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OKD se ohrazuje proti
nepravdivým tvrzením
Dokončení ze strany 1

Změna záměru proběhla až na
konci června 2020 v důsledku dopadů krize a pandemie. Opačná tvrzení v reportáži jsou hrubě zkreslující,
nepravdivá a dokonce lživá.
Rozhodnutí vlády ČR o převodu
utlumovaných dolů pak padlo v září
2020. Dne 23. 12. 2020 a 18. 2. 2021
byly podepsány smlouvy o koupi
části závodu, vždy za jednu korunu.
Uzavření smluv o koupi části závodu
předcházela celá řada jednání a příprav. Veškeré dokumenty včetně
smluv týkajících se převáděných částí závodů OKD byly státnímu podniku DIAMO v předstihu několika měsíců před převodem samotným zpřístupněny. DIAMO, jakož i jeho poradci, měli několikaměsíční prostor
pro řádnou kontrolu smluv a z nich
vyplývajících závazků. Jakékoli jiné
tvrzení v reportáži o tom, že „bylo
poměrně málo času“ je nepravdivé.
Společností OKD byla pro posouzení kupované části závodu zpracována: Zpráva z účetní a daňové due diligence, Znalecký posudek pro ocenění a stanovení hodnoty části závodu, Analýza společnosti OKD a.s.
a právní due diligence obchodní společnosti OKD a.s. Po uzavření smluv
byly části závodu, včetně majetku,
práv a závazků řádně předány a podepsány předávací protokoly, včetně
následných inventur.
Tvrzení v reportáži, že je v OKD
prováděn „forenzní audit“, je opět
nepravdivé. Žádný forenzní audit
totiž v zásadě není možno provést
bez součinnosti dotčeného subjektu
a znalosti/zkoumání jeho interních
poměrů, včetně veškerých faktických okolností v auditovaném období. OKD nebylo o žádném probíhajícím forenzním auditu informováno,
nebylo požádáno o žádnou součinnost, nikdo situaci v OKD nezjišťoval ani neověřoval. Tedy je nejprve
třeba vyjasnit jaká zjištění, čeho se
týkají a v jaké formě ve skutečnosti vůbec existují. Pokud si DIAMO
nechalo provádět prověrku smluv
bez spolupráce s OKD a zpracovatel
společnost OKD nijak nekontaktoval s žádostí o vysvětlení v průběhu
zpracování, musel vycházet pouze
z neúplných informací. Pracovat pak
se zavádějícími a nepravdivými tvrzeními je jednoduché a vyzývat k odpovědím po zveřejnění nepravdivostí a lží je taktéž.
OKD je společností podnikající
ve velmi specifickém průmyslovém
odvětví. OKD navíc byla a nadále je
nucena respektovat skutečnost, že
v minulosti, kdy byla akcionářem
původní OKD společnost NWR, došlo k převodu mnoha aktiv původní OKD (vlečky, rozvodné sítě, atd.)
na třetí subjekty, kterými jsou mimo
jiné i subjekty, s nimiž byly uzavřeny smlouvy zmiňované v reportáži.
Vyjednávací možnosti OKD tak jsou
a byly touto skutečností limitovány.
Ohrazujeme se proti reportáži
i proti vystoupením jednotlivých aktérů v ní. Je evidentní, že došlo k významnému zkreslení obsahu smluv
a jejich dodatků, okolností, za nichž

Důl ČSM
k jejich uzavření došlo, vytržení jednotlivých částí smluv z kontextu
a především k poškození dobrého
jména a zájmů naší společnosti.

okolností ze strany OKD. Tvrzení,
že neměl s.p. DIAMO čas na kontrolu smluv je nepravdivé.

Veškeré v reportáži uvedené
smlouvy a dodatky k nim byly uzavřeny a jsou realizovány za standardních obchodních podmínek.
Doba platnosti smluv reflektuje
předpokládanou dobu činnosti OKD
v době uzavření příslušných smluv,
anebo jejich dodatků a zároveň respektuje skutečnost, že služby a dodávky jsou nezbytné jak pro podnik
v době aktivní těžby, tak i pro podnik v období provádění útlumu těžby. Pokud by nebyla respektována
tato fakta, OKD by sama sobě významným způsobem ztížila své fungování a zároveň by se vystavila nežádoucímu tlaku ze strany dodavatelů s ohledem na jejich do jisté
míry dominantní postavení vzhledem k vlastnictví aktiv, s využitím
nichž služby poskytují. V době, z níž
pocházejí v reportáži zmiňované
smlouvy a dodatky, k nim DIAMO
ještě vůbec nebylo „ve hře“. Tedy
jsou zcela nemístné jakékoli náznaky, že snad uzavírání těchto smluv/
dodatků mělo či mohlo nějak souviset s uvažovaným převodem na
DIAMO, státní podnik. Skutečné
časové souvislosti jsou vypovídající
samy o sobě.

