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PRISKO se stalo novým vlastníkem OKD;
těžařská ﬁrma ponese staronový název
ve středu 4. dubna 2018 převzalo
PRISKO hromadnou akcii společnosti OKD a stalo se jejím jediným
akcionářem a majitelem. Ze své pozice bych tedy v prvé řadě rád poděkoval všem zaměstnancům, všem lidem v OKD, kteří prožili v posledních
necelých dvou letech nelehký proces
insolvence, za to, že svou prací a pílí
přispěli k tomu, aby se tento projekt
uskutečnil. Nebývá totiž obvyklé, aby
takto velká ﬁrma v takových existenčních problémech dokázala přežít.
Za PRISKO jsme podali nabídku
na získání OKD v rámci reorganizace těžební společnosti poté, co jsme
vyhodnotili ekonomickou situaci
této ﬁrmy i její výhled do budoucnosti a usoudili, že půjde o reálnou inves-
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Vážené kolegyně
a kolegové,

Jan Solich (vlevo) předává hromadnou akcii Marianu Kláskovi.

ní společnosti – v nové dozorčí radě
OKD.
Mohu potvrdit, že v tuto chvíli nejednáme o uzavírání dalších důlních
závodů. Postupný útlum OKD je rozložený do roku 2026, přičemž v roce
2023 se počítá s koncem těžby v posledním dole a jeho následnou likvidací. Teprve po vyhodnocení ekonomických ukazatelů, plánů těžby a situace na trhu s uhlím se budeme rozhodovat co dále. Nevylučujeme, že se
těžba v OKD může prodloužit, anebo
také na základě nízké poptávky či nerentabilnosti skončit dříve. PRISKO,
jako nový vlastník, není vázán reorganizačním plánem. Naším cílem je zajistit řádný a postupný útlum.
Ing. Marian Klásek,
předseda představenstva PRISKO a.s.,
člen představenstva OKD, a.s.

Vážené zaměstnankyně, vážení zaměstnanci,

PŘEDSTAVENSTVO OKD, a.s. ke 2. 4. 2018
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Ing. Boleslav Kowalczyk
předseda představenstva a výkonný ředitel OKD, a.s.
Mgr. Jan Solich
místopředseda představenstva a ředitel právní služby, OKD, a.s.
členové:
Ing. Marian Klásek
předseda představenstva společnosti PRISKO a.s.
Ing. Petr Hanzlík
obchodní ředitel společnosti OKD, a.s.

Zleva: Marian Klásek, Jan Solich, Boleslav Kowalczyk, Petr Hanzlík.

dovolte mi, abych vás jménem nového představenstva společnosti informoval o zásadních změnách, ke kterým došlo k 1. dubnu 2018 a to v přímé vazbě na přijatý Reorganizační
plán OKD, a.s., schválený usnesením Krajského soudu v Ostravě
11. října 2017.
Dne 1. dubna 2018 nabyl účinnosti vklad obchodního závodu OKD
do společnosti OKD Nástupnická, a.s.,
IČ: 059 79 277, se sídlem Stonavská
2179, Doly, 735 06 Karviná.
To ve skutečnosti znamená, že zdravá část těžařské ﬁrmy byla k uvedenému datu převedena do dceřiné společnosti k tomu účelu založené, aby její
akcie mohly být následně odprodány
novému strategickému vlastníkovi –
společnosti PRISKO. To bylo i jednou
z podmínek reorganizace OKD.
Další změnou je, že nástupnická
dceřiná společnost, založena v loňském roce pod obchodním jménem
OKD Nástupnická, a.s., byla nově
přejmenována na OKD, a.s., ale s novým identiﬁkačním číslem (IČ) a daňovým identiﬁkačním číslem (DIČ).

Obecně tedy od 1. dubna
2018 platí, že:

DOZORČÍ RADA OKD, a.s. ke 2. 4. 2018

 „staré“ OKD bylo přejmenováno
na Správa pohledávek OKD, a.s.
 dceřiná společnost s obchodním názvem OKD Nástupnická, a.s. byla
nově přejmenována na OKD, a.s.
 Zásadní změny údajů obou společností jsou uvedeny v přehledné tabulce na konci článku

Ing. Michal Kuča
předseda dozorčí rady
Mgr. Bc. David Rais (společnost PRISKO a.s.)
místopředseda dozorčí rady
Rostislav Palička (předseda Sdružení hornických odborů, OKD, a.s.)
člen dozorčí rady
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Co tyto změny budou konkrétně znamenat pro vás, zaměstnance společnosti OKD, a.s.?

Zleva: Rostislav Palička, Michal Kuča, David Rais.

tici a že můžeme OKD převzít a provozovat ji do doby, než dojdou zásoby
uhlí. Právě dobývání uhlí je činnost,
kterou OKD umí, která je základem
její činnosti. PRISKO, jako její nový
vlastník, bude příjmy z prodeje vytěženého uhlí ukládat na pozdější dobu,
kdy budou využity na ﬁnancování postupného útlumu. Při převzetí jsme se
rovněž zavázali, že vytvoříme rezervu
ve výši 4,9 miliardy korun vyčleněnou
právě pro potřeby budoucího útlumu.
S touto částkou se počítá od samého
začátku, je součástí reorganizačního
plánu, který je schválený a platný.
Za chod a provoz OKD ale nadále odpovídá její management. Firma
má nové představenstvo, jehož jsem
členem a kontrola činnosti tak bude
ze strany PRISKA průběžná a pravidelná. Další zástupce PRISKA je –
tak jako zástupce zaměstnanců těžeb-

skytovat všechny stávající zaměstnanecké výhody (např. příspěvek
na penzijní připojištění apod.),
 nevyčerpaný zůstatek dovolené na zotavenou rovněž přechází
na nového zaměstnavatele,
 obsah stávající uzavřené kolektivní smlouvy se nemění a stávající KS
zůstává v platnosti.

