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 Odbory v OKD Ostrava vyhlásily
stávkovou pohotovost
 Stát neměl privatizovat důlní
společnosti, míní odboroví předáci
 Prezident Zeman podpořil
prolomení územních limitů

NOVINY ODBOROVÉHO SVAZU PRACOVNÍKŮ HORNICTVÍ, GEOLOGIE A NAFTOVÉHO PRŮMYSLU

První místopředseda OS PHGN Jaromír Franta tvrdí:

Odvětvová smlouva
je pro zaměstnavatele
i odbory přínosem
Letos v lednu podepsali zástupci našeho odborového svazu s představiteli Zaměstnavatelského svazu důlního a naftového průmyslu novou kolektivní smlouvu vyššího stupně (KSVS) uzavřenou pro období
2013 – 2017. Nyní se hornické odbory i zaměstnavatelé připravují zhodnotit, jak se uzavřená odvětvová smlouva plní v praxi. V Odborovém svazu PHGN má na starosti vyjednávání odvětvové smlouvy jeho první místopředseda Jaromír Franta.
Byl jste hlavním vyjednavačem odborového svazu. Co pro vás konkrétně
tato zkušenost znamená?
Byť mám zkušenosti s vyjednáváním
kolektivních smluv ze svého působení ve
funkci předsedy SOO CCG Most, byla to
pro mne věc zcela nová. Vyjednat KSVS
s několikaletou platností byl poměrně velký závazek hlavně z důvodu rozsáhlých
změn v legislativě a složitého období
v těžebním průmyslu, doprovázených nesystémovými zásahy státu. Přesto se podařilo uzavřít oboustranně velice kvalitní

smlouvu. Ustanovení dílčích vyjednávacích skupin pro jednotlivé oblasti smlouvy
pomohlo k významnému posunu a konečnému dořešení jednotlivých oblastí.
To nám hodně pomohlo v hlavní vyjednávací skupině k rychlému potvrzení dohod
z dílčích skupin.
Zahájili jste hodnocení plnění odvětvové smlouvy za první pololetí.
Jaké jsou dosavadní zkušenosti?
V průběhu letních prázdnin jsme požádali naše odborová sdružení, aby nám
zaslala své poznatky z plnění kolektivní

Stávková pohotovost v OKD
Z důvodu negativního vývoje vyjednávání Kolektivní smlouvy
OKD, a.s., na roky 2014 až 2018 se odborové organizace působící
v OKD, a.s., rozhodly vyhlásit 15. října 2013, stávkovou pohotovost,
a to na neomezenou dobu. Odborové organizace se rozhodly přistoupit k tomuto řešení po více než ročním neúspěšném vyjednávání kolektivní smlouvy. Přístup zaměstnavatele zatím nenaznačuje jakékoliv kompromisní řešení a nelze ani předvídat, jak se zaměstnavatel zachová k návrhu zprostředkovatele.

smlouvy. Nyní je zpracováváme. Zatím je
předčasné vynášet jakékoli soudy, přesto
musím konstatovat, že doposud nemáme
ani jedno hlášení o jejím nedodržování.
Konečné hodnocení proběhne na společném jednání a bude stvrzeno podpisy
předsedů zaměstnavatelského a odborového svazu. Očekáváme přitom i diskusi
se zaměstnavateli o vývoji v těžebním
průmyslu v následujícím období a řešení
situace v hornictví. S konečným hodnocením pochopitelně seznámíme naše
členy.
Vývoj v některých důlních společnostech je značně dramatický. Týká se
to především OKD Ostrava, kde odbory již přes rok marně vyjednávají novou podnikovou kolektivní smlouvu
a vyhlásily kvůli tomu stávkovou pohotovost. Navíc hrozí uzavření Dolu
Paskov a propouštění lidí. Má odborový svaz možnost toto dění ovlivnit ve
prospěch zaměstnanců a odborářů?
Hornický svaz má za partnera zaměstnavatelský svaz, který sdružuje jednotlivé důlní společnosti. Jednáme s ním
a snažíme se tak působit na vedení jednotlivých společností a jejich vlastníky.
Hlavně předseda svazu Jan Sábel se aktivně zúčastňuje všech jednání o problematice OKD ale i celého regionu jak na
Ostravsku, tak i v Praze. Společně vyvíjíme tlak na politickou reprezentaci, aby
se do řešení situace zapojila a pomohla
věc ku prospěchu horníků a regionu vyřešit.
POKRAČOVÁNÍ NA STRANĚ 2
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Odvětvová smlouva je
pro zaměstnavatele i odbory přínosem
POKRAČOVÁNÍ ZE STRANY 1

