
1. informace řediteli ČAD Blansko    Dne 14.02.2017 v 12:11: 
 
Dobrý den pane řediteli, 
ač jsem Vás k tomu vyzval, do dnešního dne mi nebyla doručena pozvánka na jednání. Já pozval Vás na 
Konferenci tento pátek, nereagoval jste. 
Shrneme-li si to, pak 
 
a) vyhýbáte se vzájemnému jednání a snaze nastavit a implementovat pravidla odměňování řidičů autobusů 
(např. do Dodatku KS), 
b) nerespektujete Nařízení vlády, mající váhu zákona, nevyplacením části mzdy řidičům autobusu, 
c) svévolně porušujete stávající KS zaváděním neplatných dodatků (nepodepsaných statutárním 
zástupcem) a porušením jejich částí (např. výše nárůstu o inflaci v roce 2016). 
 
Vnímám to jako porušení SOCIÁLNÍHO SMÍRU a hodlám proto využít všech pracovně právních možností 
daných zákony k nápravě a odškodnění Vámi poškozených řidičů. Budeme-li k tomu nuceni, obrátíme se na 
všechny kontrolní mechanismy státu a na soudní aparát. 
 
Nevím jak pro Vás, ale pro mne je gangster ten, kdo porušuje zákon.  
Znovu Vás proto vyzívám k respektování Nařízení vlády a řádnému zapracování Dodatku ke KS (který jsem 
poslal již loni), nejpozději do konce února 2017. 
 

Přeji příjemný den. 
Zabloudil Jiří   dr. h. c.  
předseda ZO OSD Motol 
prezident Odborové rady  

 

2. arogantní odpověď ředitele:  Datum: Tue, 14 Feb 2017 17:18:32 

Dobrý den, pane Zabloudile (zcela ignoruje mou funkci). 
Nevím, jestli Vás pan místopředseda informuje, ale scházíme se s odbory pravidelně na společných 
jednáních a vzájemně se informujeme o vývoji situace a domlouváme se na postupu. 

Mimo to jsem absolvoval i porady s řidiči, kde jsem se snažil vysvětlit náš postoj k výplatě mezd za měsíc 
leden.  
Z každého jednání je pořízen zápis. 
Dnes jsem také obdržel dopis od vaší právničky. Předal jsem ho našemu právníkovi, který připraví odpověď. 

Nejsme gangsteři, ani šílenci a nedovolíme si vystavit společnost nebezpečí udělení pokut a sancí a nebo 
soudních sporů a jednáme v souladu se zákonem.  

O dalším vývoji situace Vás budu průběžně informovat. 

S pozdravem 
Ing. Ji ří Šebela 
ředitel spole čnosti 
ČAD Blansko a.s. 

 

3. reakce na odpověď:  14. únor 2017 22:51 
 
Dobrý den pane Šebela (recipročně ignoruji jeho funkci), 
mám jiný názor ve věci porušování zákona. Možná bude mít obdobný i váš majitel, na kterého se 
samozřejmě rovněž obrátím. Stejně tak na kontrolní orgány. Pochybuji, že by všem to bylo jedno, pochybuji, 
že nikomu nevadí, že prohraný spor poté jako firma zaplatíte. 
Já bych si nedovolil neřídit se vládním nařízením, ale vy asi hold máte pro strach uděláno. 
Buďte bez obav, že ignorování Statutárního zástupce u vás působící organizace a svévoli v oblasti 



porušování práva a KS nenechám bez odezvy. 
Nechť se váš právník připraví na velmi nepříjemný spor. A můžeme jít i do hloubky zákonných lhůt evidence 
a porušování KS v letech minulých. Myslím, že jsou za to dost vysoké pokuty... 
To si rozhodne zase naše právnička a bude-li třeba, dám to na starost celé advokátní kanceláři. 
Naši právníci si na vás rádi vydělají. 
Pan místopředseda Sychra má mandát, kterým je pověřen takový, který mu Výbor na můj návrh dá. 
Nespoléhejte na to, že na něj budete tlačit a podepíše vám něco, co by naše členy poškodilo.. Má to ode 
mne zakázané. Bude-li třeba mandát pro jakékoliv jednání ponecháme výhradně do kompetence 
Statutárních zástupců naší organizace. Tedy mé a kolegy Hanuše.  Statutárem, při vší úctě, kolega Sychra 
není. 
O tento podvod jste se již pokusil při uzavírání dodatků ke KS, i to můžeme napadnout, chcete-li spor. 
Chcete-li hrotit spor, je to vaše volba. 
Rozumnější bylo se dohodnout, nemáte-li zájem, nutit vás nemohu. 
 
Příjemný den.  
Zabloudil Jiří  dr.h.c. 
předseda ZO OSD Motol 
prezident Odborové rady 
774746800  
 

 


