
 

Vážené  kolegyně,  vážení  kolegové  a  odboráři  
 

  Chtěl bych touto cestou reagovat na prohlášení některých kolegů 
vyjednávacího týmu, který byl ustanoven pro kolektivní vyjednávání dodatku 
kolektivní smlouvy pro rok 2019 na SD a.s.  
  Jak jste určitě zaznamenali z vyjádření zástupců nové odborové organizace 
na Dolech Bílina, byla tato organizace poprvé součástí vyjednávacího týmu.  
  Od samého zahájení kolektivního vyjednávání byl prosazován jednotný 
návrh, na kterém se dohodli všichni členové vyjednávacího týmu a tento návrh 
respektovali a prosazovali po celou dobu vyjednávání. Výsledek vyjednávání tj. 
hlavní požadavek odborů navýšení o 2000 Kč do osobního tarifu pro každého 
zaměstnance, považují odbory za úspěch a dosažení maximálně možného a to 
vzhledem k současné složité situaci a nepříznivé atmosféře vůči hnědouhelnému 
hornictví včetně Severočeských dolů (například ekologičtí aktivisté aj.)  
  Tento výsledek považujeme za dobrý základ pro vyjednávání nárůstu mezd 
pro rok 2020.  Odbory touto cestou chtějí poděkovat všem zaměstnancům a 
členům odborů, kteří svojí podporu vyjádřili zejména svojí účastí na mítinku 
14.12.2018 před budovou Severočeských dolů v Chomutově.  
  Na závěr mi dovolte vyzdvihnout zodpovědný přístup vyjednavačů za 
Sdružení odborových organizací Severočeských dolů, kteří pracovali v 
součinnosti a s velkým  nasazením.  
  Chtěl bych se také vyjádřit k jednání zástupců nově vzniklé odborové 
organizace OS KOVO Doly Bílina, kteří od samého zahájení kolektivního 
vyjednávání postupovali ve shodě s naším odborovým sdružením, 
nepředkládali jiné návrhy a požadavky a na závěr kolektivního vyjednávání 
dodatku vyslovili souhlas a to bez výhrad.  
  Proto bylo pro naše kolegy vyjednavače nepříjemným překvapením 
vyjádření uvedené v deníku Referendum ze kterého vyplývá,  že dosažený 
společný výsledek je zásluhou pouze odborové organizace OS KOVO Doly 
Bílina. Toto jejich vyjádření je zcela v rozporu s jejich jednáním při kolektivním 
vyjednávání.  
  Žádám tímto jménem vyjednávacího týmu nově vzniklou odborovou 
organizaci OS KOVO Doly Bílina o objektivní a pravdivé informace, které 
poskytuje svým členům, ostatním spolupracovníkům a médiím.  
 
      Za vyjednávací tým  
 
Ing. Josef Slunečka - předseda Sdružení odborových organizací SD a.s. a 
dceřiných společností 


