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Jak ušetřit v domácnosti za energie

O činnosti FVZ ČR

jasně a efektivně komunikovat? Chcete 
právě VY založit ZO FVZ? Napište na email: 
prezident@fvzcr.cz. Osobně vám podám veškeré 
informace a pomohu se založením vaší vlastní 
odborové organizace. Je to zcela jednoduché, tak 
se nebojte a pište.

Miroslav Prokop prezident FVZ

VÍTE, ŽE NA ČESKÉ POŠTĚ JE VÍCE 
ODBOROVÝCH ORGANIZACÍ?

Seznam odborových organizací, které podepsaly 
Kolektivní smlouvu České pošty, s.p. na roky 2015 
-2018 naleznete v textu Kolektivní smlouvy. Kolek-
tivní smlouvu naleznete také na www.fvzcr.cz.

ZALOŽTE SI VLASTNÍ ODBORY 
PŘÍMO NA VAŠEM PRACOVIŠTI!

 
V případě, že je někde odborová organizace ne-

schopna nebo neochotna problém řešit, mohou se 
zaměstnanci obrátit na FVZ. Možností, jak podat 
jasnou a efektivní stížnost nebo podnět, je něko-
lik. Tato iniciativa musí ale hlavně přicházet od vás 
samotných zaměstnanců. Založte na pracovišti 
vlastní odborovou organizaci a řešte tak spoustu 
záležitostí přímo na pracovišti. Stačí jen na svém 
pracovišti najít osobnost, která je ochotna spo-
lupracovat se zaměstnanci a s prezidiem FVZ ČR.

Jste právě VY ta osobnost, která chce há-
jit zájmy svých spolupracovníků? Dokážete 

Dostává se vám do rukou další číslo Pošťáckého 
zpravodaje, kde se můžete dočíst spoustu za-
jímavých věcí, které vám mohou pomoci k vnímání 
činnosti odborového svazu FVZ ČR.

Jak jistě víte z historie naší odborové organizace, 
snažíme se soustavně napomáhat ke zlepšování 
pracovních podmínek zaměstnanců České pošty. V 
minulosti jsme organizovali několik protestních akcí 
za zlepšení pracovních podmínek. Je to zdlouhavá 
a náročná práce.

Často jsme kritizovali přístup k zaměst-
nancům a zejména nedostatky při zaškolování 
nováčků. Pochopitelně, že když někdo nový 
nastoupil a nebyl dostatečně proškolen, tak 

po pár dnech utekl. Zásadní změnu, která 
nastala, vidíme v adaptačním programu, 
o kterém se dočtete v tomto čísle. Možná se bu-
dete divit, proč zde uveřejňujeme náborový leták 
České pošty. Nedostatek pracovníků se pochopitel-
ně odráží i v značném zatížení stávajících zaměst-
nanců. Chci vás tímto požádat o podporu zaměst-
navatele při získávání nových zaměstnanců. Všichni 
nadáváte na nedostatek lidí a na zvýšené pracovní 
zatížení. Když pomůžete získat nové kolegy, sníží 
se vaše zatížení, bude vás na tu práci víc.

       
Miroslav Prokop prezident FVZ

Seznam základních 
organizací 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 – UL předseda: 
Luboš Hrubeš, působnost Česká pošta (Ústí 
nad Labem)

ZO FVZ – Barrandov předseda: 
Pavel Plucnara, působnost Česká pošta 
(Praha)

ZO FVZ – OU a PrŠ Chabařovická předseda: 
Mgr. Jaroslav Štrupl, působnost OU a PrŠ

ZO FVZ UK FTVS předseda: 
PhDr. Petr Šťastný Ph.D., působnost Karlova 
univerzita

ZO FVZ MHD - předseda: 
Josef Trhlík, působnost Dopravní podnik hl. 
města Prahy

ZO FVZ BILLA – předseda: 
Slávka Rišková, působnost BILLA spol. s r.o.

Chcete se spojit s předsedou ZO nebo při-
hlásit do některé ze základních organizací? 
Pište na email: sekretariat@fvzcr.cz 
nebo na naší kontaktní adresu: 
Biskupcova 56, Praha 3, 130 00
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LÉTO
2017Současné době máme již základní odborové organizace v Praze, Středočeském kraji, Západočeském 

kraji, Severočeském kraji, Východočeském kraji a na Ostravsku. Mimo zastupování zaměstnanců České 
pošty máme také odborové organizace u dalších zaměstnavatelů - Dopravní podnik hl. města Pra-
hy, Karlova univerzita, OU a PrŠ (odborné učiliště). Nově také zastupujeme zaměstnance obchodního 
řetězce BILLA. Bez podpory ze strany vás zaměstnanců to zkrátka nejde. Tam, kde se bojíte ozvat, změny 
nenastanou. Nic se samo neudělá.

Za poslední tři roky jsme založili několik základních 
organizací FVZ s působností ve státním podniku 
Česká pošta s.p. Také jsme založili odborové organi-
zace u dalších zaměstnavatelů mimo Českou poštu.