Vzhledem k situaci v OKD a konkrétně
na Dole Paskov si myslíme, že uzavření
kvalitní kolektivní smlouvy na delší období by napjatou situaci v OKD alespoň
částečně zklidnilo. Vedení OKD však postupuje opačným směrem, vyjednávání
zdržuje a odborům a zaměstnancům zatím nabídlo pouze uzavření Dolu Paskov,
propouštění, a nadto požaduje drastické
snižování mezd zaměstnanců o neslýchaných 20 procent.
Oázou klidu nejsou ani severozápadní Čechy, konkrétně povrchový
lom Československá armáda a Vršany.
Je i zde situace tak dramatická jako
v OKD?
Czech Coal Group má těžební lokalitu
Vršany, Severní energetická má lom Československá armáda, ve které působí
i poslední hlubinný hnědouhelný důl
Centrum. Situace v těchto lokalitách je
odlišná. Po podepsání smlouvy mezi
Czech Coal a Elektrárnou Počerady, která bude odebírat uhlí do vyuhlení lomu
Vršany, se kterým se počítá po roce
2050, se situace zklidnila. Problematická
je existence lomu Čs. armáda, ve kterém
pracují zaměstnanci Severní energetické.
V tuto chvíli jsou stále v platnosti územní
ekologické limity. Politická reprezentace
se již několik let planě dohaduje, zda stát
má vysoce kvalitní uhlí za limity využít či
ne. Odborná veřejnost v tom má jasno.
Uhlí za limity by mělo být zpřístupněno
k těžbě. Politická reprezentace odmítá
učinit zásadní rozhodnutí, a to má závažné důsledky. Důlní společnost již musela
odstavit dva technologické celky a došlo
k propouštění zaměstnanců nejen těžební společnosti. ale i pracovníků firem, které poskytují servis těžbě a v dalších společnostech, které jsou navázány pupeční
šňůrou na těžbu uhlí v lomu Čs. armáda.
Zvýšení nezaměstnanosti na Mostecku je
zcela evidentní.
Existuje řešení?
Uvidíme, jak bude vypadat nová vláda
a parlament. Náš sněm nám uložil jednat
před volbami s politickými stranami
o podpoře hornických požadavků a řešení situace na černém uhlí v OKD a hnědém uhlí na Mostecku. Oslovili jsme
ČSSD, KSČM, SPOZ, KDU-ČSL a hnutí
ANO. Lidovci a hnutí ANO se vůbec neozvali. S ostatními stranami jsme našli
shodu na řešení situace v hornických regionech. Vyjádřily nám podporu a pomoc, pokud uspějí ve volbách a dostanou
se do vlády. V těchto jednáních budeme
pokračovat.
Na Mostecku, konkrétně v Severní
energetické, zůstává problémem číslo
jedna prolomení územních ekologických limitů. V OKD hrozí uzavření Dolu

