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                                          PRÁCE NA ŽELEZNIČNÍM SVRŠKU A SPODKU, PROVOZ,
               OPRAVY A REKONSTRUKCE TRAŤOVÝCH STROJŮ

 

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“ či „společnost“)

Věc: 

1) Pozvánka pro všechny zaměstnance Závodu Louny na meeting s     vedením TSS  

2) Sdělení zaměstnancům, jichž se od 1.9.2020 budou týkat tzv. Vážné provozní důvody – zejména 
o výši náhrady mzdy

3) Výzva k     výkonu práce zaměstnancům, jichž se od 1.9.2020 nebudou týkat tzv. Vážné provozní   
důvody. 

Ad  1)  Zaměstnavatel  tímto  zve  všechny  zaměstnance  Závodu  Louny  na  meeting  s vedením
společnosti, který se uskuteční v     úterý 1.9.2020 od 12:00 hod.   v Závodě Louny. 

Současně zaměstnavatel upozorňuje všechny zaměstnance, že počínaje 1.9.2020 bude vstup do Závodu
Louny možný pouze přes hlavní vrátnici. 

Ad 2) Jak již bylo zaměstnancům sděleno dne 28.8.2020, nebude možné, aby zaměstnavatel počínaje
dnem 1.9.2020 přiděloval  všem zaměstnancům Závodu Louny práci  – a  to z důvodu tzv.  Vážných
provozních důvodů dle ust. §209 odst. 2 zákoníku práce a čl. VIII Kolektivní smlouvy. 

Na  základě  dohody  s odborovou  organizací  platí,  že Vážné  provozní  důvody  se  s účinností  od
1.9.2020  budou týkat  všech  zaměstnanců  Závodu Louny,  s výjimkou  zaměstnanců  uvedených
v bodě 3) tohoto sdělení.

Po dohodě s odborovou organizací Závodu Louny tímto zaměstnavatel sděluje zaměstnancům, jichž se
budou týkat Vážné provozní důvody, že s účinností od 1.9.2020 po dobu trvání této překážky v práci
bude těmto zaměstnancům vyplácena  náhrada mzdy ve výši  80% průměrného výdělku. Náhrada
mzdy bude vyplácena v řádných výplatních termínech.
 
Ad 3) Zaměstnavatel tímto stanoví následující skupiny zaměstnanců, jichž se  s účinností od 1.9.2020
nebudou týkat tzv. Vážné provozní důvody:

- Zaměstnanci „Úklidu“
- Zaměstnanci „Údržby“
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- Zaměstnanci „Přepravy“ / „Vlečky“
- Zaměstnanci „Personální“
- Zaměstnanci „Recepce“

Všichni  zaměstnanci  spadající  pod výše  uvedené  organizační  jednotky  jsou povinni s účinností  od
1.9.2020 řádně vykonávat svoji práci pro zaměstnavatele, za což jim bude vyplácena mzda v plné
výši ve sjednaných výplatních termínech. 

Zaměstnavatel tímto vyzývá všechny tyto zaměstnance, jichž se netýkají Vážné provozní důvody, aby
se dne 1.9.2020 dostavili do práce v 6:00 hodin a dále dle stanoveného rozvrhu práce a směn. Jak je
uvedeno výše, vstup do Závodu Louny bude možný pouze přes hlavní vrátnici.

V Lounech, dne  31.8.2020

…………………………………………
Ing. Peter Šuška, v.r. 
Za Traťovou strojní společnost, a.s.
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