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Zaměstnancům závodu Louny 
 
Zaměstnavatel: 
Traťové strojní společnost a.s. 
se sídlem Na Valše 676/18, Přívoz, 702 00 Ostrava 
IČ: 049 46 685 
zapsaná v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ostravě, sp. zn. B 10803 
(dále jen „TSS“ či „zaměstnavatel“) 
 
Věc:  
 
1) Ukončení činnosti Vagonky Louny a.s. v Závodu Louny 
 
2) Informace zaměstnancům - vymezení VÁŽNÝCH PROVOZNÍCH DŮVODŮ od 1.9.2020  dle 
ust. čl. VIII Kolektivní smlouvy a dle ust. §209 odst. 2 zákoníku práce 

 
Ad 1) Zaměstnavatel tímto sděluje všem zaměstnancům Závodu Louny, že ke dni 31.8.2020 ukončí své 
působení v závodu Louny nájemce – konkrétně Vagonka Louny a.s. (IČ: 08648697), která dosud 
užívala předmětný areál TSS.  
 
Z důvodu nutnosti předání a převzetí pronajatých prostor, výrobních prostředků a výrobního materiálu od 
Vagonky Louny a.s. tímto zaměstnavatel vyzývá  VŠECHNY VEDOUCÍ ZAMĚSTNANCE Závodu 
Louny, aby se dne 31.8.2020 dostavili do práce, a to v 11:00 hod. na vrátnici Závodu Louny. 
 
Ad 2) S ohledem na nucené přerušení výrobní činnosti TSS v Závodu Louny (jak je uvedeno výše), došlo 
na straně zaměstnavatele k  výpadku výroby a tím k zásadnímu výkyvu v zakázkách, v důsledku čehož 
aktuálně nemá zaměstnavatel zajištěnu kontinuitu zakázek a jejich dostatečné množství, a tedy od 
1.9.2020 ( ačkoliv už  nebude bráněno zaměstnancům dostavit se na pracoviště ze strany Vagonka Louny 
a.s.) nebude možné, aby zaměstnavatel přiděloval všem zaměstnancům Závodu Louny práci. V souladu 
s ust. §209 odst. 2 zákoníku práce ve spojení s ust. čl. VIII Kolektivní smlouvy jde v tomto případě 
s účinností od 1.9.2020 o tzv. Vážné provozní důvody, jež představují jinou překážku v práci na 
straně zaměstnavatele.  
 
Zaměstnavatel v návaznosti na výše uvedené skutečnosti sděluje, že Vážné provozní důvody se budou 
s účinností od 1.9.2020 až do odvolání týkat VŠECH ZAMĚSTNANCŮ ZÁVODU LOUNY, a to 
vždy s výjimkou zaměstnanců, jež bude v důsledku nových zakázek postupně zaměstnavatel ve 
spolupráci s odborovou organizací individuálně vybírat a povolávat k výkonu práce na nových 
zakázkách.  
 
Zaměstnavatelem tedy budou ve spolupráci s odborovou organizací postupně vypracovávány seznamy 
zaměstnanců, u nichž Vážné provozní důvody k určitému datu pominou a budou od takového dne 
povoláni k řádnému výkonu práce - vždy s tím, že všech ostatních zaměstnanců Závodu Louny na 
takovém seznamu neuvedených se nadále týkají Vážné provozní důvody.  
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První seznam zaměstnanců, jichž se nebudou týkat Vážné provozní důvody, a kteří tedy budou již 
s účinností od 1.9.2020 povoláni k výkonu práce je zaměstnavatel připraven sestavit ve spolupráci 
s odborovou organizací na osobním jednání  v Lounech dne 31.8.2020. 
 
Na závěr ujišťujeme zaměstnance, že zaměstnavatel vyvine veškeré úsilí k co možná nejrychlejšímu 
obnovení výroby a zajištění zakázek tak, aby Vážné provozní důvody co nejdříve pominuly ve vztahu 
k co největšímu počtu zaměstnanců, přičemž jsme připraveni v této věci  spolupracovat s odborovou 
organizací. 
 
S ohledem na výše uvedené zaměstnavatel shrnuje, že platí následující: 
 

- Dne 31.8.2020 v 11:00 hod.  jsou povinni se do zaměstnání dostavit všichni vedoucí 
zaměstnanci Závodu Louny za účelem převzetí provozu od Vagonky Louny, a.s. 
 

- S účinností od 1.9.2020 až do odvolání se všech zaměstnanců Závodu Louny s výjimkou 
konkrétních zaměstnanců, kteří budou uvedeni na seznamu zpracovaném zaměstnavatelem, 
týkají Vážné provozní důvody dle ust. §209 odst. 2 zákoníku práce a čl. VIII Kolektivní 
smlouvy.  

 
- Zaměstnanci uvedení na seznamu s tím, že u nich odpadly Vážné provozní důvody, jsou 

s účinností dnem uvedeným na příslušném seznamu povinni řádně docházet do zaměstnání 
a vykonávat přidělenou práci. 
 
 

V Ostravě, dne  28.8.2020 
 
 
 
Ing. Peter Šuška, v.r. 
Za Traťovou strojní společnost, a.s. 
 


