
                                   Otevřený dopis vedení společnosti AGC Automotive Czech a.s. 

 

Vedení společnosti  

AGC Automotive Czech a.s. 

418 01 Bílina-Chudeřice 

Osada 33 

 

                                                                                                            Praha, dne 11.4.2020 

 

Věc: upozornění na opakované porušování §  278 odst. 3 zákoníku práce  

 

Dovolujeme si Vás upozornit na opakované porušování § 278 odst. 3 zákoníku práce, které spatřujeme 
v tom, že předkládáte našemu odborovému svazu k zaujetí stanoviska připravovaná opatření bez toho, 
aniž byste respektovali shora uvedené ustanovení v tom smyslu, aby bylo zajištěno projednání 
v dostatečném časovém předstihu a vhodným způsobem , abychom mohli k takovým připravovaným 
opatřením na základě poskytnutých informací vyjádřit své stanovisko ještě před uskutečněním 
takových opatření a dále  postrádáme na svá stanoviska  Vaší odůvodněnou odpověď. To lze doložit na 
následujících případech: 

- rozhodnutí o organizační změně ze dne 25.3.2020, podle kterého měly být k datu 30.3.2020 zrušeny 
4 pracovní pozice. Žádost ze dne 27.3.2020 o projednání této organizační změny byla našemu 
odborovému svazu doručena prostřednictvím datové schránky dne 29.3.2020 (neděle večer) s tím, že 
se máme vyjádřit do 30.3.2020 do 12.00 hod! Na naše dotazy k této organizační změně, týkající se 
počtu dotčených zaměstnanců těmito organizačními změnami,  nebylo dodnes odpovězeno. 
Obdobným způsobem byla s námi „projednána“ výpověď jedné pracovnici dotčené uvažovanou 
organizační změnou. 

- částečná nezaměstnanost na základě rozhodnutí zaměstnavatele ze dne 30.3.2020 : návrh 
zaměstnavatele jsme obdrželi do datové schránky dne 30.3.2020 s žádostí o naše vyjádření do 12.00 
hod dne 31.3.2020. Naše stanovisko (částečné nesouhlasné v otázce výše náhrady mzdy) jsme zaslali 
otevřeným dopisem dne 31.3.2020, dodnes bez odpovědi. Přitom už dne 27.3.2020 rozeslal 
zaměstnavatel bez projednání s námi zaměstnancům THP tzv. MEMO k ekonomické nezaměstnanosti. 
Na naše výhrady ve stanovisku ze dne 31.3.2020 jsme dodnes neobdrželi odpověď! 

- pracovněprávní opatření zaměstnavatele ze dne 8.4.2020 – obdrželi jsme pouze jako informaci do 
datové schránky dne 9.4.2020, ačkoliv mělo být toto opatření s námi projednáno. O tomto opatření 
byli zaměstnanci Automotive dokonce již informováni bez projednání s námi ! Předmětné opatření je 
částečně nesrozumitelné a nekonkrétní z hlediska vymezení důvodu překážky v práci . Není jasné, o 
jakou překážku na straně zaměstnavatele se vlastně jedná. Žádáme v tomto smyslu o upřesnění 
poskytnuté informace, abychom se k ní mohli konkrétně vyjádřit. 

- organizační změna k 30.6.2020 - obdrželi jsme do datové schránky odborového svazu dne 9.4.2020 
s žádostí o vyjádření do 20.4.2020. K tomuto záměru žádáme vedení Automotive o sdělení, kolika 
pracovních míst se bude zrušení uvažovaných 7 pracovních pozic týkat. Pak se k věci vyjádříme. 



 

S ohledem na popsané několikeré  soustavné porušování pracovněprávních předpisů ze strany vedení 
Automotive v otázkách týkajících se pravomocí odborů budeme o věci informovat příslušný státní 
orgán.  

 

S pozdravem 

 

                                                                                                                   JUDr. Vladimír Kubinec                                                                                            


