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Abychom toho dosáhli, potřebujeme TEBE! 
 

Férové doručení namísto vyskladnění  

 

Informace 

Spojeného 

odborového svazu služeb 

pošty, spedice 

a logistiky 

 

Pracovní podmínky v odvětví kurýrních, 

expresních a balíkových služeb (CEP) jsou 

většinou velmi špatné. Společně s naší sítí 

poradců z organizace Práce a ž ivot, férová 

integrace a férová mobility (Arbeit und 

Leben, Faire Integration a Faire Mobilität) 

se často setkáváme s katastrofálními 

podmínkami. Nejsou dodržovány 

předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví a 

pracovníci často dostávají nižší než  

standardní mzdu (v některých př ípadech 

dokonce nižší než  minimální mzdu). To 

chceme společně s vámi změnit. 

 

Mnoho pracovníků není př ímo zaměstnáno u 

poskytovatele balíkových služeb, pro kterého 

doručují zásilky, ale pracují pro subdodavatele 

nebo dokonce v ř etězci subdodavatelů. 

Podmínky subdodavatelů a pracovníků na 

dohodu o provedení práce jsou obvykle horší. 

Subdodavatelé nejsou téměř  nikdy zastoupeni 

podnikovou radou a bez výjimky nejsou placeni 

podle kolektivních smluv. 

Pracovní podmínky v odvětví CEP způsobují 

lidem nemoci. Balíky jsou těžké a jejich 

doručení představuje velkou fyzickou zátěž . 

Pracovníci v odvětví CEP onemocní častěji než  

zbytek populace (trpí zejména na 

muskuloskeletálními onemocněními). Fyzickou 

zátěž  je tř eba výrazně sníž it, aby měli šanci 

zůstat zdraví. 

 

Odvětví CEP naléhavě potřebuj 

Zákon o zajištění práv pracovníků v 

odvětví CEP 

 

Organizace Ver.di požaduje zákon, který zajistí 

následující zlepšení: 

 

 Zákaz subdodávek a pracovních smluv v 

odvětví CEP. 

 Hmotnostní limit 20 kg pro balíky př i 

manipulaci jednou osobou a povinnost 

označovat těžší balíky. 

 

Aby dobré zákony vedly k dobrým pracovním 

podmínkám, je tř eba výrazně posílit celní 

kontroly. Za tímto účelem také požadujeme 

zvýšení počtu pracovníků celní správy.  

 

Tento zákon by znamenal, že velké společnosti 

v odvětví CEP se již  nebudou moci vyhýbat své 

odpovědnosti za spravedlivé a zdravé pracovní 

podmínky. 

 

Organizace Ver.di se touto problematikou 

zabývá v rámci politické kampaně a i vy můžete 

pomoci. Nejlepším způsobem, jak podpoř it 

naše požadavky, je stát se č lenem odborové 

organizace ver.di.  

 

mitgliedwerden.verdi.de 

 

 

 

zákonnou úpravu! 

 


