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Vážení odboráři, 
v pátek dne 26. února 2016 se konal Sněm SHO. Na tomto sněmu byly schvalovány základní dokumenty pro činnost SHO pro letošní rok. 

Rovněž byly schváleny požadavky na vládu ČR. Protože končí volební období tak proběhly volby na předsedu SHO a revizní komisi SHO. 

Také bylo schváleno vyhlášení stávkové pohotovosti.  

                                            Ing. Jaromír Pytlík, předseda SHO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
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Výpis z usnesení IX. Sněmu SHO 
 

Sněm SHO schválil: 

 

1. Volbu předsedy SHO:  Jaromíra Pytlíka 

2. Volbu Revizní komise SHO : Milada Kračmarová,  

Taťána Karkošková, Květuše Drobišová, Melánie 

Faranová, Milena Bachratá, Marta Milchová.  

3. Vyhlášení časově neomezené stávkové pohotovosti 

pro všechny odborové organizace působící na 

pracovištích OKD,a.s. a sdružené v SHO. 

 

Sněm SHO ukládá Radě SHO: 

1. Předložit vládě ČR požadavky  SHO ohledně řešení 

krize v OKD,a.s. Tyto požadavky jsou přílohou tohoto 

usnesení. 

2. Požadovat zpracování a následné vyhlášení 

„sociálního programu“,  a to bez vazby  na jednotlivé 

závody, pro všechny zaměstnance OKD,a.s.  

3. Obrátit se na příslušné státní orgány ve věci  

porušování zákona ze strany zaměstnavatele OKD,a.s.  

v oblasti přestávek v práci (přiměřená doba na oddech 

a jídlo)  u důlních zaměstnanců. 

4. Prosazovat v rámci činnosti ZIBP a ÚIBP maximální 

dodržování bezpečnosti práce a pracovních podmínek 

na všech pracovištích. 
 

Požadavky na OKD 
 

Dne 18.2.2016 jsme vedení OKD předali  tyto požadavky: 

Jakožto zástupce nejvyššího  managementu firmy OKD, a.s. 

Vás tímto vyzýváme a požadujeme:  

- splnění Vaší zákonné povinnosti a předložení 

schváleného podnikatelského záměru na rok 2016, 

zejména z hlediska stavů zaměstnanců a tvorby 

finančních zdrojů, a to nejpozději do 25. února 2016, 

- neprodleně poskytnout podklady pro MPO a MPSV 

pro zpracování případné legislativy o hmotném 

zabezpečení zaměstnanců  odcházejících z důvodů 

organizačních změn, 

- informovat odbory včas a pravdivě o všech 

plánovaných záměrech a změnách ve společnosti, jak 

Vám ukládá zákon a kolektivní smlouva, 

- zpracovat ve spolupráci s odbory a následně vyhlásit 

zavedení „sociálního programu“ (a to bez vazby na 

jednotlivé závody) pro všechny zaměstnance OKD, 

- ihned řešit porušování zákona ze strany 

zaměstnavatele v oblasti přestávek v práci u důlních 

zaměstnanců. 

 

Dále Vám tímto oznamujeme, že trváme a budeme trvat 

na zachování pracovních míst pro kmenové zaměstnance a 

vyzýváme Vás, abyste v prvé řadě řešili snižovaní stavů 

zaměstnanců ukončením činnosti dodavatelských organizací 

(mimo firmu SDD – bývalé VOKD) a agentur práce.  

Jako zástupci zaměstnanců také zásadně 

protestujeme proti mediálnímu vystupovaní představitelů 

zaměstnavatele (např. na zastupitelstvu v Karviné), kdy je 

veřejnosti prezentován katastrofický scénář, kdežto ve 

firemních novinách Horník je situace velmi zlehčována a 

zaměstnancům je předkládán zkreslený obraz současné situace. 

Na tzv. firemních mítincích je zase zaměstnancům prezentován 

nejednotný až zmatený postoj představitelů (managementu) 

firmy. Je naprosto nepřípustné, aby firma komunikovala 

s vlastními zaměstnanci stylem „…my nevíme, uvidíme, 

čekáme…“.  

Každá firma stojí a padá zejména na svém vztahu 

se zaměstnanci! 

