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Písemná interpelace poslance Lukáše Černohorského na ministryni financí Alenu Schillerovou
Vážená paní ministryně,
dovoluji si Vás oslovit v souvislosti s velmi závažnou situací ve společnosti OKD, a.s., která je vlastněna
Vámi vedeným ministerstvem prostřednictvím společnosti Prisko. Stávající situace na Karvinsku vznikla ve
značné míře z důvodu podcenění rizika šíření koronaviru, na nějž v minulosti několikrát vládu upozorňovala
zastupitelka za Piráty v Karviné Zuzana Klusová i hornické odbory. Reaguji zejména na rozhodnutí
kapitálově posílit OKD o částku 600 milionů Kč, aniž by byl zveřejněn konkrétní plán pomoci OKD a rovněž
na nejistotu na straně horníků ve vztahu k odměnám v době uzavření dolů. Dovolím si Vám adresovat
následující otázky:
1) Zašlete mi prosím dokument obsahující konkrétní plán využití finanční podpory společnosti OKD v
reakci na současné uzavření dolů a další aktuální události, které vedou k prohlubování ztrát v
hospodaření této společnosti.
2) Vyčíslete prosím celkové škody v souvislosti s epidemií koronaviru v dolech OKD a tedy i jejich
dočasným uzavřením a předpokládaný objem finančních prostředků, které bude OKD potřebovat do
konce roku 2020 případně také v letech následujících.
3) Vysvětlete prosím, jakým způsobem vedení OKD a Vaše ministerstvo reagovalo na varování zastupitelky
Pirátů v Karviné Zuzany Klusové z března 2020, kdy upozorňovala na značná rizika spojená s šířením
koronaviru v dolech OKD. Více viz
https://moravskoslezsky.pirati.cz/aktuality/koronavirus-okd-zuzana-klusova.html
4) Máte již zpracován plán útlumu? Pokud ano, kdy bude zveřejněn? Pokud ne, kdy bude hotov?
5) Jelikož hlavním viníkem šíření koronaviru v dolech OKD nejsou horníci, je minimálně diskutabilní, že
zatímco zdraví zaměstnanci na překážce na straně zaměstnavatele pobírají náhradu ve výši 100% mzdy,
nemocní a v karanténě dostanou pouze 60%. Uvažuje OKD a.s. o kompenzaci ztrát příjmů i těmto lidem?
Jakým způsobem pomůže stát zmírnit dopady uzavření dolů na dodavatelské firmy?
6) Uveďte prosím plánovaný vývoj zaměstnanosti a mezd horníků v následujícím období.
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S úctou
Ing. Lukáš Černohorský
poslanec České pirátské strany
Podle § 18 odst. 2 zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve
znění pozdějších předpisů, má úkon učiněný pověřenou osobou prostřednictvím datové schránky stejné účinky
jako úkon učiněný písemně a podepsaný.