NĚCO K TOMUTO ČÍSLU 
A ČINNOSTI FVZ
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Každý z nás se při své činnosti setkává 
s velkými osobními problémy našich kole-
gyň a kolegů. Jde o záležitosti převážně se 
týkající nedostatku prostředků použitel-
ných pro potřebu a zlepšení situace vzniklé 
zdravotními, životními i jinými problémy. 
Možná, že ne všichni, ale určitě většina 
z nás vnímá problematiku druhým snad 
ještě citlivěji, než svoji vlastní. Na pomoc 
kolegům pak slouží různé formy pomoci, 
jako je pomoc z FKSP, různé sbírky mezi 
spolupracovníky a podobně. A tak u dnes 
stále největšího zaměstnavatele v naší 
zemi vznikla myšlenka na založení něče-
ho oficiálního, co by bylo veřejně známé, 
co by mělo jasná pravidla, co by dokázalo 
pomoci potřebným, pokud možno rychle 
a pokud možno také transparentně. Na 
světlo světa přišla tedy Nadace ČP. Na-
dace, která se řídí zásadami pro činnost 
všech Nadací a svými vlastními pravidly. 

K problematice svozů hotovostí pro ex-
terní klienty je nutno vyjádřit se ve dvou 
rovinách, a to v souvislosti s problematik-
ou bezpečnosti a ochrany zdraví při prá-
ci (BOZP) a problematikou obchodních 
příležitostí a podnikání podniku. 

Pokud se týká první roviny, a to BOZP, 
Česká pošta, s.p. (dále jen ČP) při své 
činnosti ve vztahu k zaměstnancům 
postupuje v souladu s příslušnými usta-
noveními zák. č. 262/2006 Sb., zákoníku 
práce, a to zejména v souladu s § 101 a 
násl. Při své činnosti ČP v této oblasti 
mimo jiné aktivně spolupracuje s odbor-
ovými svazy, pravidelně pořádá školení 
všech zaměstnanců v oblasti BOZP, a to 
v termínech, které jsou zákonem přede-
psány, poskytuje ochranné prostředky, 
ochranné nápoje a pravidelně provádí 
tzv. prověrky závad BOZP. Ze strany ČP 
je každoročně do této oblasti investová-
no velké množství finančních prostředků, 
a to jak do stavebně technických úprav 
jednotlivých pracovišť, do zlepšení jejich 
mikroklimatických podmínek, do osob-
ních ochranných pracovních pomůcek 
zaměstnanců, tak do samotného 

Nadace České pošty je postavena na třech 
Programech. Pošta pro zdraví – program, 
který má cíl podporovat organizace, který 
se dlouhodobě věnují zdravotním pre-
vencím / rakovina a podobně /, případně 
oblastem jako je domácí péče a dalším. 
Jde o program, kde se očekává příspěvek 
různých organizací spolupracujících 
s naším podnikem. Prostředky mohou být 
poskytnuty pouze nestátním neziskovým 
organizacím, případně příspěvkovým or-
ganizacím. 

Druhým programem je Program Pošťá-
ci srdcem – kde jde o podporu zaměst-
nancům našeho podniku v dobrovolnické 
činnosti, či v oblasti zachování národních 
a jiných tradic. Podmínkou pro příspěvek 
je aktivní účast našeho zaměstnance 
v organizaci, za kterou žádost podává. 
I v tomto případě jde o použití prostředků 
získaných sponzorskou činností. Třetím 

vzdělávání zaměstnanců. Zaměstnanci 
na všech úrovních jsou pravidelně v sou-
ladu se zákonem proškolováni z obecně 
závazných právních předpisů vztahujících 
se k problematice BOZP, jsou jim nad 
rámec těchto školení poskytovány indi-
viduální informace, a to jak prostřednic-
tvím přímých nadřízených na poradách 
tak i elektronickou formou, kdy každý 
zaměstnanec má komplexní informace z 
oblasti BOZP k dispozici na podnikových 
intranetových stránkách. 

Pokud se týká provádění podnikatelské 
činnosti svozů hotovosti pro klienty ČP, je 
třeba vnímat tu skutečnost, že ČP se his-
toricky svozy hotovostí zabývala, a to nejen 
pro svou potřebu, ale i pro potřebu ostat-
ních, nepoštovních subjektů. I v dobách 
dávno minulých tehdejší Pošta pracova-
la s finančními hotovostmi, doručovala 
klientům peníze a cennosti a stejně tak 
i od klientů peníze vybírala a doručovala 
do bank a jiných peněžních ústavů, vše 
podle zákona o poštovních službách. Se 
změnou legislativních podmínek, a to ze-
jména po r. 1993 tehdejší ČP v této činnos-
ti pokračovala a pokračuje dodnes, pouze 

a pro nás nejdůležitějším a nejpodstat-
nějším Programem je program Pošťáci 
Pošťákům. Zde jde už o skutečnou po-
moc mezi našimi zaměstnanci. Všechny 
peníze získané formou pravidelné srážky 
ze mzdy, nebo jednorázovými příspěvky, 
slouží pouze pro naše zaměstnance. 
Platí tedy, že čím více se vybere, tím větší 
je možnost pomoci. Všechny získané 
prostředky jsou vedeny na jednom účtu 
a o pohybu na něm je vedena přesná 
evidence. Výše všech vynaložených 
i získaných peněz je pravidelně zveře-
jňována v Poštovních novinách 
a na stránkách Nadace. Nada-
ci vede sedmičlenná Správní rada 
a její činnost kontroluje tříčlenná Do-
zorčí rada. Všichni členové Správní 
i Dozorčí rady pracují bez nároku na jak-
oukoliv odměnu. Všichni členové těch-
to orgánů považují tuto činnost za čest 
a práci ve prospěch potřebných. 

CO JE TO NADACE ČESKÉ POŠTY, 
PROČ VZNIKLA A K ČEMU SLOUŽÍ.

