Vážení kolegové a členové ZO VOS AMU,
v období uplynulých několika měsíců odborová organizace AMU obdržela a řešila podnět zaměstnance
FAMU, který se týkal nerovného zacházení na pracovišti. Výbor v tomto, stejně jako ve všech ostatních
případech, usiloval o nestranný postup, zaměstnanci poskytl základní právní poradenství a objasnil možnosti,
jakými může být v rámci platné legislativy a platné KS spor vyřešen. K naší velké lítosti v průběhu krátké
doby získal vedoucí pracovník FAMU část korespondence odeslané odbory na e-mailovou adresu
zaměstnance. Podotýkáme, že zaměstnanec si korespondenci nechal přeposílat nadřízenému sám, v období
své pracovní neschopnosti. Na základě takto získaných a mylně interpretovaných informací nadřízený
opakovaně zasílal výboru a vedení fakulty e-maily obsahující obvinění z vedení odborů z neoprávněné
činnosti, zpochybňoval právo zaměstnanců do odborů vstupovat, i právo odborů členství v organizaci
zaměstnancům nabízet.
Vedení odborové organizace dlouhodobě usiluje o smírčí řešení obdobných situací. Domníváme se, že řada
emocionálních vyjádření v případu mohla být způsobena nedorozuměním, nebo jen částečnou
informovaností o případu. Z našeho hlediska jde o případ uzavřený, neboť vedení FAMU na základě naší
výzvy věc prošetřilo a nedošlo ke zjištění, že byl překročen zákon, a dotyčný zaměstnanec sám nemá o další
řešení případu zájem. I přes naši snahu o smírčí řešení a jednání s vedením fakulty však nebylo, k naší
upřímné lítosti, dosaženo konsensu. Za obzvláště alarmující považujeme fakt, že vedení FAMU v průběhu
schůzky disponovalo složkou materiálů, údajně dokazujících nelegální činnost odborů, s nimiž jsme se
neměli přes opakované žádosti možnost seznámit.
Vedení odborové organizace AMU se proti těmto praktikám ohrazuje a deklaruje své právo na nezávislé
působení na AMU v rámci platné legislativy, které zahrnuje i aktivní komunikaci se zaměstnanci, pomoc při
řešení jejich konfliktních situací a reakce na jejich podněty při zachování plné anonymity.
Vedení odborové organizace prohlašuje, že v tomto, i obdobných případech postupuje a bude postupovat v
souladu s platným právním rámcem a etickým kodexem a že vždy bude usilovat o řešení, která budou
přijatelná pro všechny zúčastněné strany.
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