Zápis č. 20 z jednání k Pracovnímu řádu
(12. 10. 2018)
Bod: 1.3 Komunikační jazyk
p. Zabloudil: upozornil na extrémní toleranci u zaměstnanců cizích národností. DP je
česká společnost, ve které by měl být zachován český jazyk. Zaměstnanci cizích
národností by měli český jazyk ovládat. Upozornil na problematiku u manuálních
profesí, kde zaměstnanci cizích národností nejsou schopni např. správně zaznamenávat
hodnoty přístrojů, donést správnou součástku apod. Nerozporuje TH zaměstnance,
kteří potřebují např. pro nákup náhradních dílů anglický jazyk, ale u provozních
zaměstnanců je nutné klást důraz na český jazyk. Zaměstnanci cizích národností by
měli nést břemeno odpovědnosti, pokud český jazyk neovládají.
- p. Špička: kurzy českého jazyka otevírány nebudou. Pokud zaměstnanci úspěšně
absolvují zkoušky, které jsou v českém jazyce, není nutné kontrolovat jejich znalost
českého jazyka.
- p. Rolfes: souhlasil s prezidentem OR. Úspěšné absolvování zkoušek není garancí
100% ovládání českého jazyka. V provozu je značná pravděpodobnost jazykové
bariéry.
- p. Tošil: souhlasil s prezidentem OR. Břemeno jazykového dorozumívání by mělo být
na zaměstnanci. Systém není v ideálním stavu a ve vypjatých situacích dochází
k problémům.
- p. Špička: dotázal se, zda je slovenský jazyk akceptovatelný.
- p. Vašák: osobně nevidí problém v dorozumívání se ve slovenském jazyce,
ale v budoucnu by mohl být problém jazykové bariéry u mladší generace
zaměstnanců.
- p. Schneider: dle § 52 písmene f) ZP zaměstnavatel poskytne zaměstnanci čas
k napravení nesrovnalostí. Pokud u zaměstnance, který absolvoval zkoušky, budou
jeho pracovní výkony kvůli nedostatečné češtině nevyhovující, bude s ním jednáno
jako s jakýmkoliv jiným zaměstnancem.
- p. Zabloudil: dotázal se, z jakého důvodu má být zvýhodněn slovenský jazyk
nad jiným cizím jazykem.
- p. Špička: pokud nebude akceptován jakýkoliv cizí jazyk, opět klesne počet řidičů
autobusů a tramvají. Upozornil, že tento bod je stále v rozporu. Nesouhlas vyjádřili
zástupci OR, ZO OS DP – strojvedoucí, OVD, ZO OSPPAP – OI,
PV – A OS DOSIA, PLSK, ZO OSČMS při DPP.
Rozpor.
-

OSPEA (Feigel) a FPO (Obitko) asi nevadí,
i kdyby se tady mluvilo Rumunsky….

