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Krach kolektivního vyjednávání ve společnosti Mayr Melhnof Holz – sociální smír narušen!
Významný zaměstnavatel frýdecko-místeckého okresu, Mayr Melhof Holz Paskov, s.r.o., narušil křehký
sociální smír a přispěl tím ke zvýšení míry nespokojenosti svých zaměstnanců. Zaměstnanci firmy
založili před téměř rokem odborovou organizaci, která ihned začala bojovat za jejich nezadatelná
práva.
V květnu tohoto roku předložila odborová organizace Pila Paskov vedení společnosti Mayr Melhof Holz
Paskov, s.r.o. návrh Kolektivní smlouvy, čímž zahájila kolektivní vyjednávání. Vedení firmy však
k jednání přistoupilo jako souboji a jednajícím stranám se proto nepodařilo najít kompromis potřebný
pro uzavření kolektivní smlouvy.
Odborová organizace, která shledala, že její snažení je marné, navrhla zaměstnavateli jednání
o kolektivní smlouvě pod vedením zprostředkovatele. Na tento návrh, vznesený dokonce dvakrát,
firma nereagovala a odborová organizace Pila Paskov požádala Ministerstvo práce a sociálních věcí
o určení zprostředkovatele.
Ministerstvo dopisem datovaným 5. 10. 2016, který byl doručen 12. 10. 2016,
určilo
zprostředkovatelem JUDr. Tomáše Horáčka, PhD. V odůvodnění tohoto kroku ministerstvo
konstatovalo absolutní nezájem firmy o vedení kolektivního jednání, když vedení společnosti dopisem
sdělilo, že, cit.: „nepřijme ani jeden z návrhů předložených odborovou organizací a nemá mandát
pokračovat v jednání o návrhu kolektivní smlouvy tak, jak byl předložen odborovou organizací.“
Odborová organizace Pila Paskov upozorňuje, že předložená kolektivní smlouva, o jejíchž jednotlivých
bodech chtěla vést jednání s cílem nalezení kompromisu, odrážela skutečnost, že ve společnosti nebyla
po celou dobu trvání uzavřena žádná společenská smlouva, která by byla výrazem péče o zaměstnance
a snahou o zachování sociálního smíru.
Odborová organizace konstatuje, že zaměstnanci jsou připraveni vstoupit do stávkové pohotovosti
a je odhodlána stát v čele této iniciativy.
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