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Yážení,

obracím se na Váš oblastní inspektorát práce s žádostí o provedení kontroly v
akciové společností ZEPO Bohuslavice, Bohuslavice 67, 549 06 Bohuslavice
nad Meťují.

K této žádosti náš odborový svaz přikročIl až poté, když dlouhotrvající
jednání mezi zaměstnanci a vedením akciové společnosti, včetně pomoci
zástupců odborového svazu, skončila patem.

V a.s. ZEPO Bohuslavice vzhledem k tomu, že tarl dosud neni založena
odborová organízace, není uzavirána kolektivní smlouva, ale na tuto a.s. se
vztahuje kolektivní smlouva vyššího stupně. Vedením a.s. je vydávén Vnitřní
předpis k pracovněprávním vrtahtlm a mzdové problematice, ve kterém je
uváděno, že vychiuí z Kolektivní smlouvy vyššího stupně, uzavřené mezi
Zemědělským svazem ČR, Českomoravským svazem zemědělskYch podnikatelů
a Odborovým svazem pracovníků zemědělství a ýživy - Asociací svobodných
odborů ČR na rok 2015. Přitom přes veškeráupozornění nejsou ustanovení této
kolektivní smlouvy vyššího stupně respektována.

Zejména se jedná o stupnicí mzdoých tarifii. KSVS odpovídá pouze tať'f
prvního stupně a ostatní tariff jsou podstatně nižší. Ve lnýčtu nárokových
příplatku podle ZP je opominut příplatek zapráci ve svátek. Dále problematická
jsou některá ustanovení Čl. XI Důležité osobni přek{ňky v práci, zejménaurčení
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maximálního počtu hodin, které budou proplaceny při píekiňcev práci z důvodu
vyšetření nebo ošetření ve zdravotnickém zařizení, pak poskytnutí pracovního
volna při narození dítěte uvedené ve vnitřním předpise neodpovídá KSVS, a u
volna na vlastní svatbu zaměstnavateluznávápouze první vlastní svatbu. Kromě
toho výčet důležitých osobních překíňek v práci opomíjí další důležité osobní
překážky v práci uváděné v příloze k naíizeni vlády č. 59012006 Sb. Dále je
roryor ve vnitřním předpise a.s. v porovnání s KSVS u nároku na dovolenou.

Stručný ýčet výše uvedených připomínek k Vnitřnímu předpisu
uplatňovanému v a.s. ZEPO Bohuslavice ve srovnání s platnou Kolektivní
smlouvou vyššího stupně na rok 2aI5 je důvodem žádosti o provedení kontroly
v této akciové společnosti s cílem dosažení nápravy. Všem aktérum uzavíeni
kolektivní smlouvy vyššího stupně jde o to, aby kolektivní smlouvy vyššího
sfupně byly respektovány a jejich opublikováni ve Sbírce zákonů mělo váhu,
jakájim náleži.

Děkuj i za kladné vyŤízeni této žádosti.

S pozdravem

Bohumír Dufek
předseda OSPZV-ASO ČR

Přílohy:
Kopie Vnitřního předpisu k pracorměprávním vztahům amzďové problematice k
1.1.201 5 v ZEPO Bohuslavice a.s.
KSVS uzavíenámezizs ČR, ČnaSzp a OSPZV-ASO ČR,ra rok 2015