PŘIJĎTE, DOKUD JE NA CO SE DÍVAT

SVOZ HOTOVOSTI
však na základě jiných zákonných úprav. 

ČP se při plánování této činnosti řídila 
a řídí obecně platnými, doporuču-
jícími pravidly, která pro tento druh 
služeb vycházejí z obecných zvyk-
lostí, a to zejména z výkonu čin-
nosti pracovníků Policie ČR (PČR) 
a soukromých bezpečnostních služeb 
(SBS). 

Bezpečnost zaměstnanců je při výkonu 
této služby zajištěna komplexem opatření, 
která ve svém souhrnu poskytují účinnou 
ochrany a jsou v souladu s obecnými 
zvyklostmi v tomto oboru služeb. 

Primárním opatřením pro převoz 
hotovostí je speciální zavazadlo, bez-
pečnostní box (BB), ve kterém je ho-
tovost převážena. Tento BB nelze 
otevřít samostatně mimo prostory ČP, 
v případě pokusu o násilné vniknutí do 
BB dojde k jeho destrukci, kdy dojde ke 
znehodnocení převážené finanční hoto-
vosti a hustý dým upozorní okolí na neob-
vyklou situaci. Stejně tak dojde k destruk-
ci BB v případě, že nebude včas doručen 
na koncové místo. Neexistuje tedy žádná 
možnost, jak by se mohl potencionální 
pachatel dostat k převážené hotovosti. 

Pro každou jednotlivou provozovnu 
svozu hotovosti je stanovena tzv. dotační 
cesta. V té je stanoveno, kudy bude do 
provozovny příjezd, kde bude vozidlo 
přepravy zaparkováno, kudy se vejde do 
provozovny a kde bude hotovost předává-
na. Toto opatření slouží zejména k tomu, 
aby celý systém byl skryt před zraky nepo-
volaných osob a co nejméně osob bylo 
seznámeno se skutečností, že zaměst-
nanec přenáší hotovost. Pokud sami 
zaměstnanci nebudou tyto informace 
sdílet, i toto opatření zajistí jejich ochranu. 

Všechna vozidla v síti DÚS a logistiky 

Představujeme vám Mezinárodní film-
ový festival Příběhy Země 2017, jehož 
hrdým partnerem se stala Federace 
výkonných zaměstnanců České repub-
liky.

Filmy, zábava a poznání pro lidi, kterým 
není svět lhostejný, to je Mezinárodní 
filmový festival Příběhy Země 2017, je-
hož hrdým partnerem se stala Feder-
ace výkonných zaměstnanců České re-
publiky. Druhý ročník festivalu Příběhy 
Země zaměřený na dokumentární filmy 
o přírodě, pokroku a zejména o lidech 
odstartuje 6. října 2017 v Praze soutěžní 
filmovou přehlídkou, na kterou naváže 
festivalové turné konající se od listopadu 
2017 do dubna 2018 ve 40 městech České 
republiky.

Festival propojuje film, zábavu a moderní 
způsob života v souladu s udržitelným 
rozvojem. Vybrané filmy soutěží v sedmi 

kategoriích a ukazují nejen ekologické 
problémy, kterým náš svět momentálně 
čelí, ale hlavně ukáží krásu a bohatství 
přírody z celého světa. Rozhodně také 
nebudou chybět filmy o nejnovější tech-
nologii či vědeckých objevech.

Na co se můžete těšit? Letošní ročník fes-
tivalu zaměřený na e-mobilitu, biodiverzi-
tu a vzdělávání pro budoucnost nabídne 
kromě dokumentárních filmů z celého 
světa také bohatý doprovodný program; 
přednášky s odborníky, jako je František 
Šusta, uznávaný trenér zvířat, výstavu 
National Geographic, venkovní expozici 
elektrobusu, možnost zapůjčení elektro-
mobilů a další. Večer se návštěvníci mo-
hou těšit na Youradioparty plnou kon-
certů, hudby a zábavy.
Více informací najdete na 
https://www.pribehyzeme.cz/ .

Vzhledem k současnému stavu prostřed-
ků na tomto účtu bylo možné zahájit 
vyřizování žádostí o příspěvek.

Co říci na závěr. Možnosti Nadace jsou 
omezeny získanými prostředky. Tím je 
omezena i možnost pomoci potřebným. 
Pokud se k Vám ještě informace o Nadaci 
nedostala, podívejte se prosím na Inter-
net, podívejte se na Intranet ČP, případně 
do Poštovních novin. Tam všude je o Na-
daci vše podstatné. Pokud Vás bude toto 
pojednání motivovat k potřebě přispět na 
dobrou věc, pak za všechny potřebné již 
v tuto chvíli upřímně děkuji. 
      
 Karel Koukal 

předseda správní rady

jsou vybavena systémem GPS se zabu-
dovaným tlačítkem tísně tzn., že každé 
vozidlo na trase je pod dohledem dohle-
dového centra ČP. Pracovníci ČP jsou 
vyškoleni a seznámeni se systémem GPS 
a tlačítka tísně (TT). Stejně tak je každý 
pracovník ČP vybaven osobním bez-
pečnostním zařízením, osobním tlačít-
kem tísně (OTT). 

Každý pracovník je v neposlední řadě 
vybaven pro svou ochranu také pepřovým 
sprejem a je poučen, kdy a jak jej může 
použít. ČP pro tuto činnost v metodickém 
pokynu, se kterým musí být seznámeni 
všichni zaměstnanci provádějící svozy ho-
tovostí, nastavila tzv. režimová opatření. 

