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� Odbory CCG Most vyjednaly
zaměstnancům nejen růst mezd

� Hornické odbory pozvaly ministry
Kalouska, Drábka a Kubu k fárání
do dolů

� Vedení OKD blokuje kolektivní
vyjednávání  
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Všechny tyto záležitosti jsme museli
brát v potaz před zahájením vyjednávání
a při přípravě našich návrhů, které jsme
následně zaslali zaměstnavatelům. Od-
bory v CCG jsou zodpovědné a jejich
požadavky vždy vycházejí z reálných
možností společnosti.

Kolektivní vyjednávání vede jeden
odborový tým, nebo pro každou spo-
lečnost máte zvláštní vyjednávací
tým?

Stanovy našeho odborového sdružení
určují, že hlavním vyjednavačem je před-
seda sdružení a Rada SOO schvaluje
konkrétní složení vyjednávacích týmů pro
jednotlivé společnosti. Základní kostru
těchto týmů tvoří předseda a místopřed-
sedové odborového sdružení, kteří mají
na starosti jednotlivé oblasti. Vyjednávací
týmy jsou doplňovány zaměstnanci kon-
krétních společností. Výjimkou je Czech
Coal Power a DTS Vrbenský, kde kolek-
tivní vyjednávání vede místopředseda
SOO CCG Arnošt Ševčík.

Co se tedy odborům podařilo vyjed-
nat a na co se zaměstnanci CCG mo-
hou těšit?

Zaměstnance pochopitelně nejvíce za-
jímá, zda a případně jaké mzdové navý-
šení jsme pro ně vyjednali a také sociální
oblast včetně benefitů. Významný je pro-
gram Zdraví, ze kterého mohou zaměst-
nanci čerpat prostřednictvím tzv. flexipa-
su nemalé částky na regeneraci, rehabi-
litaci a rekreaci. Co již zaměstnance tolik
nezajímá, je pracovní právo a bezpečnost
a ochrana zdraví při práci. Odbory půso-

Závěr roku 2011 byl
v CCG Most ve znamení
vyjednávání a dojedná-
vání kolektivních smluv
v rámci celé skupiny
Czech Coal. Dodatky ko-

lektivních smluv byly dojednány v akciových společnostech Hu-
meco a Kohinoor. Celé kolektivní smlouvy dojednaly odbory
v akciových společnostech Vršanská uhelná, Litvínovská uhel-
ná, Renogum, Krušnohorské strojírny Komořany a Coal Services
a v sesterských společnostech Vršanská uhlená a Litvínovská
uhelná a zbytku. Letos zbývá ještě dojednat kolektivní smlouvy
u společností Czech Coal Power a DTS Vrbenských. I z tohoto
výčtu je patrné, že kolektivní vyjednávání v Czech Coal Group
Most je velice složitá záležitost a na odbory klade vysoké náro-
ky. A právě o tom jsme hovořili s předsedou Sdružení odboro-
vých organizací CCG Jaromírem FRANTOU.

Předseda SOO CCG Most Jaromír FRANTA říká:

Jak jste se na vyjednávání se za-
městnavateli připravovali?

Před samotným zahájením kolektiv-
ního vyjednávání jsme museli pečlivě
analyzovat hospodářskou, organizační
a personální situaci ve skupině Czech
Coal. Vyžádala si to až pětiletá platnost
kolektivních smluv. Za tu dobu se situa-
ce ve firmě zásadně změnila a museli
jsme znát, v jaké situaci se celá skupina
nachází. Za uplynulých pět let totiž došlo
ve skupině k mnoha změnám, na které
odbory musely pohotově reagovat.
K hlavním změnám patřila výměna ak-

cionáře a poměrně rozsáhlé úpravy v le-
gislativě a hlavně v zákoníku práce. Mu-
seli jsme vyhodnotit výsledky hospoda-
ření jednotlivých společností. Abych byl
konkrétní, velkostroje na lokalitě Čs. ar-
mády se přiblížily na dohled, lépe řeče-
no na dosah k územním limitům těžby
a letos končí smlouva se společností
ČEZ na dodávky energetického uhlí z lo-
kality Vršany pro Elektrárnu Počerady.
O politické náladě ve vztahu k naší sku-
pině není třeba se vyjadřovat. O tom
všem zaměstnance průběžně informuje-
me. Vodítkem pro naše vyjednavače byly
i výsledky sociologického průzkumu.

