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Bítešská dopravní společnost brání v činnosti odborů. 
Obracíme se proto na právní kancelář. 

 

Zrekapituluji stav ohledně BDS a Odborové rady: 
 

• Sekce pod naší Odborovou radou byla založena v BDS 16.7.2021 v Brně. 
Předsedou byl zvolen pan kolega Svoboda. Zaměstnavatele jsme řádně 
informovali e-mailem, nereagovali, proto zaslala zprávu datovou 
schránkou 27.7.2021 naše právnička. Datová schránka byla řádně doručena. 

Nereagovali... 
• Urguji 20.8. e-mailem nutnost setkání - a cituji paragrafy o povinnosti s OO 

jednat, zvažuji podání stížnosti pro porušení zákonů. 
• BDS 23.8. konečně navrhuje schůzku s OR v září – na 22.září. Potvrzuji jí. 
• Zasílám 17.9.  řediteli žádost o poklady k jednání – pro schůzku 22.9. 
• v úterý 21.9. BDS ruší schůzku v září (pro nemoc ředitele)- telefonicky-  žádám 

o zajištění další schůzky popřípadě náhradníkem ředitele i člena managementu 
BDS. Při nemoci ředitele lze přeci delegovat jeho náhradu - zástupce. 

• BDS -potvrzuje 29.9. schůzku v říjnu – na 13.10.-  nominuje více lidí…   
• BDS - dne 12.10. 2021- opět ruší schůzku (pro nemoc ředitele). Náhradník prý 

není možný. Vyjadřuji nesouhlas se zrušením schůzky - BDS se 
následně vymlouvá - reaguji a  informuji vedení BDS, že podáme přes právníky 
stížnost úřadům…(podnět k činnosti právní kanceláři byl dnes zaslán). 

 

Od 16.7. (vzniku sekce) tedy BDS nereaguje, vymlouvá se a nepodává odborům 
informace či přímo brání jejich činnosti. Žádná firma přeci nestojí na jediném 
člověku, každý musí být zastupitelný, když onemocní. Jsem přesvědčen o 
účelovosti jejich odkladů.  
Zákoník práce garantuje odborům právo na projednání a informování, 
vymezuje jim podmínky pro jejich činnost. BDS je to asi fuk...  je to zjevná 
snaha ignorovat odbory, když už je nemůže ve firmě zakázat. Jsem přesvědčen, 
že bez zásahu arbitra a bez udělené sankce příslušnými úřady nedonutíme BDS 
vytvořit nám řádné podmínky pro naši práci (viz §277 a 287 ZP).  
 

Do měsíce také připravím návrh Kolektivní smlouvy pro BDS. Návrh jim pak 
pošleme datovou schránkou, aby ho museli převzít. Předpokládám, že jej budou 
ignorovat a budeme se muset soudit.... rád bych se mýlil.  
 

Je to smutné, ale někteří ředitelé se prostě chovají jako otrokáři. Nedodržují 
zákony a nenávidí odbory. Zaměstnanci mají právo se sdružovat a bránit... 
Z logiky věci potom mají větší sílu, je-li jich více. Rozšiřte i Vy odborovou radu, 
pomůžete tím i sobě. Kontakt na předsedu sekce:  svoboda@zoosdmootol.cz  
Odborová rada bude hájit všechny své členy, ať se to komu líbí či nelíbí! 
Odborová rada má působnost celorepublikově, máme kanceláře v Praze, V Jenči 
i v Brně. Nejsme „pražská OO“ jak nás někteří pomlouvají, jen tam máme sídlo. 
 

V Jenči 12.10.2021               Zabloudil Jiří  dr.h.c.    prezident Odborové rady 