Nad rámec uplatňovaných bezpečnos-
tních opatření je bezpochyby třeba, aby 
každý zaměstnanec vykonával tuto čin-
nost s vysokým podílem odpovědnosti, 
aby se na svou práci soustředil a zejména, 
aby zachovával o své činnosti mlčenlivost. 
Aby ve svém okolí nesděloval informace 
související s jeho pracovní činností a aby 
je nesdílel na sociálních sítích, neboť únik 
informací je vysokým rizikovým faktorem 
této činnosti. 

Závěrem je nutno konstatovat, že nas-
tavení systému svozu hotovostí pro klienty 
včetně zajištění bezpečnosti jednotlivých 
pracovníků, kteří tuto činnost provádějí, 
je na velice vysoké úrovni. Stejně tak ale 
opakovaně a v pravidelných intervalech 
probíhá vyhodnocení nastavených pro-
cesů a jejich kontrola tak, aby v každém 
okamžiku byly procesy ověřeny a pot-
vrzeny. 

Mgr. Bc. Petr Šlechta 
Ředitel sekce B ČP 
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Rozhovor s prezidentem FVZ panem 
Miroslavem Prokopem

Česká pošta od loňského léta rozjela 
adaptační program pro nové zaměst-
nance. Cílem adaptačního programu 
je nově příchozí dostatečně proškolit a 
seznámit s problematikou a podmínkami 
v jejich novém zaměstnání.
Zeptali jsme se pana Miroslava Prokopa, 
prezidenta Federace výkonných zaměst-
nanců České republiky (FVZ), odborové 
organizace, která zastupuje zaměstnance 
České pošty.

Jak vy, jako odborový předák, vnímáte 
zavedení adaptačního programu pro 
nováčky?
O adaptačním programu vím již od jeho 
zavedení v srpnu 2016. Celý tento program 
jsem sledoval a mohu zodpovědně říct, 
že je to opravdu velký posun v personální 
politice v oblasti práce s nově příchozími 
zaměstnanci. 

V únoru 2016 jste byl jedním z pořa-
datelů demonstrace za lepší pracovní 
podmínky zaměstnanců České pošty. 
Jedním z vašich požadavků bylo zlepšení 
personální politiky a přístupu k zaměst-
nancům. Vnímáte tedy tento adaptační 
program jako splnění jednoho z vašich 
požadavků?
Dá se říct, že ano. V minulosti byl příst-
up k nováčkům a jejich zaškolování na 
docela špatné úrovni. Nedostatečné 
proškolení, krátká doba na seznámení s 
problematikou a výkonem na novém pra-
covišti vedla k odchodu nováčků. Práce 
poštovních doručovatelů, balíkářů, pra-
covníků přepážek a dalších profesí je ve-
lice náročná. Nově příchozí se musí naučit 
spoustu věcí, o kterých do té doby neměl 

ani tušení. Doručovatel není jenom někdo, 
kdo chodí od domu k domu a hází dopisy. 
Musí znát spoustu předpisů a zvládnout 
náročnou administrativu, která je důleži-
tou součástí jeho práce včetně dokonalé 
znalosti jeho rajonu. Stejně tak jako u 
dalších profesí na České poště je to velice 
náročná a zodpovědná práce. Rád bych, 
aby i veřejnost vnímala práci zaměst-
nanců České pošty jako velice náročnou 
službu právě pro ně pro klienty. 

Nováčci to tedy nezvládali a opouštěli 
Českou poštu ještě ve zkušební době?
Samozřejmě, bylo mnoho takových 
případů. Když jsem já nastoupil jako 
poštovní doručovatel, tak jsem první den 
dostal hromadu papírů a předpisů. „Tady 
podepište, že jste byl seznámen s BOZP, 
tady podepište, že jste byl seznámen 
s tím a s tím“. Jestliže takto probíhalo 
zaškolování zaměstnanců a po pár dnech, 
někdy i po třech dnech, vás vyšlou sa-
motného na rajon, potom to málokdo 

zvládne. Tím docházelo ke značné fluktu-
aci a nedostatku zaměstnanců. A nedo-
statek zaměstnanců vede k přetěžování 
stávajících. Tu poštu prostě někdo roznést 
musí. Pro většinu zaměstnanců je to jakási 
stavovská čest, že zásilka se má doručit. Co 
ale dělat, když nejsou lidi.

Co je tedy za změny v přijímání nováčků?
Celkově se změnil způsob školení. Vše je 
řádně organizované. Úvodní seznámení 
probíhá dva dny. Nováček se seznámí se 
základními předpisy, získá základní in-
formace pro danou profesi. Další tři dny 
probíhá školení poštovní technologie, 
technologické postupy. Pět dnů nováček 
pracuje pod dohledem mentora a násled-
ně i dalších padesát dnů. Nováček je 
tedy při nástupu dostatečně proškolen a 
dalších několik týdnů má u sebe mentora, 
který mu vždy poradí a pomůže. 

Kdo je mentor a jak se určuje?

Neustále se snažíme našim členům 
a příznivcům zajistit jedinečné výhody. 
Tarify mobilních operátorů, které běžně 
nabízí ovšem pouze pro své členy jiné 
odborové organizace, jsou na trhu samy 
o sobě už dost výhodné. Proto jsme hle-
dali něco nového a zajímavějšího. Přip-
ravili jsme tentokrát pro Vaši domácnost 
mnohem atraktivnější nabídku, a to 
snížení cen energií. Reálně vaše domác-
nost může na plynu ušetřit až 50 %, na 
elektřině 30 %. Nabídka je prověřena 
prezidentem odborového svazu FVZ ČR, 
panem Miroslavem Prokopem. 

