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VÁŠ DOPIS / ZE DNE:  NAŠE ZNAČKA: Sekr. 51/2018 VYŘIZUJE / LINKA:  DATUM:   3. 8. 2018 
 

 

Vážený pane předsedo představenstva, 

 

v reakci na Váš dopis ze dne 2. 8. 2018 jsem nucen Vám oznámit, že Vámi donekonečna opakované 

plytké stanovisko o „pochybnostech“ o působení OS KOVO ve společnosti DEZA, a.s. je amaterismem 

nejhrubšího zrna. 

 

Znovu Vás upozorňuji, že ani společnost DEZA, a.s., ani odborový svaz ECHO nejsou oprávněny 

zpochybňovat působení OS KOVO nejen ve společnosti DEZA, a.s., ale ani kdekoli jinde. Pro Vaši 

informaci uvádím, že v České republice platí právní předpisy. Tyto předpisy mimo jiné stanovují, že o 

zákonnosti působení jakékoli odborové organizace v kterékoli obchodní společnosti může rozhodnout 

pouze soud. Vaše ignorování OS KOVO by tak bylo oprávněné pouze v případě, že by o tom rozhodl 

soud. Pokud je mi známo, tak se společnost DEZA, a.s. nedomáhala rozsudku soudu v této věci.  

 

Z toho ovšem vyplývá, že vedení společnosti DEZA, a.s. postupuje vůči OS KOVO protiprávně !!! 

Tento postup zřejmě vychází z toho, že se vedení společnosti DEZA, a.s. domnívá, že právní předpisy 

České republiky nemusí respektovat a může je svévolně porušovat. 

 

Vaše arogance vůči OS KOVO jako sociálnímu partnerovi je neakceptovatelná a OS KOVO bude 

postupovat na ochranu své působnosti tak, jak to bude třeba. Kolektivní smlouva, kterou jste podepsali 

pouze s odborovou organizací OS ECHO, je podepsána v rozporu se zákonem a sociální smír ve 

společnosti neexistuje, i když to budete donekonečna opakovat. Váš postoj budeme rozhodně 

medializovat. 

 

S pozdravem 

 

 

 
  Jaroslav Souček                                                                            

předseda OS KOVO       

                                 nám. W. Churchilla 2, 130 00  Praha 3 - Žižkov 

 

Vážený pan 

Ing. Zbyněk Průša  

předseda představenstva 

DEZA, a.s. 

Masarykova 753, Krásno nad Bečvou 

757 01 Valašské Meziříčí  

 


