
POKYNY PRO ÚČASTNÍKY STÁVKY. 

 
1) Tato stávka je plně v souladu se zákonem č.2/1991 o kolektivním vyjednávání, tudíž 

není nezákonná. 

 
2) Zaměstnancům, kteří se stávky neúčastní, nesmí být bráněno ve výkonu práce. 

 

3) Účastníci stávky, se po dobu stávky zdržují na svém pracovišti, dodržují klid, pořádek 

 a disciplinu, včetně dodržování platných právních předpisů a střídají se podle 

 stanoveného rozvrhu směn. Tzn. při nástupu na směnu nahlásí  nadřízenému, že se 

připojuje ke stávce. 

 

4)  Ke stávce se může připojit každý zaměstnanec, kdykoliv v průběhu stávky-tedy i ten, 

který pro stávku nehlasoval. 

 

5) Je nutno dbát pokynů odborového orgánu, nepodnikat žádné samostatné akce, 

 zabraňovat a nedopouštět se násilných činů, zabraňovat provokacím a nenechat se 

 vyprovokovat k incidentům 

 

6) Je nutno se vyvarovat nesprávného jednání ohrožujícího bezpečnost dopravy, života a 

 zdraví stávkujících a cestující veřejnosti. Z uvedených důvodů je nutno zachovat plnou   

 funkčnost sdělovacích a zabezpečovacích zařízení 

 

7) Je nutno učinit opatření vedoucí k ochraně majetku zaměstnavatele i dalších subjektů 

 

8) Před odstavením tramvají a autobusů je nutno zabezpečit výstup cestujících  

 

9) Je nutno zabezpečit průjezdnost a jízdu vozů integrovaného záchranného systému  

 

10) Účastníci stávky nesmí požívat alkoholické nápoje ani návykové látky  

 

11) Účastníci stávky ihned předávají informace, které přicházejí z venku (tj. mimo objekt, 

 kde probíhá stávka) a mající vztah ke stávce, odborovému orgánu  

 

12) Účastníci stávky neposkytují žádné informace cizím osobám (tj. osobám, které nejsou 

 účastníky stávky), ani sdělovacím prostředkům, ale odkazují je na odborový orgán 

 

13) Účastníci stávky budou označeni reflexní vestou (ti kteří ji mají) 

 

14) Za účast ve stávce nenáleží stávkujícím zaměstnancům mzda.  

 

15)  Stávkující zaměstnanci jsou povinni zaplatit si sociální a zdravotní pojištění za dobu 

účasti ve stávce. Tuto povinnost na základě usnesení ZV ze dne 10. 5. 2011 (viz zápis 

č.9/2011) za všechny stávkující přebírá odborová organizace, která obě částky uhradí 

z Rezervního fondu. 

 

16) O ukončení stávky rozhoduje stávkový výbor ZO OS DOSIA. 

 

Tyto pokyny byly konzultovány s právním oddělením OS DOSIA. 

 

 

Stávkový výbor ZO OS DOSIA při DPO a.s.    27.05.2011 14:36 



 


