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V Brně, dne 31. 7. 2017

Odpověď na Vaši předžalobní výzvu k ukončení stávkové pohotovosti
Vážený pane doktore,
reaguji na Váš dopis ze dne 26. 6. 2017, jímž mne jako předsedu jedné odborové
organizace „před podáním žaloby“ vyzýváte k ukončení vyhlášení stávkové pohotovosti
z důvodu údajné nezákonnosti a absence komunikace s Vámi.
Vážený pane doktore, jsem nucen Vás upozornit, že Vaše tzv. předžalobní výzva postrádá
jakoukoli právní oporu v aktuálně platných a účinných předpisech na území České
republiky. Pokud svými dopisy a v nich obsaženými výzvami reprezentujete svého
klienta, bylo by namístě, abyste se před odesláním podobných výzev seznámil alespoň se
základy právní úpravy.
Pokud naší odborové organizaci hrozíte podáním žaloby na údajnou nezákonnost
stávkové „pohotovosti“ (z důvodu absence komunikace s Vámi), pak hrozíte něčím, co ve
skutečnosti nelze podle platného práva realizovat. Podle § 21 zákona č. 2/1991 Sb., o
kolektivním vyjednávání, ve znění pozdějších předpisů, se lze žalobou u soudů České
republiky domáhat určení nezákonnosti stávky, nikoli však stávkové pohotovosti.
Samo vyhlášení stávkové pohotovosti není stávkou a je tak zcela mimo působnost soudů
České republiky. Jakákoli žaloba podaná u kteréhokoli soudu České republiky na určení
nezákonnosti „stávkové pohotovosti“ by musela být odmítnuta, resp. řízení zastaveno
z důvodu, že se jedná o nedostatek základní podmínky řízení - věc nespadá do
pravomoci soudu. Vaši „předžalobní výzvu“ považujeme za bezpředmětnou.
Pokud se prezentujete jako právník – profesionál, tím spíše jako advokát ZZS JmK v plné
moci, lze očekávat, že jste schopen jednat se znalostí a pečlivostí, která je s Vaším
povoláním nebo stavem spojena (§ 5 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanského
zákoníku, ve znění pozdějších předpisů). Pokud budete naší odborové organizaci příště
adresovat jakoukoli další předžalobní nebo jinou výzvu, seznamte se, prosím, s právní
úpravou, která na danou věc dopadá.
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