Do dnešního dne jste nepředložil své jasné záměry (ani 

mateřská firma NWR), jak bude firma v současné složité 

ekonomické situaci postupovat, jaká řešení nabízí a jak se 

vyrovná se všemi dopady krize v hornictví (jako i s případným 

finančním a sociálním zajištěním dotčených zaměstnanců).  

Dáváte tak jasně najevo, že Vaší prioritou není snaha o řešení 

závažné situace v OKD, a.s., ale zřejmě hájíte jiné zájmy.  

Vážně Vás upozorňujeme, že tento postoj managementu firmy 

může mít rovněž vliv na úroveň bezpečnosti práce ve  firmě, 

jak v dole, tak i na povrchových pracovištích. Vaším postojem 

velmi závažně ohrožujete nejen samotnou firmu, ale i sociální 

smír. 

Požadavky na NWR  
 

Jakožto jediného akcionáře a vlastníka firmy OKD,a.s. Vás 

tímto důrazně vyzýváme, abyste neprodleně předložili strategii 

fungování OKD,a.s., a to minimálně na 2-3 následující roky. 

Dále požadujeme předložit informace, jak bude nadále probíhat 

těžba uhlí na jednotlivých lokalitách a postup pro případ 

řízeného útlumu těžby uhlí a to ve spolupráci s vládou ČR a 

státní báňskou správou. Zejména se jedná o  Vaši povinnost, 

kterou Vám ukládá česká legislativa  především ze zákona č. 

44/1988 Sb.  o ochraně a využití nerostného bohatství (horní 

zákon).  

Vzhledem k vážné ekonomické situaci a obav z možného 

postupného ukončování těžby Vás žádáme, aby jste zajistili 



finanční prostředky na tzv. „sociální program“, který by měl 

zahrnovat všechny činné závody OKD,a.s. a to včetně 

povrchových pracovišť. 

Považujeme taktéž za nutné Vás upozornit na zajištění 

nezbytných finančních prostředků na případnou technickou 

likvidaci činných dolů v souladu s českou legislativou a 

s ohledem i na případné bezpečnostní rizika plynoucí 

z takovéto aktivity. 

Z dosavadního Vašeho postoje k problémům, které se týkají 

těžební firmy OKD, a.s. vyplývá, že Vás  zaměstnanci firmy 

vůbec nezajímají. Zřejmě si vůbec neuvědomujete, do jakého 

postavení jste dostali zaměstnance svými nerozvážnými 

rozhodnutími a nečinnosti v řešení krize. Tito zaměstnanci pro 

Vás dlouhodobě pracují a svou prací Vám v minulosti zajistili 

nemalé zisky.  

Proto Vás ve vší vážnosti důrazně vyzýváme, abyste okamžitě 

začali jednat zodpovědně a spolupracovali na budoucích 

aktivitách nejen se svými zaměstnanci, ale i se státními orgány 

České republiky. Uvědomte si, že veškeré Vaše zisky pocházejí 

z nerostného bohatství České republiky a z těžké práce 

zaměstnanců OKD. 
 

Neomezená stávková pohotovost v 

OKD  
 

Dne 25. února jsme obdrželi odpověď od OKD a 

NWR na naše požadavky. Tyto odpovědi jsou  

naprosto nekonkrétní a bez zásadních 

rozhodnutí.  Proto Sněm SHO dne 26. února 2016 

schválil a vyhlásil neomezenou stávkovou 

pohotovost.   
 

Požadavky na vládu ČR 
 

Vážení členové vlády, 

 

 tímto otevřeným dopisem Vás vyzýváme k jasným a 

transparentním postojům a zejména k razantnímu řešení velmi 

závažné situace, vyplývající ze současného stavu těžební 

společnosti OKD, a.s. včetně všech navazujících firem, které 

na těžbě černého uhlí participují, což se může přímo týkat až 

25 000 pracovních míst! 

 

 Důrazně Vás upozorňujeme, že my zaměstnanci 

OKD, a.s. nechceme, nepotřebujeme a nebudeme podporovat  

bankrot společnosti či jiné okamžité ukončení činnosti.  