Paskov. Rusnokova vláda odmítá, aby
stát pomáhal penězi daňových poplatníků soukromým firmám a jejím majitelům. Přitom stát několik let podporoval
solární elektrárny patřící neznámým
majitelům a peníze daňových poplatníků mizely v daňových rájích. Může se
stát takovým způsobem chovat k vlastnímu nerostnému bohatství?
Prvopočátek dnešních problémů uhelných společností spočívá v tom, že je stát
prodal do soukromých rukou. Nerostné
bohatství je ve vlastnictví státu, ale stát
se chová k uhlí jako lajdácký hospodář.
Řešení situace je závislé pouze na politickém rozhodnutí. Minulé vlády dávaly
svým chováním najevo, že o uhlí nestojí.
Paradoxem je, že lokalita Čs. armáda na
Mostecku těží nejkvalitnější hnědé uhlí,
v Dole Paskov se zase těží nejkvalitnější
koksovatelné černé uhlí, a stát o ně
nemá zájem. Stát důlní společnosti prodal, tak ať nyní, kdy jsou v problémech,
tyto peníze do těžby vloží. Stát by měl prioritně přimět nynější majitele, kteří
z OKD vydolovali desítky miliard korun
zisků, aby částí těchto peněz dotovali
těžbu na Dole Paskov.
Pokud se týká prolomení územních
limitů na Mostecku, nikdo od státu peníze nepožaduje, jde o politické rozhodnutí. Přesto minulé vlády takový
politický krok, který by umožnil pokračovat v těžbě uhlí, odmítly učinit.
Koaliční vláda Petra Nečase zneužila
ekologické limity k politickým čachrům,
kdy zachování limitů vyměnila za církevní
restituce. Vnímáme to jako politickou korupci. Patří sem i potřebná legislativa
v podobě horního zákona. Zatím stále
platí energetická koncepce z roku 2004
a v té se s uhlím za limity počítá. Doposud se žádná politická reprezentace nejen nedokázala shodnout na aktualizaci
státní energetické koncepce, ale naopak
bránila tomu, aby se těžební společnost
mohla domluvit o vyrovnání s občany
Horního Jiřetína a Černic tak, jak to ukládá horní zákon.
Dávali jste před parlamentními volbami nějaká doporučení svým členům
a zaměstnancům, komu by měli dát
svůj hlas?
Jak jsem již uvedl, sněm našeho svazu
uložil vedení jednat s politickými stranami
o hornických požadavcích. To předseda
odborového svazu Jan Sábel zajistil
a před volbami jsme členům dali informaci, jak se která strana k tomu postavila.
Celkově nám z toho vyplynulo doporučit
členům svazu, aby ve volbách podpořili
levicové politické strany – ČSSD, SPOZ
a KSČM. ODS a TOP 09 nás v minulém
období mnohokrát přesvědčily, že jsou
schopné vše, co se týká uhlí, politicky vyhandlovat za cokoliv. Proto jsme je ani neoslovovali.
Petr KOLEV

STONAVA: Již k dobré tradici převážně hornické obce Stonava patří
i dožínkové slavnosti. Letos ve slavnostním průvodu mažoretek, dechovky Dolu Darkov, myslivců, dětí
a mládeže stonavské školy a dalších
účastníků nechyběli na korbě největšího alegorického vozu ani členové
Kroužku krojovaných horníků, který
působí při obci. Krojovaní horníci stáli při bohoslužbě v kostele sv. Magdalény čestnou stráž v hornických
stejnokrojích se svým praporem
i hornickými kahany.
SOKOLOV: Heliport ve Vintířově
má za sebou 16 let provozu. Přistávací plocha pro vrtulníky byla vybudována v areálu divize Jiří ve Vintířově v roce 1997. Cílem bylo vybudovat styčný bod pro rychlý transport
mezi vozidly záchranné služby okresu Sokolov a leteckými záchranáři.

Z regionů
Náklady na výstavbu hradila převážně Sokolovská uhelná. Už v následujícím roce se báňská záchranná
služba zapojila do spolupráce s Hasičským záchranným sborem Karlovarského kraje i Letkou letecké pátrací a záchranné služby Plzeň Líně.
Jako základnu heliport používá i Policie České republiky. Za 16 let od
otevření heliportu na něm proběhlo
784 přistání, z toho 182 v nočních
hodinách.
OSTRAVA: S počátky železniční
dopravy, které vycházejí ze 150leté
historie Báňské dráhy, seznamuje
výstavní expozice nově vniklého Železničního muzea moravskoslezského. Od 25. října byla zpřístupněna
veřejnosti v nádražních prostorách
Ostrava-střed. K vidění jsou původní
dokumenty, fotografie dolů a plány
vleček, dobové uniformy a další artefakty. Nezapomnělo se ani na malé
návštěvníky, pro něž je připravena
výstava modelů železničních vozidel.
MOST: Strom partnerství zasadili
představitelé radnic osmi měst a vesnic regionu společně s vedením těžební společnosti Vršanská uhelná.
Symbolicky tak potvrdili spolupráci
uzavřenou od roku 2007. Těžaři se
starosty také podepsali memorandum vzájemného partnerství na příštích pět let. Jen za poslední tři roky
podpořila rozvojové projekty a řadu
aktivit v oblasti sportu, kultury a vzdělávání v Mostě, Jirkově, Poleradech,
Lišnici, Strupčicích, Vrskmani, Havrani a Malém Březně bezmála 13 milióny korun.
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Odbory: Privatizovat důlní společnosti byla chyba
Počátkem 90. let se ani důlní
společnosti nevyhnuly restrukturalizaci, která zasáhla celý
průmysl. Během ní byly propuštěny desetitisíce lidí. Firmy
se přeměnily na akciové společnosti, které stát postupně
privatizoval. Některé změnily
několikrát majitele.
Privatizační kauzy jsou dodnes poznamenány soudními tahanicemi. To se týká
OKD Ostrava i tehdejší Mostecké uhelné
společnosti. Bývalí majitelé MUS byli zatím nepravomocně odsouzeni švýcarským soudem. Okolnosti privatizace OKD
vyšetřovala Evropská komise, bývalí majitelé v čele s Viktorem Koláčkem stáli před
tuzemským soudem a prezident Miloš Zeman požaduje prověřit smlouvu, která
umožnila Bakalovi koupit OKD.
Stále častěji se objevují názory, že stát
měl své nerostné bohatství lépe ochránit.
Například tím, že by v akciových společnostech zachoval majoritní podíl. Jak privatizaci s odstupem let hodnotí odbory, na
to se Sondy Revue zeptaly předsedů odborových organizací v OKD Ostrava,
Czech Coal Group Most a v Sokolovské
uhelné.
Jaromír PYTLÍK,
předseda Sdružení hornických
odborů OKD Ostrava:

Dnes je snad každému jasné, že bylo
chybou privatizovat těžební společnosti
a prodat je soukromým vlastníkům. Stát
si v nich měl ponechat majoritní podíl.
Uhlí pořád patří v energetice i v teplárenství mezi strategické suroviny. Stát je
sice stále vlastníkem surovinového bohatství, ale nechová se jako zodpovědný
národohospodář. Důsledky tohoto neuváženého kroku dnes plně pociťujeme právě v OKD. Nevíme, co konkrétně obsahovala privatizační smlouva s dnešním
vlastníkem, ale mělo tam být, že uhelné
ložisko by se mělo vytěžit celé. Stalo se
však, že vlastník deset let doloval z OKD
miliardové zisky, a když se nyní rok a půl
společnosti nedaří, tak vlastník, který má
pronajaté uhelné ložisko k těžbě, se rozhodne dál netěžit a zavřít Důl Paskov
a propustit tisíce zaměstnanců. Majitel
navíc společnost zadlužil a chce horníkům snížit mzdy o 20 procent.

Kauza MUS se kvůli švýcarskému
soudnímu procesu stala i pod Alpami
symbolem „divoké“ české ekonomické
transformace a privatizace. U soudu Bellinzoně šlo o to, zda se podnikatelé a manažeři MUS při privatizaci dopustili podvodů a praní špinavých peněz. Soud rozhodl, že ano. To ale nijak neomlouvá české vlády, které řídily zemi během
devadesátých let. Ty měly počítat s tím, že
když se stát vzdá v těžařské firmě majority, dříve nebo později ji ovládne soukromý
vlastník. A že hodnota menšinového podílu, který zůstane státu, pak pochopitelně
klesne.
Jaromír FRANTA,
předseda Sdružení odborových
organizací CCG Most:

Všeobecně považujI rozhodnutí státu
privatizovat těžební společnosti za velkou
chybu. Výhradním vlastníkem uhelných
zásob je stát. Koncesi na těžbu uhlí mají
soukromé společnosti, což se projevuje
jako konfliktní záležitost. Svědčí o tom
i dramatické události, které se nyní odehrávají v OKD Ostrava. Ty měly zůstat v rukou státu jako strategické podniky. To se
týká i bývalé Mostecké uhelné společnosti
a dnešní Czech Coal Group. Od doby, kdy
se ze státní firmy stala soukromá, se v ní
vyměnila už řada majitelů. Každý měl jiné
představy o řízení společnosti, o tom, jak
se chovat k zaměstnancům a odborům.
V rámci objektivity musím konstatovat, že
odbory všichni majitelé respektovali jako
partnera. Společně se snažíme udržet ve
firmě sociální smír. S ohledem na to, co se
děje nyní v OKD, můžeme mluvit i o štěstí, že jsme u nás zatím narazili na vstřícné
majitele. Majitelé OKD se v tuto chvíli chovají velice hanebně.
Sokolovská uhelná, právní nástupce,
a.s. (SUAS) je nejmenší těžební společnost hnědého uhlí a zároveň druhý největší výrobce elektrické energie v České
republice. Těžbu provádí v sokolovské
pánvi. Společnost vznikla v roce 1994
spojením Palivového kombinátu Vřesová,
Hnědouhelných dolů Březová a Rekultivací Sokolov. Privatizaci nakonec realizovala vláda Vladimíra Špidly. Po zrušeném
výběrovém řízení vláda jednala pouze se
společností Sokolovská těžební a.s. ovládanou managementem dolů.

