
                                     Vážení   kolegové   a   kolegyně a  neodboráři  !!!!!!!!!! 
                    

                                         Dne   30.11.2018  se uskutečnilo  již  5 kolo Kolektivního vyjednávání  mezi   
                 zástupci  výborů  Odborových organizací  a  vedením  Severočeských dolů  

 s cílem navýšení  osobních mzdových tarifů pro rok 2019. Setkali jsme se  
 všichni předsedové  z DB  i DNT  a  závěry  jsou  takové  to :  
 

1) Nadále setrvat na svých požadavcích do jednání ohledně navýšení osobních tarifů a to :   

a) každý  o  2.000,- Kč / měsíc      
b) v průměru navýšit osobní tarifní mzdy o 1.000,-Kč - ( náhrada za původně navržené příplatky o  

   kterých nechce zaměstnavatel jednat ) 

c) příspěvek Odborům navýšit z 300,- Kč na 500,- Kč – ( krytí nákladů provozu kanceláře ) 
 

Důvody : a)  z výroční zprávy SD, na to firma má  

 b)  již  několik   měsíců  jsou  některá  pracoviště  podstav 

 c)  naše  platy  vlivem  ČEZu  dlouho stály  a  platily  se pouze  BENEFITY 
 

Doporučení centrály ČMKOS pro jednání o KS na 2019 je pro stabilní firmy : „ požadovat  ve zdravých 
firmách  navýšení  tarifů  až  o  7 - 8 % “ 
 

 
2)    Vedení  SD a.s.  protinávrhem  do dodatku č. 1 KS   navrhuje :   
    

   a)  platnost dodatku č. 1 KS na 2 roky, tím bez možnosti jednání o tarifech v roce 2020  
 
 

   b)  s účinností od 01.01.2019 měsíční osobní tarifní mzdy navýšit o 2,5 % a v průměru v roce 2019 o 3,5 %  
   c)  v roce 2019 zajistí objem mzd.prostředků pro individuální mzdy ve výši 3,5 %   
 

 

   d)  s účinností od 01.01.2020 měsíční osobní tarifní mzdy navýšit o 2,5 % a v průměru v roce 2020 o 3,5 %  
   c)  v roce 2020 zajistí objem mzd.prostředků pro individuální mzdy ve výši 3,5 %   
 



V případě  nedohody  nepodepsat  KS  do  konce  roku  je toto  riziko : 
 

a)  v případě nepodepsání Dodatku č. 1  KS  k  01.01.2019, platí KS tato dál, pouze  se  nenavýší  platy 
b)  vedení podmiňuje  výši  navýšení  platů  nutným  propouštěním  a to i  z řad THP 
c)  po 01.01.2019  v případě nedohody  pokračovat  v podpůrných  nátlakových akcích  

Na podporu vyjednávání se připravuje dne 14.12.2018  od  08,00 hod. demonstrační akce  u  
GŘ SD v Chomutově. Předpoklad trvání je max. do  09,30 hod.   

 

Demonstrační mítink má navíc ukázat nelibost zaměstnanců k dalšímu případnému 
snižování stavů zaměstnanců ve firmě v příštím roce  ( jak na matce, tak i v dcerách ). 
 

Mítink bude pod hesly :    „ Za naši práci, spravedlivý plat“ 
„ SD není dojná  kráva ČEZu“ 
 

Úkolem  jednotlivých  výborů je oslovit zaměstnance  o  podporu  a  účast  a  z  každého výboru zajistit 
pokud možno co nejvíce lidí pro akci. K potvrzení závazné účasti člena je nutný podpis podpisového archu, 
který je důvěrný a v držení členů výboru Odborové organizace  a nebude  nikde  konkrétně  presentován. 

Po  zákonné  lhůtě budou tyto podpisové archy skartovány.   
 

Dne  07.12. 2018 se koná  v  Chomutově  výbor  VVS, kde je nutno nahlásit celkové stavy účastníků 
akce z jednotlivých výborů. Zde se definitivně rozhodne o konání  či  nekonání  akce ( pokud by bylo málo lidí  
byla by akce kontraproduktivní ). 

 
 

Sdružení zajistí i  ÚČAST  MÉDIÍ.   
 

        Na akci budou pro dopravu účastníků zajištěny autobusy. 
 

Bergerhof  Vladimír 
předseda  OO č. 2 

 



                                      Demonstrační  mítink  se pořádá na podporu požadavku  
        zaměstnanců   v  Kolektivním vyjednávání pro rok 2019 a  
        má  ukázat  jednotu zaměstnanců  pro  sjednávání  jistot  
         z  Kolektivní smlouvy  v celé  společnosti  SD a.s. 

 

Akce se koná  v pátek 14.12.2018 od  08,00 hod  

před sídlem společnosti v Chomutově.   
Ukončení akce  je  nejpozději  v  09,30 hod.   
Doprava   zajištěna.  
 

Podpořte  společnou  akci  svojí  účastí  -   
zajistěte  si  svá  práva,  jistoty   asociální  respekt  ve  firmě.   
 

     Připojit  se  k akci můžete  do  07.12.2018 
přímo  na výboru organizace  a  nebo u  
jednotlivých  členů  výboru.   

                                 Jména účastníků nebudou presentována.               Bergerhof 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