 

 Podporujeme návrhy, které vzešly z jednání tripartity 

MSK a dle našeho názoru jsou dobře zpracovány a měly by být 

použity jako zásadní materiál pro řešení dané situace! Je nutné 

vybrat variantu, která bude mít nejmenší dopady na 

zaměstnance a stát. 

 

 Jsme přesvědčeni, že jedině za dohledu státních 

orgánů je možné zajistit minimální dopad krize v těžební 

společnosti na zaměstnance a také na ostatní navázané firmy i 

celý region. 

 

A proto se na Vás obracíme s těmito požadavky: 

1. Požadujeme, aby vlastník nerostného bohatství ČR 

(tedy stát)  důsledněji kontroloval činnost OKD, a.s. 

prostřednictvím státních orgánů a nedopustil 

znehodnocení ložisek uhlí neuváženým a nevratným 

zavíráním činných dolů. 

2. Požadujeme od státu, aby sdělil všem občanům, jak 

zajistí, aby jeho nerostné bohatství nebylo 

znehodnoceno, ale naopak buď aby bylo vytěženo 

nebo zachováno pro další generace. Dále, jak stát 

zajistí minimalizaci ekologických zátěží 

způsobených případným nekoncepčním útlumem 

těžby a jak bude finančně zabezpečena technická 

likvidace dolů. 

3. Požadujeme, aby stát urychleně předložil konstrukci 

řešení dopadů nepříznivé situace v OKD,a.s. a 

konkretizoval zejména: 

- plán státu na řešení krize OKD a řešení dopadů 

na zaměstnance OKD, ale i na další navázané 

firmy a celý region, a to i v případě možného 

bankrotu firmy, 

- postup státu v případě, když se zaměstnavatel 

dostane do platební neschopnosti a nebude mít 

dostatek finančních prostředků na vyplacení 

mezd nebo na vyplacení odstupného stanoveného 

kolektivní smlouvou, a to zejména nad rámec 

zákona č. 118/2000 Sb., 

- jako vládní koalice byste měli zajistit 

v parlamentu schválení zákona k hornickým 

důchodům u zaměstnanců, kteří nastoupili do 

dolu po roce 1992 (momentálně je tento zákon 

před druhým čtením), 

- schválení příspěvku pro propuštěné 

zaměstnance  jehož návrh je nyní na MPO, 

- pomoc propouštěným zaměstnancům pomocí 

Evropského globalizačního fondu,  

- jak, kdy a v jakém rozsahu budou zajištěna 

nová pracovní místa v regionu vhodná pro 

všechny dotčené zaměstnance,  

- jak stát dorovná výpadek příjmů a snížení životní 

úrovně propuštěným zaměstnancům OKD. 

4. Požadujeme, aby stát začal intenzivně jednat o všech 

reálných možnostech či variantách řešení této situace  

se všemi zainteresovanými subjekty: MPSV, MPO, 

MF, ČBÚ, věřitelé NWR, statutární orgány NWR, 

statutární orgány OKD, odborové organizace, krajská 

tripartita, vedení MS kraje, vládní zmocněnec, 

dotčená města a obce a aby stát nechal zpracovat 

ekonomické a právní analýzy pro více variant řešení 

situace v OKD, vč. varianty zestátnění. 

5. Požadujeme, aby stát prověřil možná porušení 

zákonných povinností vlastníka (NWR a jeho 

statutárních orgánů) OKD a.s. a statutárních orgánů 

OKD a.s. (současných i bývalých)  

- např. prověřit, zda při rozdělení a vyvádění 

majetku z OKD a.s. nedošlo k porušení zákonů,  

- prověřit, zda při úpisu akcií NWR nedošlo k 

oklamání budoucích akcionářů nadhodnocením 

zásob atd. a zda tak mohlo dojít k porušení 

zákonů, 

- prověřit, zda při pořizování investic 

prostřednictvím NWR nebyl porušen (či obejit) 

zákon č. 137/2006 o veřejných zakázkách. 

 

 Vážení představitelé České republiky, žádáme Vás, 

abyste k výše uvedeným požadavkům přistupovali se vší 

vážností a zodpovědností, s plným respektem a v zájmu nejen 

nás zaměstnanců, ale všech českých občanů. 

 

V Karviné dne 26. února 2016 

Delegáti IX. sněmu Sdružení hornických odborů  

      