Pro zaměstnance jsme
dojednali nadstandardní

kolektivní smlouvy
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OSTRAVA: Slavnostní charakter měl
začátek letošního pracovního roku na
Dole Karviná. Na ranní směně sfárali
spolu s havíři do dolu také všichni ve-
doucí pracovníci, aby jim přímo na důl-
ních pracovištích poděkovali za výsled-
ky roku 2011 a seznámili je s novými
úkoly. Ještě před tím ale horníkům spě-
chajícím do šaten zahrály hornické de-
chovky, a to před první i druhou smě-
nou. Na závodě Lazy se tužila Azeťan-
ka Radka Fabíka, na závodě ČSA pak
Akorďarka kapelníka Františka Huňaře.
Ranní červánky nad vzdálenými vrchol-
ky Beskyd a řízná hudba v podání Hor-
nické kapely Stonava Dolu Darkov víta-
ly také horníky z Dolu Darkov na jejich
cestě na první letošní směny.

MOST: Dva miliony korun poskytla tě-
žební společnost Litvínovská uhelná
(člen skupiny Czech Coal) během uply-
nulých šesti měsíců žadatelům o finanč-

ní podporu z Litvínova. Grantový pro-
gram Spolužití pro Litvínov byl vyhlášen
loni v červnu, krátce po ukončení jede-
náctileté smluvní spolupráce s tamní rad-
nicí, s cílem pomoci projektům z oblasti
vzdělávání, kultury a sportu.Během krát-
ké doby se do něj přihlásilo více než 60
organizací, institucí a škol. Grantový pro-
gram Spolužití pro Litvínov bude určitě
pokračovat i v roce 2012.

KARVINÁ: Ani v roce 2012 nezapo-
mněl dechový orchestr Májovák na tra-
dici v podobě novoročního koncertu.
Letos se uskutečnil již 1. ledna ve vel-
kém sále Kulturního domu v Novém
Městě.

MOST: Patronka horníků svatá Bar-
bora opět po roce zavítala mezi Moste-
čany, aby v doprovodu havířů předala
nejvyššímu zástupci města světlo svaté
Barbory, které má zázračnou moc. Prů-
vod havířů v čele s hornickou dechov-
kou se vydal na pouť za primátorem
Mostu Vlastimilem Vozkou, který světlo
svaté Barbory s díky přijal. Pozdravil
horníky a společně si s nimi zazpíval
hornickou karmínu. Poslední zastávkou
průvodu se stalo prostranství u obchod-
ního domu Prior, kde už se pouze zpí-
valo. Členové spolku severočeských
havířů, kteří se starají o udržení hornic-
kých tradic na Mostecku a byli ve spo-
lupráci s těžebními společnostmi také
hlavními organizátory akce, se násled-
ně rozešli na obvyklou schůzi spolku.
Letos byla přece jen o něco slavnost-
nější, neboť si spolek připomíná patnác-
té výročí od svého založení.

OSTRAVA: Na 18 000 kusů prvního
kalendáře spojujícího důlní společnost
OKD s aktivitami firemní nadace bylo
rozvezeno po jednotlivých šachtách
tak, aby se dostalo na všechny za-
městnance. V kalendáři jsou nejlepší
obrázky ze soutěže pro děti pracovní-
ků OKD či jejich dodavatelů. Děti ma-
lovaly, jak si představují hornickou prá-
ci v regionu.

Pro zaměstnance jsme dojednali
nadstandardní kolektivní smlouvy

Z regionů

bící zejména ve firmách s rizikovými pro-
vozy však tyto záležitosti nemohou opo-
míjet a musí je zahrnout do kolektivního
vyjednávání. Obsah KS je mnohdy brán
jako běžná samozřejmost. Opak je však
pravdou. Je třeba si uvědomit, že kolek-
tivní vyjednávání je dohoda dvou stran,
tedy odborů a zaměstnavatele, pohledy
na některou problematiku jsou zcela od-
lišné a dohoda je v mnoha případech slo-
žitá. Musím konstatovat, že kolektivní vy-
jednávání bylo tvrdé, avšak oboustranně
korektní.

