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NWR se opět zmenší
DAREK ŠTALMACH
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Kraj Moravskoslezský

Společnost vlastnící například OKD se letos zbaví tří tisíc zaměstnanců
Ostrava - Snižování počtu zaměstnanců největší firmy v regionu pokračuje. Jen za letošní rok se společnost NWR, vlastnící
například OKD nebo Ostravsko-karvinské koksovny, zbaví přibližně tří tisíc lidí. Na počátku devadesátých let šlo přitom o kolos
zaměstnávající 100 tisíc zaměstnanců.
„Na konci roku 2008 bylo v OKD přímo zaměstnáno 15 089 lidí, dalších přibližně 3 500 pracovních pozic bylo obsazeno
agenturními zaměstnanci,“ popsal situaci na konci minulého roku tiskový mluvčí OKD Vladislav Sobol. Na konci letošního roku
by mělo v karvinském podzemí a v technickém zajištění těžby na povrchu pracovat zhruba 14 000 zaměstnanců, výrazně by se
měl snížit právě počet agenturních pracovníků, mezi nimiž tvoří většinu horníci z Polska. Dalších 500 lidí opustí společnost
OKK, která s předstihem ruší svou koksovnu Jan Šverma
„Může se zdát, že jde o velké propouštění, ale není tomu tak,“ popisuje snížení počtu kmenových zaměstnanců o plnou
tisícovku Petra Mašínová, tisková mluvčí společnosti NWR, která OKD vlastní. „Když nebudeme počítat agenturní pracovníky,
sníží se počet zaměstnanců OKD zhruba o tisíc lidí, což je počet, který odpovídá každoročnímu přirozenému pohybu
zaměstnanců. Když to zjednoduším, prostě jsme přestali přijímat nové lidi, nenahrazujeme odchody. Zaměstnancům, kteří
jsou těsně před odchodem do důchodu, jsme nabídli zvýhodněné podmínky, část z nich toho využije,“ dodala Petra Mašínová.
Se zeštíhlováním společnosti souhlasili o horničtí odboráři. Ti se s vedením firmy dohodli na způsobu realizace odchodů.
„Snižování počtu zaměstnanců probíhá v rámci dohody mezi odbory a vedením firmy,“ vysvětluje předák hornických
odborůMiroslav Syrový. „S vedením jsme se dohodli, že půjde jen o odchody přirozené, že se nikdo nebude propouštět pro
nadbytečnost. Oslovili jsme lidi, kteří mají krátce před důchodem s tím, že mohou využít zvýhodněného odchodného, které se
pohybuje ve výši pěti až sedminásobku průměrného platu podle odpracovaných let. Lidí, kteří mají maximálně tři roky do
důchodu, je zhruba pět set, předpokládáme, že nabídky využije okolo tří set z nich,“ dodal odborový předák. Ze šachet ale
odejde i část polských horníků.
Pokračování na str. B2
NWR se opět zmenší, přestalo přijímat
Pokračování ze str. B1
Ti se začali v OKD ve velkém objevovat před několika lety. Společnost je potřebovala kvůli jejich zkušenostem, po roce 1990
totiž v České republice prakticky vymizelo učňovské školství.
Na vině byl tehdejší zákon, který neumožňoval fárání do dolu lidem mladším 18 let. Zájemci o hornickou činnost se tedy
nemohli připravovat přímo na pracovištích a zájem o obor upadal.
Pro polské horníky bylo fárání pro OKD výhodné, v Polsku museli lidé s určitým počtem odpracovaných let na šachtě skončit s
tím, že dostali tučné odstupné.
Nesměli se ale na šachtu už vrátit. To ale neplatilo na českém území, kde byli polští horníci vítanými zaměstnanci.
OKD totiž začali chybět zkušení těžaři, odborníci, kteří se neměli, kvůli krachu učňovského školství, kde vyučit.
Vsoučasnosti ale doba jejich využívání pomalu končí. I na prodejích OKD se projevují dopady současné krize, snížila se
spotřeba koksu v hutích a o černé uhlí není dostatečný zájem.
Jen v letošním roce by se měl počet agenturních zaměstnanců, jejichž služeb OKD využívaly, snížit ze tří tisíc na polovinu. Zda
bude tento trend pokračovat i v dalších letech není jasné, OKD ale polské odborníky potřebuje a na českém pracovním trhu
zkušení horníci stále chybí.
Pět set zaměstnanců přestane pracovat na koksovně Jan Šverma, která se kvůli propadu zájmu o koks zavírá o dva roky dříve,
než bylo původně plánováno. 140 zaměstnanců pak propustí společnost OKD Rekultivace.
***
* OKD v číslech Kolik lidí pracovalo v OKD V roce 1990 tvořily Ostravsko-karvinské doly obří kolos se sto tisíci zaměstnanci. Už
o deset let později bylo vše jinak. V roce 2000 pracovalo v OKD 22 tisíc lidí. Během jediného roku tehdy odešlo na pět tisíc
horníků.
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