Na vše po celou dobu dohlíží tým 
odborníků, který vám vyjedná nadstan-
dardní smluvní podmínky a ještě bez-
platně vyhotoví analýzu podmínek se 
současným dodavatelem. Jednoduše, 
zaregistrujte vaši domácnost a vše ostat-

Federace výkonných zaměstnanců České republiky pro Vás připravila zajímavou nabídku, která přinese úsporu do vašich domovů:

NEJNIŽŠÍ CENU ENERGIÍ NA TRHU!

Další akce, které vám přináší odborový svaz Federace výkonných 
zaměstnanců České republiky

Česká pošta zlepšuje školení nováčků

V emailu nezapomeň uvést:

• jméno známé/ho,
• doporučovanou pozici včetně lokality,
• své jméno a osobní číslo.

Nakonec už jen „drž palce“ novému kolegovi/nové  
kolegyni a těš se na odměnu 5 000 Kč!

Můžeš přiložit i jeho/její životopis.

Potom se těšíme na Tvůj tip na adresách: 
 

doporuc.praha@cpost.cz
doporuc.JC@cpost.cz
doporuc.ZC@cpost.cz 

Znáš někoho, kdo  
by se k nám hodil?

Jak dlouho přijímáme tipy a na jaké pozice a pracoviště hledáme

*Pokud doporučená/ý zaměstnankyně/zaměstnanec ukončí pracovní poměr  

v období mezi nástupem a třemi měsíci, 1. část odměny (3000 Kč)  se nevyplácí.

**Pokud doporučená/ý zaměstnankyně/zaměstnanec ukončí pracovní poměr  

v období mezi třemi a pěti měsíci, 2. část odměny (2000 Kč) se nevyplácí.

1. výplata (3000 Kč) proběhne ve 4. měsíci od nástupu 
doporučené/ho zaměstnankyně/zaměstnance*

2. výplata (2000 Kč) proběhne v 6. měsíci od nástupu 
doporučené/ho zaměstnankyně/zaměstnance**

 nováčky, se dozvíš na intranetu nebo v přiložené tabulce k článku.

         

Pro více informací kontaktuj svého vedoucího/svou vedoucí.

ní až po podpis smlouvy nechte v rukou 
specialistů.

Po dohodě s panem Miroslavem Proko-
pem prezidentem FVZ ČR může tuto 
nabídku využít každý. Členství ve FVZ ČR 
není podmínkou. Nabídku může využít 
pro svoji rodinu každý, kdo chce ušetřit 
na plynu až 50 %, na elektřině 30 %. Stačí 
navštívit www.fvzcr.cz. 

Chcete navíc získat zajímavý přivýdělek? 
Doporučte slevu komukoliv ve vašem okolí 
a získejte finanční odměnu obratem na 
Váš bankovní účet! Počet doporučených 
osob není nijak omezen, takže čím více 
jich doporučíte, tím více získáte.

Podmínky pro získání finanční odměny 
naleznete na www.fvzcr.cz

E-aukční portál s.r.o., Vršovická 1525/1d, 101 00 Praha  |    www.e-aukcniportal.cz    info@e-ap.cz    +420 605 558 665    www.facebook.com/eaukcniportal/

Ve spolupráci s panem Miroslavem Prokopem, prezidentem odborového svazu Federace výkonných
zaměstnanců České republiky, jsme pro Vás připravili jedinečnou nabídku, která přinese úsporu
do Vašich domovů.

Reálná úspora na plynu 50%, na elektřině 30%.
Nabídka byla prověřena odborovým svazem FVZ ČR. Určeno všem, kdo chtějí levnou energii do svých domácností.
Více informací na www.fvzcr.cz

                                            www.fvzcr.cz
                                            sekretariat@fvzcr.cz

Mentora vybírá nadřízený z řad nejz-
kušenějších zaměstnanců. Mentorovi také 
náleží za roli mentora finanční odměna. 
Je prostě nutné, aby se někdo dobře staral 
o nováčka. Je to v zájmu celého kolektivu, 
aby se naplnil stav zaměstnanců. Když 
bude dostatek zaměstnanců, nebudou 
další přetěžováni. Teď je nutné, aby si všich-
ni na pracovištích vzájemně pomáhali.

Myslíte, že toto odstraní přetěžování 
zaměstnanců?
Dostatek lidí na pracovišti je základní krok 
ke snížení pracovního zatížení. Dalším kro-
kem je zlepšení platových podmínek, včet-
ně snižování zátěže doručovatelů, řidičů a 
dalších zaměstnanců České pošty. Toto vše 
je ovšem běh na dlouhou trať a vyžaduje 
trpělivost. Česká pošta je největší zaměst-
navatel v ČR a vše nejde změnit ze dne 
na den. Věřím, že postupem času se vše 
posune k lepšímu.

Neustále se snažíme nejenom o zlepšení 
pracovních podmínek, ale také nám ve-
lice záleží na spokojenosti zaměstnanců 
mimo pracoviště v jejich volnu. 
Každý rok pořádáme několik akcí, bowl-
ingové turnaje, turnaje v šipkách, zájezdy, 
výlety a další.