Bez vleček by OKD nevyexpedovalo vytěžené uhlí svým zákazníkům.
Vlečková síť dolů OKD je ve vlastnictví PKP, nikoliv OKD. OKD bylo
v roce 2018 donuceno podepsat dodatek ke smlouvě o navýšení paušálu, jinak by nemělo zajištěnou obsluhu vlečky a expedici uhlí. PKP totiž
smlouvu v roce 2018 vypovědělo
s požadavkem na navýšení paušálu s odkazem na to, že paušál nekryje náklady na údržbu vlečky se
snižujícím se objemem přeprav. To
prakticky znemožňuje OKD fungovat bez PKP a jejích vleček, i když i
tuto možnost OKD prověřovalo na
trhu, zda dané služby by namísto
PKP nezvládl pro OKD poskytovat
někdo jiný. Nikdo jiný levnější než
PKP ale není. Navíc paušál je postupně snižován, nikoliv zvyšován.
Je třeba podotknout, že ukončením
těžby žádný důl jen tak nezmizí a i
DIAMO pro odvozy materiálu vlečky PKP potřebuje. Všechny skutečnosti byly DIAMO sděleny předem.
Důkazem je sama smlouva o koupi
závodu, kde je výslovně problematika vleček uváděna. Opačné tvrzení je hrubě nepravdivé.

Všechny zmíněné smlouvy mělo
DIAMO a jeho právní a ekonomičtí poradci k prostudování řadu měsíců před převodem utlumovaných
dolů. Na mnoha jednáních dotčených subjektů došlo k vysvětlení

Právě proto, že OKD už v roce 2019
počítala s postupným útlumem
do roku 2025, obsahoval dodatek
smlouvy na IT služby z roku 2019 poskytování služby tak, aby se rozsah
snižoval společně s útlumem. V době

Smlouva na vlečky

Smlouva IT

jeho podpisu nikdo netušil, co se stane v roce 2020. Náklady na IT se snižují rok od roku. Zpracovatel tvrzené prověrky nás ovšem s žádným
dotazem nekontaktoval a OKD ani
nemělo možnost tato fakta sdělit.
Reportáž se této skutečnosti vyhýbá
a tak hrubě zkresluje fakta. IT služby jsou navíc nezbytné i pro provádění útlumu a ze strany DIAMO aktivně využívány. Je třeba podotknout,
že dle veřejných informací je útlum
na DIAMO, odštěpný závod Darkov
plánován do roku 2025, což je doba
platnosti smlouvy.

Smlouvy na dusík a energie
Totéž platí pro smlouvy na dodávky energie a dusíku. Zmiňované pochybnosti o délce trvání smluv a platbách jsou založené v nejlepším případě na neinformovanosti, v horším na
zlém úmyslu poškodit OKD.
DIAMO od května 2021 za dodávky dusíku neplatí. Náklady nese
OKD a dodávka do odběrných míst
DIAMO není od 1. 1. 2022 zajišťována, tudíž nárok na úhradu vůči
DIAMO od 1. 1. 2022 nemůže vznik-

nout. Současně délka smluvního
vztahu pro OKD do 31. 12. 2023
plně respektuje požadavek platných
báňských předpisů, když zajišťuje dodávku dusíku pro lokalitu ČSM
i v době útlumu, a to za situace, kdy
musí být na dole s výskytem sloje
náchylné k samovznícení vytvořeny podmínky pro inertizaci důlního
ovzduší dusíkem. Bez dodávek dusíku by nebylo možno zdolávat havarijní stavy v dole, např. při požáru,
výbuchu. A věřme, že si nikdo nepřeje toto zažít.
Uzavření smluv s Veolia odpovídalo tehdejšímu výhledu životnosti OKD. Předčasné ukončení
smluv nebylo (a stále není) v zájmu
OKD ani DIAMO. Veolia je vlastníkem aktiv tvořících energetické
hospodářství OKD (hlavní rozvodny a zařízení určené k výrobě tepla a tlakového vzduchu včetně lokální distribuční soustavy), tudíž
alternativní dodávky od jiných poskytovatelů defacto nejsou možné. Ani útlum se bez dodávek elektřiny a dalších energetických utilit
neobejde.

Poděkování našim pracovníkům
Na závěr to nejdůležitější. Chtěli
bychom poděkovat Vám všem za
to, že OKD funguje tak, jak má.
Těží bezpečně, nad plán, dodává uhlí důležitým firmám našeho regionu. Bez Vás by se neocitla ve vážných problémech

jenom OKD, ale i tisíce dalších,
kteří jsou na nás závislí. Vážíme
si Vaší práce.
Zdař bůh!

 Vedení společnosti OKD, a.s.
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