
 

Informace z jednání s generálním ředitelem ICOMu p. Kratochvílem, v pondělí 

7.3. 2022 v Jihlavě. 

Odborová rada za účasti prezidenta OR p. 

Zabloudila a předsedy sekce v ČSAD Ústí 

nad Orlicí p. Novotného, se setkala (na 

žádost OR) s vedením ICOMu. Přítomen byl 

i ředitel ČSAD Ústí nad Orlicí. 

Hodlali jsme řešit finanční záležitosti a 

vyslechnout ekonomické informace ze 

společnosti. Vedení ICOMu se však vůbec nehodlalo bavit o ekonomice, ano o 

společnosti ICOM, pouze o ČSAD Ústí nad Orlicí (kde OR  působí) a gen. ředitel 

ICOM řekl, že ČSAD má ekonomickou samostatnost a že lze jednat o mzdách a o 

Kolektivní smlouvě s ČSAD Ústí nad Orlicí samostatně. Je to v rozporu s tím, co 

jsme vyslechli v ČSAD na schůzce v Bokovicích v lednu… 

Pomalu z každé věty gen. ředitele zazněl apel na úspory nafty. Úspora nafty jako 

zdroj peněz, úspora nafty jako hodnocení kvality řidičů, úspora nafty jako 

možnost nárůstu mezd řidičů, úspora nafty jako kritérium schopností řidičů…. 

O možnostech zavedení pohyblivé složky mzdy (byť třeba jako motivaci za onu 

stále opakovanou úsporu) nechtěl gen. ředitel ani slyšet… Odmítá i zavedení 

věrnostního – tj. stabilizačního příplatku... Fluktuaci neřeší (a nechce v tom nijak 

radit), asi jim je to fuk..  Tvrdí, že mzdy jsou dobré a kdo s nimi má problém, prý 

se má vrátit do třetí třídy a naučit se počty. Opravdu těžká domluva a více než 

kdy jindy zde platilo přísloví že: „sytý hladovému nevěří“. Asi ho netrápí ceny 

energií ani zboží, asi neplatí nájem…  Dozvěděli jsme se, že v ČSAD Ústí nad Orlicí 

působí i další odborové organizace. K tomu dát nám na ně kontakt se ale moc 

nemají. Musíme si nějak poradit a zkontaktovat se navzájem. Zákon tak hovoří..  

Co tedy dál? Odborová rada se pokusí ve shodě s ostatními OO připravit a 

podat návrh Kolektivní smlouvy, nebo se zapojí do stávajícího vyjednávání, 

pokud je ve stádiu neuzavřené KS, což lze z opatrných slov a útržků informací 

od vedení ICOMu chápat. O tom, že dojít k dohodě nebude lehké a že je možné, 

že bez nátlakových akcí ( v souladu s právem ) k ní ani nedojde, asi netřeba 

dodávat. 

V brzké době připravíme anketu mezi členy, o ochotě se aktivně zapojit a o 

podpoře v jednotlivých krocích, jež budou třeba učinit v rámci procesu 

vyjednávání za slušné a důstojné mzdy.                                            –JZ- 