DĚTSKÝ DEN FVZ

Jedna z velkých a zajímavých akcí 
proběhla 10. 6. 2017 – Dětský den FVZ 
na Střeleckém ostrově v Praze. Báječný 
kulturní program nám zajistili účinkující 
z divadla ROCKOPERA Viktor Dyk, Jiří 
Zonyga, Žántí, Roman Štolpa, Pavla For-
est, Milan Steigewald, Marie Steigerwal-
dová, Irina Andreeva, Matěj Kohout, Karel 
Kroupa, Luká Šimon. Kovboji ze Šiklova 

mlýna předvedli úžasné kovbojské před-
stavení. Žonglování s kolty proklatě nízko, 
práce s bičem a na závěr velice zábavné 
chytání dětí do lasa.

 

Po celou dobu také probíhalo několik 
soutěží pro děti, kde bylo možné získat 
spoustu zajímavých cen. Největší odmě-
nou pro pořadatele byl pohled na něko-
lik desítek spokojených dětí, které si 
odnášely spoustu dárků a také časopisy 
Méďa Pusík. Několik čísel časopisu Méďa 
Pusík bylo pro děti připraveno zdarma. 
Zbylé časopisy a ceny si převzala zástup-
kyně dětského domova, budou tak dělat 
radost i dalším dětem. Ceny pro děti 
věnovala Česká pošta, BILLA a prezidium 
FVZ. Děkujeme všem za účast a podporu.

BOWLINGOVÝ TURNAJ, ŠIPKY 
A KULEČNÍK

Bowlingové turnaje patří již k tradičním 
akcím FVZ. V letošním roce jsme poprvé 
na žádosti členů začali pořádat také tur-
naje v šipkách a kulečníku. Hojná účast 
členů FVZ svědčí o značné oblibě těch-
to akcí, kde se můžou setkávat členové 
jednotlivých ZO FVZ, Dopravní podniky 
hl. města Prahy, BILLA, Karlovy univerzity 
a dalších. Obdobné akce také pořádáme 
pro zaměstnance České pošty s využitím 
prostředků FKSP. 

více na straně 4.
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Zapoj se do náboru nových pošťáků. 

Doporuč nové kolegy  
a získej až 5000 Kč!

www.tvojebudoucnost.cz

SPOLEHLIVÝ

PRACOVITÝ

SVĚDOMITÝ

PŘÁTELSKÝ

VSTŘÍCNÝ

PEČLIVÝ

Určitě ho znáš!
Má stejné vlastnosti jako Ty

www.tvojebudoucnost.cz

SPOLEHLIVÁ
PŘÁTELSKÁ

VSTŘÍCNÁ

PEČLIVÁ

PRACOVITÁ

SVĚDOMITÁ

Určitě ji znáš!
Má stejné vlastnosti jako Ty

Zapoj se do náboru nových pošťáků. 

Doporuč nové kolegy  
a získej až 5000 Kč!

Nejen prací je člověk živ. Chceme, aby 
se zaměstnanci dobře bavili a ve svém 
volnu mohli s rodinou navštívit co ne-
jvíce kulturních akcí a odnést si mnoho 
společných rodinných zážitků.

Zaměstnanci České pošty mají možnost 
využít příspěvků z FKSP na nákup různých 
vstupenek. Funguje to zcela jednoduše. 
Vyzvednete si vstupenku a z fondu FKSP 
vám bude uhrazena poměrná část z ceny 
vstupenky. Ze strany zaměstnavatele je to 
výborný prostředek k rozvoji kulturního 
využití zaměstnanců. Prostředky z FKSP 
může ovšem čerpat pouze zaměstnanec 
České pošty. Co se ale stane, když chcete 
jít třeba do divadla s celou rodinou nebo 
přáteli? Bohužel zvýhodněnou vstupenku 
může využít pouze zaměstnanec České 
pošty. Jak z toho ven?

Kultura, divadlo a zábava s FVZ

ZO FVZ-SPU UL
Vzhledem tomu, že na našem pra-

covišti přibývalo problémů z pracovní 
docházkou a pracovními podmínkami, 
nejdříve jsem se obrátil na prezidenta 
FVZ pana Miroslava Prokopa, zdali by mi 
poradil, jestli se s tím dá něco dělat. Byl 
velmi ochotný a dohodli jsme se na tom, 
že určitě něco uděláme, aby situace ne-
byla tak napjatá.

Z tohoto důvodu jsme se dalšími 
zaměstnanci dohodli, že se setkáme 
s panem prezidentem FVZ a založíme 
ZO FVZ. A tak byla 11. 9. 2016 založena ZO 
FVZ-SPU UL. Nato se hned pan Prokop po-
staral o nápravu a během týdne se zača-
lo řešit několik dlouhodobých problémů. 
Samozřejmě se ze začátku našli zaměst-
nanci, kteří měli námitky, ale já jsem to 
nevzdal. Díky založení ZO FVZ – SPU 
UL se hodně změnilo k lepšímu. Došlo 
k urychlení dodání pásu na vykládání zoo 
hitu, což jsou zásilky okolo 30 kilogramů. 
To jsme dřeli ručně, dnes už je pás a je to 
snadnější vykládání. Jednalo se o něko-
lik tisíc zásilek denně. Zlepšil se i přístup 
k zaměstnancům a další a další. 

Díky tomu, že jsme založili tuto ZO, 
pořádáme různé akce sportovní, kul-
turní a společenské. Pozvánky nabízíme 

Příspěvek na obuv 
V čísle 2 letošních Poštovních novin jste byli informováni o změnách 

v příspěvku na boty. Ale protože tehdy směrnice upravující jejich pořizování 
nebyla platná, a protože došlo ještě k dílčím úpravám, uvádíme celou věc na 
pravou míru. Jak je to tedy definitivně s příspěvkem na obuv?

