STÁVKOVÁ POHOTOVOST
Výbor základní organizace Odborového svazu dopravy Mega Trucking
Bohemia spol.s r.o vyhlašuje dnem 18.12.2017 časově neomezenou
stávkovou pohotovost.
Důvodem ke stávkové pohotovosti jsou neustálé obstrukce a průtahy v
kolektivním vyjednávání ze strany zaměstnavatele, zjevná neochota
kolektivní smlouvu vůbec uzavřít, neustálé stěžování odborové práce a
pravděpodobná snaha o likvidaci odborové organizace u naší společnosti.
Platnost kolektivní smlouvy skončí 31.12.2017 a to se všemi dodatky které
jsou její součástí a které do této doby zajišťují dohodnuté podmínky a
bonusy pro zaměstnance.
Dne 1.11.2017 jsme v řádném termínu podali návrh kolektivní smlouvy na
který mělo vedení dle zákona odpovědět a k navrženému znění kolektivní
smlouvy se vyjádřit. Pro toto vyjádření zákon předepisuje lhůtu sedmi
pracovních dní a současně je třeba se vyjádřit k těm návrhům, které se
zaměstnavatel rozhodl odmítnout (§ 8 zákona o kolektivním vyjednávání).
Toto se nestalo a dle zápisu z první schůzky kolektivního vyjednávání
1.12.2017 bylo zástupcům odborové organizace sděleno že vedení
společnosti se rozhodlo neuzavřít kolektivní smlouvu vůbec a případného
rozhodce ani zproztředkovatele nebudou akceptovat.
Je sporné, zda si zaměstnavatel reprezentovaný panem Kozlerem vůbec
těchto svých zákonných povinností v návalu arogance moci nad sociálními
podmínkami zaměstnanců je vědom, každopádně však těmto svým
zákonným povinnostem nedostál, a to proto, že namísto toho, aby se k těm
návrhům ZO OSD, které chtěl odmítnout, argumentačně a kvalifikovaně
vyjádřil, tento návrh okamžitě zámítl.
Dne 8.12.017 jsme podali zástupcům vedení společnosti návrh na
zprostředkovatele ze seznamu ministersva práce a sociálních věcí, současně
s návrhem o prodloužení platnosti stávající kolektivní smlouvy

( do podepsání nové ) tak, aby byli zachovány sociální podmínky
zaměstnanců i po skončení platnosti stávající kolektivní smlouvy. Tento
návrh byl, v celém rozsahu, dle emailové zprávy ze dne 12.12.2017,
generálním managerem Jakubem Kozlerem odmítnut.
Vzhledem k tomu, že do této doby nedošlo v jednání k žádnému pokroku a
je patrná neochota ze strany zaměstnavatele v jednávání pokračovat,
máme za to že dochází k porušení sociálního smíru. Proto se rozhodl výbor
základní organizace vyhlásit tuto stávkovou pohotovost.
Výbor Základní organizace Odborového svazu dopravy Mega Trucking
Bohemia spol. s r.o využije všech zákonných prostředků ke zlepšení
mzdových, pracovních a sociálních podmínek zaměstnanců společnosti
Mega Trucking Bohemia.
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