Jan SMOLKA,
předseda
Sdružení odborových organizací
Sokolovského regionu:

Privatizace Sokolovské uhelné se povedla. Privatizovala se v roce 2004. Jednalo se o manažerskou privatizaci a odbory ji odbory podpořily. Vyjednávali
jsme na různých místech, aby se privatizace touto formou uskutečnila, a mohu
dnes s uspokojením konstatovat, že
jsme se nespletli. Majitelé Sokolovské
uhelné plní vše, na čem jsme se při přípravě privatizace dohodli. Nejedná se
přitom jen o zaměstnance, ale i vstřícný
přístup firmy k regionu. To má svůj význam, protože SU je největším zaměstnavatelem v Karlovarském kraji. I přes
tato pozitiva se domnívám, že stát neměl pouštět z ruky své nerostné bohatství. Důsledky se plně projevují v OKD,
kdy se za mrzký peníz prodala největší
černouhelná společnost v zemi. A dnes
stát nedokáže ochránit svůj majetek
a projevuje se tak jako špatný hospodář.
Podobné to bylo i s privatizací Mostecké
uhelné společnosti, která má soudní dohru ve Švýcarsku.
Petr KOLEV

Kresba: Miloš Krmášek
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Prezident Zeman podpořil prolomení limitů
těžby hnědého uhlí na severu Čech
Prolomení limitů těžby hnědého uhlí v Ústeckém kraji podpořil
prezident Miloš Zeman. „Prezident nemá být mlčící sfinga,“ řekl.
Bez prolomení limitů by podle něj mohlo přijít o práci až 8500 lidí
na Mostecku. Pokud by se limity těžby uhlí posunuly, byla by podle něj Česká republika podstatně méně závislá na zahraničních
energetických zdrojích, napsal server iDNES.cz.
„Vyslechl jsem jak názory majitelů těžebních společností, tak zástupců odborů. A samozřejmě jsem se seznámil s názory vedení Ústeckého kraje. Největším
problémem Ústeckého kraje je nadprůměrně vysoká míra nezaměstnanosti,
největší ze všech krajů České republiky.
S touto nezaměstnaností je třeba bojovat
a přijímat i opatření, která jsou v očích
některých nepopulární,“ řekl prezident
Zeman při návštěvě v Ústeckém kraji.
Pokud by až 8500 lidí na Mostecku přišlo o práci kvůli tomu, že by se neměnila
hranice, za kterou nesmí těžaři jít, byla by
to podle Zemana téměř tragédie. „Nezaměstnanost není jen problémem ekonomickým, ale i problémem sociálním

a psychologickým,“ řekl prezident na mimořádné tiskové konferenci na mosteckém dostihovém závodišti, které se nachází na místě rekultivovaném po předchozí těžbě.
„Domnívám se, že jsem byl dostatečně
informován o kvalitě uhlí, které se dnes
nachází například pod obcemi Horní Jiřetín a dalšími,“ prohlásil Zeman a odkázal
na to, že rozšíření těžby pomůže energetické nezávislosti země.
Třetím argumentem pro posun hranice
těžby hnědého uhlí je podle Zemana to,
že se těžaři na odkupu pozemků stejně
musí domluvit s jejich vlastníky a nabídnout takové podmínky, které budou pro
vlastníky nemovitostí v dotčené oblasti
výhodné.

