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HRÅ®ZNÃ• SEN - OPRAVDU JEN SEN?
PÃ¡tek, 03 zÃ¡Å™Ã- 2010

Zdál se mi na dne&scaron;ek divný horor. Å½e jsem kdesi, v cizí zemi, pracovala na státním úÅ™adÄ›. A tam se vám dÄ›ly
vÄ›ci... Tak tÅ™eba tam v&scaron;ichni vedoucí mÄ›li reprezentaÄ•ní fondy. To vám byl úÅ¾asný vynález, tyhle repre fondy...
SchválnÄ› - jen si to poslechnÄ›te, to napÅ™íklad u nás urÄ•itÄ› by moÅ¾né nebylo, co Å™íkáte?

Zhruba tak z devadesáti procent slouÅ¾ily na nákup nezbytných luxusnÄ›j&scaron;ích poÅ¾ivatin výhradnÄ› pro nositele tÄ
fondÅ¯. Od kávy a Ä•ajÅ¯, pÅ™es chlebíÄ•ky, kaviáry, Ä•okolády pro dÄ›ti, a tak dál a tak dál. PÅ™evodem na na&scaron;i mÄ›n
mi to vycházelo za rok kolem 500 tisíc korun za poÅ¾ivatiny, slouÅ¾ící jen a jen pro vlastní spotÅ™ebu konkrétních jedincÅ¯.
Potom tam, v tom cizím státním úÅ™adu, v té cizí zemi, mÄ›li výjezdní pracovní porady. Tak se totiÅ¾ nazývaly dvou aÅ¾ tÅ™í
výlety do rekreaÄ•ních zaÅ™ízení, jak jinak, neÅ¾ v pracovní dobÄ›. Tak jsem znovu poÄ•ítala a pÅ™evádÄ›la na Ä•eskou mÄ›
v tom cizím úÅ™adÄ› v cizí zemi, asi vy&scaron;ly tyhle výjezdní pracovní porady. TÅ™eba takový úplnÄ› bÄ›Å¾ný, obyÄ•ejný
páteÄ•ní výlet, pardon - pracovní porada - 15 lidí:
- - jde jim pochopitelnÄ› plat, dennÄ› cca prÅ¯mÄ›r 3000 KÄ•, tj. 15 lidí za dva dny 90 tis. Ale kdyÅ¾ se to vezme jako
superhrubá mzda (skuteÄ•ný náklad zamÄ›stnavatele), tak je z toho hned dvojnásobek, tzn. klidnÄ› 200 tis. za ty dva dny.
- - cena pobytu 15 lidí, v solidním rekreaÄ•ním zaÅ™ízení Ä•iní cca 2000,- za jednoho dennÄ›, tj. 60 tis. za dva dny pro 15 lidí.
- - ujeto tam a zpÄ›t, dejme tomu, cca 200 km x 15 aut (kaÅ¾dý pÅ™eci jede sám ve sluÅ¾ebním, ale výhradnÄ› soukromÄ› u
kilometr se v té cizí zemi (pÅ™epoÄ•teno na CZK) poÄ•ítal cca 7 KÄ•, tj. 20 tis.
- - jídlo a pití nejménÄ› 600,- na den (ale asi mnohem, mnohem víc), v&scaron;e samo sebou na úÄ•et porady, tj. cca 20 tis.
ObÄ•as si objednali i pár "hostesek", abych mluvila slu&scaron;nÄ›, to uÅ¾ je ale zanedbatelné (vÄ›t&scaron;inou jim ty jejich
"pro hostesky dÅ¯leÅ¾ité orgány" stejnÄ› nefungovaly, takÅ¾e se spí&scaron; jen pilo).
Celkem, za jeden dýchánek, to hodilo zcela soukromÄ› vyuÅ¾itých 300 tisíc.
Ano, pÅ™átelé, úplnÄ› za nic - neudÄ›lala
nikdy ani Ä•árka! A podobných "výjezdních porad" bylo na tom cizím státním úÅ™adÄ› v cizí zemi odhadem do roka kolem
padesáti... No, a to víte, Å¾ádný odbor, Å¾ádná sekce, se nechtÄ›ly pÅ™ed druhými nechat zahanbit.
A - vÅ¾dyÅ¥ na to b
urÄ•eny a vyhrazeny peníze, pak taky z cizího krev neteÄ•e, tak proÄ• ne? Tak jsem si spoÄ•ítala, Å¾e jenom takováto záleÅ¾it
výjezdních pracovních porad pÅ™edstavovala v jednom vÄ›t&scaron;ím úÅ™adÄ›, v té cizí zemi, cca 15 mil. KÄ• za rok. A pok
dál:
SluÅ¾ebních aut pro výhradnÄ› soukromé úÄ•ely bylo na tom vy&scaron;&scaron;ím úÅ™adu taky hafo - nejménÄ› 100
Byla to ov&scaron;em "manaÅ¾érská auta", takÅ¾e nikdo jiný, neÅ¾ ten, co ho mÄ›l pÅ™idÄ›lené, s ním jezdit nemohl. Ta aut
slouÅ¾ila hlavnÄ› jako odznak moci, a pak také k dopravÄ› jejich drÅ¾itelÅ¯ do úÅ™adu, z úÅ™adu, na výjezdní pracovní porad
cesty víkendové a dovolenkové s rodinou. Jiný smysl ta auta nemÄ›la. Vysocí úÅ™edníci pÅ™eci nemohli jezdit hromadnou
dopravou... Å½ivotnost mÄ›la auta cca 3 roky (pak výmÄ›na za nové), cena jednoho auta s vybavením cca 500 tis., takÅ¾e to
máte - jestli dobÅ™e poÄ•ítám - cca 2 mil. za rok - za auta výhradnÄ› pro soukromé úÄ•ely! OK, takÅ¾e jsem se dostala na cca
18 milionÅ¯ roÄ•nÄ›, VÝHRADNÄš spotÅ™ebovaných pro nepracovní, vyloÅ¾enÄ› soukromou, potÅ™ebu, nebo zábavu, nÄ›ko
vyvolených pracovníkÅ¯ jediného státního úÅ™adu (a Å¾e v té cizí zemi mÄ›li spoustu takových úÅ™adÅ¯!). Tak mÄ› je&scaron
pÅ™ed probuzením - napadlo: Zaprvé:
kdyby si to platili ze svého, tak nakonec, co je mi do toho? Zadruhé: kdyby to byli
vedoucí zamÄ›stnanci soukromé firmy, to by je akcionáÅ™i vynesli v zubech. ZatÅ™etí:
nepochopila jsem, jak takováhle
blahobytná cizí zemÄ›, která si tohle mÅ¯Å¾e dovolit bez sebemen&scaron;ích potíÅ¾í,
jak takováhle blahobytná ze
hospodaÅ™it s deficitem.

Na&scaron;tÄ›stí jsem se vÄ•as probudila a zjistila,Å¾e ta hrÅ¯za byla skuteÄ•nÄ› jen sen... Bobina
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