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... tak tedy věcně, k tabulce:
Mzdové výdaje - 700 tisíc, po odečtení odvodu 490 tisíc na hrubé mzdy, dva lidi po 12 měsících, 20400
hrubé mzdy jednoho pracovníka měsíčně. Opravdu QSL služba vytíží dva lidi na 8 hodin každý den a
odpovídá nasazená platová úroveň kvalifikačním požadavkům? (pozn. - plat pokladní v supermarketu
je, vč. příplatku za hmotnou odpovědnost 15600.- , tedy o 5 tisíc míň , plat listonošky je cca 13
hrubého, tedy o skoro 8 tis. méně atd. - a to vykonávají výrazně složitější práci)
Jakého "spotřebního materiálu" spotřebuje QSL služba za 25 tisíc ročně?
Jaká "přeprava poštovních zásilek" spotřebuje 1600.- Kč měsíčně? Když předpokládám, že se na poštu
s odchozím provozem jede jednou za měsíc, a - řekněme - 1000 uživatelů služby vygeneruje průměrně
každý 200 QSL měsíčně, je to 20 000 lístků měsíčně, tedy při váze jednoho lístku cca 3g (kartón 200g,
laminovaný) jde o 60kg pošty měsíčně. Kdyby s tím jezdili taxíkem a platili si černocha jako nosiče,
vyjde to levněji. Příchozí provoz nepočítám, pošta v rámci poštovného doručuje do místa určení (kde
přeci, ukázněně, sedí dva pracovníci celou šichtu), navíc předpokládám, že při takovémhle objemu
provozu má ČRK s ČP nějakou individuální smlouvu, ještě výhodnější než služba pro běžné koncáky.
Co jsou to "sociální výdaje" za 2,5 tisíce měsíčně a "ostatní placené služby" za další dva?
--Při vší úctě, vychází mi to tak, že by bylo možné redukovat především mzdové náklady (jeden člověk
za nějakých 16 hrubého to musí zvládnout, když tam bude 8 hodin denně a celou šichtu opravdu makat
- takže celkem 250 vč. odvodu), revidovat smlouvu s Českou poštou (např. provádět svoz odchozí
pošty balíkovým rozvozem při doručení příchozí - 20 tisíc úspora), prověřit "spotřebák", "sociální
výdaje", "ostatní placené služby" a jiné černé díry ... odhaduju minimálně dobrejch 40 by se jistě dalo
vyškrábnout ...
S energií, nájmem, provozními náklady a pojištěním nic moc nenaděláme. I když ... když máme vlastní
budovy, proč tady platíme nájem?
Takže přes palec, za 600 v nákladech to musí fungovat.
--Druhá věc je, umožnit neregistrovaným radioamatérům alespoň přístup k jejich přišlým QSL. Odchozí
provoz ať si každý posílá direct, když teda nechce ...
Ano, k jejich, protože odesílatel formou poplatku své QSL službě si v dobré víře zaplatil doručení
svého QSL lístku konkrétnímu HAMovi u nás, takže QSL v žádném případě není majetkem QSL
služby, ale, do doručení adresátovi, majetkem odesílatele. Nevím, jaký režim teď funguje, ale bývalo
to, že se QSL poslala oštemplovaná zpátky ... což je Kocourkov a zbytečné nasírání, ale aspoň není
odesilatel okraden. Ale i pokud se dnes prostě lístek zahodí, je to neoprávněné poškození odesílatele zahodil jsi jeho majetek do popelnice. Nejlevnější a spravedlivé řešení - "hrabárna" - ale ČRK nevoní. I
když nic nebrání tomu, aby byl přístup k hrabárně zpoplatněn odpovídajícím režijním poplatkem.

Brigádníka strážného dnes koupíš za 50Kč/hodinu, pokud by byla hrabárna otevřená jednou za 14 dní 4
hodiny, je to nějakých pět tisíc ročně. Pět litrů za - alespoň částečnou - nápravu pošramoceného
obličeje ČRK? Šestina neprůhledných "sociálních výdajů"? Když odhadnu, že "pohrabat" by si přišlo
za rok řekněme 100 HAMů ... pade za roční přístup k hrabárně dám bez mrknutí oka.
Tolik mé, velmi syrové a rychle nahozené myšlenky.
Hezký den,
kj