Boleslav Kowalczyk
Je potřeba zdůraznit, že v souladu se Zákoníkem práce byly všechny práva a povinnosti z pracovněprávních a dalších smluvních vztahů u všech zaměstnanců převedeny
na novou společnost.

Z toho tedy vyplývá, že:
 vaším novým zaměstnavatelem je
od 1. dubna 2018 společnost OKD,
a.s. s novým identiﬁkačním číslem
a DIČ,
 vztah podřízenosti a nadřízenosti
je dán organizační strukturou převzatou novým zaměstnavatelem,
 druh práce a místo výkonu práce,
které byly s vámi sjednány v původní pracovní smlouvě, se nemění
(bez nutnosti sepsání nových pracovních smluv či dodatků),
 vaše případné pohledávky nebo
závazky přecházejí na nového
zaměstnavatele,
 nový zaměstnavatel vám bude po-

Chci vás rovněž informovat, že vedení ﬁrmy, v souladu s ustanovením §
339 odst. 1 zákoníku práce o přechodu práv a povinností vyplývajících
z pracovně-právních vztahů na novou nástupnickou společnost OKD,
a.s., co by nového zaměstnavatele, o této skutečnosti informovalo
i příslušný odborový orgán, a to dne
28. listopadu 2017.
Se zástupci odborů jsme současně projednali další související skutečnosti, jako např. stanovené nebo navrhované datum
převodu, důvody převodu, právní, ekonomické a sociální důsledky převodu pro zaměstnance a připravovaná opatření ve vztahu
k zaměstnancům.
Věřím, že jsme vám prostřednictvím tohoto mimořádného vydání
měsíčníku Horník odpověděli alespoň na základní otázky, které se vás
dotýkají v souvislosti s aktuálními
změnami ve společnosti OKD, a.s.
Přeji vám hodně osobních i pracovních úspěchů do nacházejícího
„nového“ období“
Zdař Bůh!
Ing. Boleslav Kowalczyk
předseda představenstva
a výkonný ředitel OKD, a.s.

PŮVODNÍ ÚDAJE OKD, a.s.

NOVÉ ÚDAJE SPOLEČNOSTI OKD, a.s.

Obchodní ﬁrma:

OKD, a.s.
(nyní Správa pohledávek OKD, a.s.)

OKD, a.s.
(původně OKD Nástupnická, a.s.)

Sídlo:

Stonavská 2179, Doly, 735 06 Karviná

Stonavská 2179, Doly, 735 06 Karviná

IČ:

268 63 154

059 79 277

DIČ:

CZ26863154, plátce DPH

CZ05979277, plátce DPH

Zápis v OR:

Zapsaná u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 2900

Zapsaná u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 10919

Bankovní spojení:

Dle smlouvy

Zůstává zachováno
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Dubnová mimořádná
bezpečnostní kampaň v OKD, a.s.
Hlavním cílem je zlepšit stav bezpečnosti pracovišť se zaměřením především na chůzi a dopravu osob.
Základem pro získání odměny je pracovat bez úrazu, nemít záznam v bezpečnostní kartě a mít kladně hodnocené pracoviště.
Podrobná pravidla jsou uvedena v měsíčním poučení na duben.

I. Motivace pro kolektivy a lokality – cílové odměny
měny za
a získání
získání Statutu
St
bezpečného pracoviště
Pracoviště po získání Statutu bude označeno symbolem Bezpečného pracoviště, v dole i na povrchu, a obdrží stanovenou cílovou odměnu.

II. Odměna za bezpečnou práci jednotlivce – zaměstnance OKD, a.s.
a) Po ukončení měsíce dubna bude na závody jako odměna pro jednotlivce přiděleno celkem přes 300 lístků na hudební festivaly:
Colours of Ostrava 2018

Štěrkovna Open Music v Hlučíně

Léto Fest v Ostravě

s hlavními hvězdami Jaromírem Nohavicou a Tomášem Klusem

exkluzivně se skupinou Kabát

JAREK NOHAVICA
WANASTOWI VJECY
TOMÁŠ KLUS a další

www.letofest.cz

10—11/8/2018
Ostrava

/Dolní Vítkovice
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Chinaski/Mig 21
28.–29.
ČERVENEC
2018

b) Akce Bezpečně i doma
bude mít v dubnu
mimořádně připraveno
k losování 150 kusů
hasicích přístrojů.

Vstupenky viz web
Předprodej: Ticketstream,
Hospoda 56, Sluna Opava,
IC Hlučín
www.sterkovnamusic.com

Wanastowi Vjecy

Anna K./No Name/BSP/UDG
Marek Ztracený/Sebastian

III. Dne 10. 4. 2018 bude zahájeno Praktické školení
v areálu cvičných štol ve Štramberku – hašení
metanu, výbuchy, požáry plynů, první pomoc a jiné
Další termíny:
15. 5. a 12. 6. 2018
– pro předáky,
kombajnéry,
směnové
THZ atd.

