatelů (odcházejí nebo jsou odejiti), 
a  tak ti pozůstalí jsou toho následkem nuceni 
k doručování vysokého počtu zásilek, často nad 

rámec směny. Logicky pak doručovatel lítá jako 
utržený z řetězu, aby stíhal, nedodržuje to, co se 
mu právě jeví jako nejméně závadné (např. neza-
myká, nezhasíná motor apod.), aby stíhal doručit, 
aby co nejméně ztrácel čas, aby měl požadované 
procento doručitelnosti, a to vše na úkor bezpeč-
nosti při práci, na úkor dodržování předpisů a na 
úkor opotřebení určitých částí vozidla.
Co tedy zaměstnavatel chce? Doručitelnost 

nebo auta stále jako nová-neopotřebovaná?
A kde hledat pochybení? SOS 21

Protestní akce 22. 2. 2016
Dne 22. 2. 2016 proběhl v Praze protest pošťáků 
proti pracovním a mzdovým podmínkám orga-
nizovaný Petrem Pohlem, předsedou odborové 
organizace SOS-21 a spoluorganizovaný Miro-
slavem Prokopem, prezidentem FVZ ČR.
Protest byl ukončen v Jindřišské ulici před Gene-

rálním ředitelstvím České pošty, s. p., kde ředitel 
úseku řízení lidských zdrojů Ivan Feninec převzal 
POŽADAVKY ÚČASTNÍKŮ PROTESTNÍ AKCE.
Ivan Feninec vyzval pořadatele protest-

ní akce k součinnosti a k  jednání s vedením 
Č. P. ve věci Požadavků účastníků protestu 
pošťáků. I  přes tuto výzvu hodlali organizá-
toři následně a neprodleně jednat se zástup-
ci vedení Č. P., avšak toto Ivan Feninec i přes 
opakovaný požadavek SOS-21 a FVZ ČR odmítl 
s tím, že jednání bude probíhat až za tři mě-
síce ode dne protestu, tedy v květnu 2016, na 
pravidelném jednání zástupců zaměstnavate-
le se všemi odborovými organizacemi.
Pořadatelé protestu pošťáků proto opětovně 

vyzvali dopisem Ivana Fenince k  prvotnímu 
neprodlenému jednání o požadavcích účast-
níků protestu pošťáků pouze mezi organizá-
tory akce a zaměstnavatelem, aby bylo možné 
zaměstnavatele detailně seznámit se všemi 
požadavky a najít kompromisní řešení ke spo-
kojenosti zaměstnanců i Č. P. Tento požadavek 
Ivan Feninec alibisticky odsoudil s tím, že ta-
kové separátní jednání by vedlo k  vážnému 
narušení dialogu s ostatními odborovými or-
ganizacemi (tedy i  s  těmi, které protest poš-
ťáků odsoudily nebo odmítly účast na něm) 
s odůvodněním, že všechny mají právo na in-
formace, spolurozhodování apod.
Je tedy nadmíru podivné, když Ivan Fe-

ninec deklarovanou nutnost společné-
ho jednání náhle zásadně přehodnotil 
a dlouhodobě otevřené jednání v zásadní 
záležitosti, jakou je systém odměňování 
zaměstnanců s  tarifní mzdou podléhají-
cí režimu spolurozhodování s odborový-
mi organizacemi, náhle začal separátně 
projednávat s  jednotlivými odborovými 
organizacemi.
Je tedy nepochopitelné, že nutnost pr-

votního a separátního jednání vyplývají-
cího ze vzniklé situace byla zaměstnava-
telem odmítnuta a  odsouzena, zatímco 
tam, kde je společné jednání nutností 
vyplývající z dohody v Kolektivní smlou-
vě, přistoupil zaměstnavatel právě k  se-
parátnímu jednání.
Na společném květnovém jednání od-

borových organizací se zástupci zaměst-
navatele dále zaměstnavatel nepřipustil 
účast těch, které si organizátoři protestu 
přizvali, aby bylo možné adekvátně a zod-
povědně projednat všech deset bodů z po-
žadavků účastníků protestu pošťáků.
Snahy zástupců zaměstnavatele tak vy-

povídají o jediném, likvidovat veškeré, tedy 
i  ty nutné a  nevyhnutelné, snahy ve pro-
spěch provozních zaměstnanců.
Další demonstrace, protesty či stávky poš-

ťáků v  dohledné době jsou a  budou ne-
zbytné!       SOS 21

Jak požádat o příspěvek 
z fondu FKSP?
Pokud chce zaměstnanec čerpat příspěvek 
z FKSP na tábor nebo individuální rekreaci, 
musí postupovat dle pokynů:

(1) Zaměstnanec si zajistí vystavení faktury 
u dodavatele.

a) Na faktuře musí být uvedeno: 
název regionu, osobní číslo zaměstnance,
příjmení a jméno zaměstnance, název akce 
- termín akce, v případě tábora > účastník 
(jméno a datum narození dítěte)

b) Faktura musí být vystavena na odběratele: 
Česká pošta, s. p., Politických vězňů 909/4, 
225 00 Praha 1 
IČ: 47114983, DIČ: CZ47114983

c) Faktura se zasílá na adresu:
Česká pošta, s. p., Skenovací centrum,
Poštovní 1368/20, 701 06 Ostrava

Za předání správných informací pro vystavení 
faktury odpovídá zaměstnanec.

(2) Rozdíl příspěvku z FKSP a celkové ceny 
individuální akce bude zaměstnancem uhra-
zen formou srážky ze mzdy. Pokud nemůže 
být provedena srážka ze mzdy (např. z důvodu 
výkonu rozhodnutí) bude zaslána na pracovi-
ště poštovní poukázka k úhradě.

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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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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