Rada SHO:
Důl Paskov může těžit ještě pět let
V Havířově se 11. října uskutečnilo pravidelné zasedání Rady Sdružení hornických odborů OKD. Vzhledem k vývoji kolektivního vyjednávání v OKD byl hlavním bodem jednání postup odborů v reakci na
návrh zprostředkovatele. Rada jednala i o vyhlášení stávkové pohotovosti v návaznosti na neúspěšné kolektivní vyjednávání.
Jedná se o kompromis mezi návrhy vyjednávajících stran a odbory předpokládají, že by mohl být přijatelný i pro zaměstnavatele. Ke stávkové pohotovosti a případné stávce a příslušné legislativě podala informace právnička SHO JUDr. Marie Piekarzová. Rada SHO jmenovala své zástupce pro vyjednávání prémiových
řádů v dole a na povrchových pracovištích.
Předseda ZO Dolu Paskov Rostislav Palička informoval o možnostech a podmínkách, jak udržet důl ještě pět let v provozu. Současně se hovořilo o petici k hornickým důchodům a možnosti rozšíření a prodloužení platnosti nařízení vlády
č. 363/2009 Sb., které umožňuje horníkům za splnění určitých podmínek odejít do
důchodu o pět let dříve bez krácení výše starobního důchodu.
O vývoji pracovní úrazovosti a nemocnosti v OKD v roce 2013 hovořil svazový inspektor Ing. Vladimír Potomák. Konstatoval, že v září došlo ke zhoršení výsledků.
V závěru jednání zazněly informace k jednání odborů o hornických požadavcích
s politickými stranami před parlamentními volbami.
Z důvodu negativního vývoje vyjednávání Podnikové kolektivní smlouvy
OKD, a.s., na roky 2014 až 2018 se odborové organizace působící v OKD, a.s.,
rozhodly vyhlásit 15. října 2013 stávkovou pohotovost, a to na neomezenou
dobu. Odborové organizace se rozhodly přistoupit k tomuto řešení po více
než ročním neúspěšném vyjednávání kolektivní smlouvy. Přístup zaměstnavatele zatím nenaznačuje jakékoliv kompromisní řešení a nelze ani předvídat, jak se zaměstnavatel zachová k návrhu zprostředkovatele.
(red)
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„Změnou horního zákona došlo
k tomu, že nelze nikoho nedobrovolně
vyvlastnit,“ připomněl prezident. Podle
něj budou v této věci před volbami některé strany spíš lavírovat, ale on dává přednost jasnému slovu. „Jak říká Bible, vaše
řeč budiž ano-ano, nikoli-nikoli, což pak
nad to jest, od zlého jest," řekl Zeman.
Odpůrcem rozšíření limitů těžby jsou
zelení, TOP 09 a hnutí ANO. Jasně pro
prolomení limitů jsou komunisté a prezidentská strana SPOZ i Svobodní. Nejasný je postoj ČSSD, kde má vliv jak těžařská lobby, tak lidé s více ekologickým
smýšlením. Definitivní stanovisko nemají
ani ODS a lidovci.
Předseda dozorčí rady Severní energetické Jan Dienstl letos v dubnu řekl,
že prolomení limitů pro hnědouhelný lom
ČSA na Mostecku by umožnilo prodloužit
jeho životnost o 150 let. Na lomu by bylo
podle něj možné zaměstnávat na 3000
lidí, dalších 5000 pracovních míst by fungovalo v návazných provozech. Bez prolomení limitů se těžba zastaví v roce
2022.
(red)

Ve VOKD porušuje
zaměstnavatel
kolektivní smlouvu
Předseda OSZ VOKD Ostrava
Ivan Petrakovič informoval dopisem předsedu Odborového svazu
PHGN Jana Sábela o situaci, která
nastala ve společnosti VOKD, a.s.
Zaměstnavatel nedodržuje některá
ustanovení a tím porušuje platnou
kolektivní smlouvu uzavřenou na
léta 2013 – 2016.
Porušování se děje zejména v bodech
KS:
– vztahy mezi smluvními stranami (právo
na informace)
– pracovněprávní vztahy (skončení pracovního poměru)
– sociální oblast (závodní stravování a výdaje na sociální účely)
„Na zasedání podnikového odborového orgánu 4. října nás zaměstnavatel informoval o tíživé finanční a ekonomické
situaci v společnosti, a že má záměr výplatu mezd za měsíc září 2013 vyplatit
s desetidenním zpožděním oproti ujednání termínů v kolektivní smlouvě, a to jen
ve výši 80 procent. Odůvodňuje to platební neschopností z důvodu omezení
a změny skladby zakázek u společnosti
OKD, a s tím spojené problémy financování u bankovního ústavu,“ píše předseda Petrakovič.
Odbory upozornily zaměstnavatele, že
jeho rozhodnutí může zaměstnancům
způsobit existenční problémy.
(red)