Předně je třeba si uvědomit, že příspěvek na obuv je určitý bonus navíc těm 
skupinám zaměstnanců, kteří nosí stejnokroj. Zjednodušeně řečeno lidem 
v pobočkové síti přispívá Česká pošta 500 Kč ročně, lidem v doručovací síti 
1000 Kč za 12 měsíců. Doručovatelé a řidiči mají nárok na příspěvek na obuv 
v hodnotě 1000 Kč – nově jednou za 12 měsíců. Došlo ke změně původního 
záměru, kdy měl být příspěvek rozdělen do dvou částí, tedy dvakrát ročně 
500 Kč. Nicméně ti z vás, kteří si již první „pětistovku“ vyčerpali, nemusejí 
mít strach. Díky výjimce ze směrnice mají nárok i na druhou „pětistovku“ tak, 
aby jejich celkový příspěvek za rok činil 1000 Kč, ale tento doplňkový nákup 
musí realizovat v co nejkratší době. Ti, co si letos příspěvek ještě nevyčerpali, 
mají nárok na jednorázovou částku 1000 Kč. Vydáním nové směrnice však 
nebylo zrušeno ustanovení o lhůtě vzniku nároku na příspěvek na obuv, a to 
12 měsíců od posledního nákupu obuvi.

V případě přepážkových pracovníků, vedoucích pošt a zaměstnanců 
s nárokem na jednorázový příspěvek 500 Kč ročně, se nic nemění, příspěvek 
v této výši zůstává. 

Směrnice č. 24/2011 je platná od počátku března. Upravuje mimo jiné pod-
mínky, za kterých je možné příspěvek čerpat. Podrobně rozepsané podmínky 
najdete i v čísle 2 Poštovních novin. K dispozici jsou v elektronické podobě 
na poštovním intranetu v záložce Nástěnka.

Zdroj: Poštovní noviny

Prezident FVZ pan Miroslav Prokop 
začal vyjednávat s několika provozovateli 
o možnostech slev pro členy a příznivce 
FVZ.  Po dlouhém a náročné vyjednávání 
se podařilo domluvit různé výhody pro 
členy a příznivce FVZ.

Za poslední rok jsme rozdali něko-
lik desítek tisíc poukázek 1+1 zdarma. 
Do programu slev se podařilo zapojit 
Divadlo ROCKOPERA, Divadlo Radka 
Brzobohatého, Divadlo na Fidlovačce, 
XBOWLING, DUHOVÝ PARK, BILLIARD 
HAREQUIN, Muzeum kostek (LEGO), 
GRÉVIN, kosmetické služby, restaurace 
a další. Poukázky lze získat u všech před-
sedů ZO FVZ nebo si o ně můžete napsat 
a pošleme vám je poštou. Domluvte se na 
pracovišti, kolik a jaké poukázky chcete, 
a napište na email: prezident@fvzcr.cz.

i zaměstnancům, kteří nejsou členy FVZ. 
Tímto přijímám i přihlášky do členství 
FVZ-SPU UL. 

Za ZO FVZ-SPU UL Hrubeš Luboš, 
předseda

ZPRÁVA O ČINNOSTI ZO 
FVZ – DEPO OSTRAVA 71

Dobrý den, chci Vás seznámit s činnos-
tí naší odborové organizace. Mezi pro-
vozními zaměstnanci České pošty, s.p. 
jsou totiž mnohdy pochyby, zda menší 
odbory mají vůbec smysl. Smysl určitě 
mají, dokonce větší, než se na první 
pohled zdá.

Naše základní organizace vznikla 
v březnu roku 2016. Začínali jsme 
s malým počtem členů, momentálně je již 
mnohem víc. Skvělé je, že se k nám přidá-
vají i další zaměstnanci z Jihomoravského 
a Severomoravského kraje. Na celé Mora-
vě je jediná základní organizace FVZ, a to 
naše. 

Jako předseda se mohu účastnit 
každoročních jednání na Regionu Severní 
Morava, kde předávám podněty od pro-
vozních zaměstnanců našeho depa. 
Je sice dobré oslovit přímé nadřízené 

Mimo tyto poukázky jsme také v le-
tošním roce rozdali několik stovek vstu-
penek do divadel na muzikály. Vstupenky 
zdarma jsou pouze pro členy FVZ. Jsou 
hrazené z fondu FVZ a proto mají členové 
FVZ přednost. Chcete chodit na muzikály 
zdarma? 

Staňte se členem FVZ.
Kdo pravidelně sleduje naše face-

bookové stránky, mohl zaznamenat akci 
Mýdlový princ v divadle Brodway. V květ-
nu jsme rozdali zdarma 100 vstupenek 
na tento muzikál i nečlenům FVZ. Chtěli 
jsme tak dát nahlédnout i nečlenům do 
světa výhod pro členy FVZ a vzbudit v nich 
tak zájem o naši odborovou organiza-
ci. Stejně tak rádi přivítáme nečleny FVZ 
na našich akcích. Sledujte naše stránky 
a přijďte. Nejlepší způsob jak získat stálý 
přehled o akcích FVZ je přihlásit se k nám 
a následně budete dostávat informace 
o akcích prostřednictvím vašeho před-
sedy. 

