
TISKOVÉ PROHLÁŠENÍ 

Odborových organizací skupiny SD-GROUP na podporu kolektivního vyjednávání 

Zástupci odborových organizací a zaměstnanci skupiny SD-GROUP chtějí tímto prohlášením 

vyslovit svou nespokojenost se současným vývojem kolektivního vyjednávání pro rok 2019. V současné 

době proběhlo již 5. kolo kolektivního vyjednávání, ale doposud jsme od zaměstnavatele neobdrželi 

takový návrh, který bychom akceptovali a to zejména s ohledem na aktuální vývoj na trhu práce, kde 

v důsledku nedostatku kvalifikovaných zaměstnanců dochází k jejich fluktuaci kvůli lepším pracovním a 

mzdovým podmínkám. 

V současné době chybí zaměstnavateli kvalifikovaní pracovníci na pozicích provozní zámečník a 

provozní elektrikář, kteří jsou velice důležitými osobami v již tak těžkém důlním prostředí, jako jsou 

právě povrchové doly Severočeských dolů. V lomech Doly Bílina a Doly Nástup jsou provozované 

speciální velkostroje, které svou velikostí a technologií vyžadují provoz zkušenými a vysoce 

kvalifikovanými pracovníky. Právě díky současné situaci na trhu práce, kdy rostou mzdy zaměstnanců 

rychlým tempem a je nedostatek kvalifikovaných pracovníků, považujeme za nesmírně důležité, aby 

zaměstnavatel zamezil všemi možnými prostředky dalšímu odlivu těchto zaměstnanců. 

V současné době je provoz některých důlních velkostrojů omezen, právě díky nedostatku 

kvalifikovaných pracovníků. Nedostatek zaměstnanců má za následek, že někteří zaměstnanci musí ve 

svých směnách přecházet a obsluhovat více různý pracovišť. Jsme přesvědčeni, že tento stav má a může 

mít další negativní vliv na ohrožení zdraví při práci a tím tedy i na zvýšené riziko nebezpečí. 

O situaci na trhu práce se zaměstnavatelem diskutujeme již delší dobu, ale doposud 

zaměstnavatel nereagoval dostatečně adekvátně na naše postřehy a podněty, ale ani na současný vývoj 

v této oblasti a proto jsme přesvědčeni, že by měl zaměstnavatel učinit takové kroky a rozhodnutí, aby si 

své vysoce kvalifikované zaměstnance udržel. 

Zástupci odborových organizací a členové vyjednávacího týmu odborů předložili zaměstnavateli 

návrh, který vychází z výsledků hospodaření společnosti za minulá období, a jsme přesvědčeni, že 

předložený návrh koresponduje se současným vývojem na trhu práce a jeho trendy v posledních letech. 

Zaměstnanci skupiny SD-GROUP pracují ve společnosti, která významně přispívá do státního rozpočtu 

prostřednictvím své mateřské společnosti jakou je Skupina CĚZ, a její zaměstnanci by tedy měli mít 

odpovídající platy. 

Odbory společně se zaměstnanci celé skupiny SD-GROUP se rozhodli, že vyjádří svůj nesouhlas 

nad současným stavem a vývojem kolektivního vyjednávání, kdy se odboráři snaží vyjednávat se 

zaměstnavatelem již od srpna tohoto roku a doposud se neshodli prakticky v žádném z předložených 

návrhů, ale ani v dílčích bodech. Zaměstnavatel v posledním předloženém návrhu uvažuje zvýšit mzdy 

zaměstnancům o 2,5% a dále uvažuje, že vyčlení další 1%, které budou mít k dispozici vedoucí pracovníci 

na přerozdělení a to jak v roce 2019, tak stejným mechanizmem v roce 2020. Odboráři stále požadují 

navýšit mzdy zaměstnanců plošně o 2000,- Kč/ měsíčně a dále 1.000,- Kč/měsíčně, jako hodnotu na 

přerozdělení pro vedoucí pracovníky. 

 Svůj nesouhlas a protest chceme vyjádřit na společném demonstračním mítinku, který se bude 

konat v pátek dne 14.12.2018 od 8:00 hod před budovou SD, a.s v Chomutově. 