Nemáte na vašem pracovišti předse-
du nebo základní organizaci FVZ? Ne-
vadí, založíme ji i u vás. Stačí napsat na 
email. prezident@fvzcr.cz. Domluvíme se 
a založíme na vašem pracovišti ZO FVZ. 
Získáte tak rychlé informace o pořádaných 

s podněty, případně je upozornit na neš-
vary, které způsobují odchody zaměst-
nanců (kmenových i brigádníků), jenže 
jen to samo o sobě nestačí. Pokud jste 
v odborech, byť menšinových, zaměstna-
vatel se s Vámi baví (nebo alespoň měl 
by) trochu jinak, než jako se zaměstnan-
cem nikde neorganizovaným. Pravidelně 
dávám podněty k zlepšení (po konzultaci 
s kolegy na pracovišti) situace na našem 
pracovišti (listovní dodejna).

Vážím si skutečnosti, že jsem mohl 
založit pobočku FVZ v Ostravě, pan 
Prokop mi byl při vyřizování maximál-
ně nápomocen, v rámci svých možností. 
A to nejen po stránce teoretické, nýbrž 
během následujících měsíců i po linii 
praktických skutků. Provozní problémy, 
které řešíme, asi znáte všude. Zaměstna-
vatel se mnohdy chová z pozice síly, ačko-
liv pod aktuální situací na trhu práce mu 
- tak trochu – dochází dech. Nám, doručo-
vatelům ovšem také. Jsou neustálé prob-
lémy s rozebírkami (neobsazené rajony, 
resp. nemocenské) a neproplácenými 
přesčasy. Jelikož vedoucí situaci reflektují, 
ale neřeší, byl jsem nucen podat stížnost 
až do Prahy. 

Výsledek stížnosti byl takový, že se přece 
jen podařilo prosadit to, že přesčasy se 
budou (samozřejmě rozumně) proplácet 
tam, kde je to podložené. Hodně nám 

akcích, nic vám neunikne. Dále získáte 
možnost ovlivnit život na vašem pracoviš-
ti a pracovní podmínky. Pomůžeme vám 
s vašimi problémy a připravíme pro vás 
a kolegy spoustu zajímavých akcí. 

Máte nějaký tip, kde by bylo možné vyjed-
nat slevy? Napište nám.

Výlet lodí po Vltavě
Letos v červenci jsme uspořádali výlet 
lodí pro členy FVZ. Po celou dobu plavby 
nás bavil zpěvák TOMMY HYNEK se svým 
souborem. Přesto, že byla akce hrazena z 
fondu FVZ, mohli se na plavbu přihlásit 
ti, kdo ještě nejsou členy FVZ. Báječného 
letního výletu tak mohl využít pro svoji 
rodinu každý, kdo se přihlásil. 

v tomto pomohl prezident FVZ. Ovšem 
zaměstnavatel si na pracovišti, kde je 
funkční odborová organizace, přece jen 
k zaměstnancům nedovolí tolik, jako kdy-
by tomu tak nebylo.

Snaha zlepšit pracovní podmínky na 
poště se zdá být marná, ale pokud by 
všichni jen pokrčili rameny, není ani 
sebemenší šance k alespoň dílčí změně 
k lepšímu. I nečlenové z řad kolegů po-
malu uznávají, že to, o co se snažíme, 
není rozhodně zbytečné, ale veřejně nás 
nepodpoří (někteří ano, ale naprosté 
minimum). Tuto skutečnost nepřičítám 
přehnané loajalitě vůči zaměstnavateli 
po stránce mentální, nýbrž realitě, jež je 
vedením České pošty, s.p. léta budována 
(veřejně to nikdo nepřizná, ale v podtextu 
tomu tak je): „Držet ústa a krok.“

Ačkoliv nás není mnoho, odborová čin-
nost má nepochybně smysl a jsem rád, 
že se na tom mohu, v rámci možností, 
podílet. Nebojte se zakládat další buňky 
(ZO) FVZ, uvidíte, že i u Vás na pracoviš-
ti se budete moci domoci lepšího zach-
ázení. Nenechte si vše líbit!

S pozdravem Bc. Přemysl Pír, předseda 
ZO FVZ – DEPO Ostrava 71

V emailu nezapomeň uvést:

• jméno známé/ho,
• doporučovanou pozici včetně lokality,
• své jméno a osobní číslo.

Nakonec už jen „drž palce“ novému kolegovi/nové  
kolegyni a těš se na odměnu 5 000 Kč!

Můžeš přiložit i jeho/její životopis.

Potom se těšíme na Tvůj tip na adresách: 
 

doporuc.praha@cpost.cz
doporuc.JC@cpost.cz
doporuc.ZC@cpost.cz 

Znáš někoho, kdo  
by se k nám hodil?

Jak dlouho přijímáme tipy a na jaké pozice a pracoviště hledáme

*Pokud doporučená/ý zaměstnankyně/zaměstnanec ukončí pracovní poměr  

v období mezi nástupem a třemi měsíci, 1. část odměny (3000 Kč)  se nevyplácí.

**Pokud doporučená/ý zaměstnankyně/zaměstnanec ukončí pracovní poměr  

v období mezi třemi a pěti měsíci, 2. část odměny (2000 Kč) se nevyplácí.

1. výplata (3000 Kč) proběhne ve 4. měsíci od nástupu 
doporučené/ho zaměstnankyně/zaměstnance*

2. výplata (2000 Kč) proběhne v 6. měsíci od nástupu 
doporučené/ho zaměstnankyně/zaměstnance**

 nováčky, se dozvíš na intranetu nebo v přiložené tabulce k článku.

         

Pro více informací kontaktuj svého vedoucího/svou vedoucí.

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