Dosáhli jste cílů, které jste si na po-
čátku vyjednávání stanovili?

Hlavními hodnotiteli dosažených vý-
sledků budou naši členové a zaměstnan-
ci jednotlivých společností. Z mého po-
hledu jsou společnosti, kde jsem s vý-
sledkem méně spokojen, na druhou stra-
nu jsou společnosti, kde jsem tak
příznivý výsledek neočekával. S ohle-
dem na skutečnosti, ve které se společ-
nost CCG nachází, hodnotím celkově ko-
lektivní vyjednávání za úspěšné. Ke ko-
nečnému dobrému výsledku přispěla
kvalita a odbornost našich vyjednavačů,
bylo zapotřebí vysokého nasazení, časo-
vé flexibility hlavně na úkor osobního
volna, za což je jim potřeba poděkovat.

Mohl byste uvést konkrétní údaje,
například o růstu mzdových tarifů?

Ve všech společnostech se odborům
podařilo dojednat růst mzdových tarifů
nad rámec inflace. Růst se pohybuje
u jednotlivých firem od půl procenta až
po dvě procenta nad rámec inflace, což
považuji za úspěch. V minulosti se nám
podařilo vyjednat pouze růst mezd o in-
flaci, tak aby nedošlo k jejich propadu.
Ceníme si i toho, že se podařilo obhájit

a udržet v nové kolektivní smlouvě všech-
ny požitky a benefity z minulosti. V so-
ciální oblasti se podařilo navýšit téměř
u všech společností příspěvky v progra-
mu Zdraví. Patří sem i penzijní připojiště-
ní. Dokázali jsme obhájit pro zaměstnan-
ce i dva týdny dovolené navíc. Vzhledem
k tomu, čím naše skupina CCG v posled-
ních letech prochází, jsou dosažené vý-
sledky v nových kolektivních smlouvách
nadstandardní.

Stanovili jste si do svých požadav-
ků i udržení zaměstnanosti?  

Společnost CCG procházela v průbě-
hu pětileté platnosti minulé kolektivní
smlouvy neustále nějakými organizační-
mi změnami včetně příchodu nového
akcionáře. Přímo v kolektivních smlou-
vách ustanovení o udržení zaměstna-
nosti nemáme, ale pamatovali jsme na
to. Pokud by k propouštění docházelo,
obdrží zaměstnanci podle kolektivní
smlouvy vyšší odstupné, než stanoví zá-
koník práce.

Kolektivní vyjednávání máte takřka
úspěšně za sebou. Čemu se bude
SOO CCG věnovat v nejbližších měsí-
cích?

Bude to jednoznačně příprava VII.
sjezdu OS PHGN, který se uskuteční le-
tos v březnu v Praze. Neméně významná
je i příprava Sněmu SOO CCG, který se
uskuteční v dubnu. Naše základní organi-
zace budou pracovat na přípravě svých
odborových konferencí.

Přijdete na sjezd OS PHGN s kon-
krétními připomínkami nebo návrhy
k dalšímu působení odborového
svazu?

Hlavní přípravy na sjezd našeho odbo-
rového svazu se odehrávají v Radě OS
PHGN. Schválili jsme složení pracovních
komisí na přípravu sjezdu a základní pa-
rametry, jako jsou počty delegátů, rozpo-
čet, časy a další organizační záležitosti.
Přípravě sjezdu se přímo v našem odbo-
rovém sdružení věnujeme již od podzimu
a pokračovat v tom budeme i v novém
roce.

Pokud se týká našeho pohledu na čin-
nost svazu, uvědomujeme si, že snižová-
ní počtu zaměstnanců pražského praco-
viště svazu se muselo nějakým způso-
bem promítnout i do jeho činnosti. Poža-
davky, které odborové sdružení na
vedení svazu má, nám nikdy nebyly
z pražského pracoviště odepřeny. Odbo-
rový svaz podle nás plní úlohu a poslání,
k nimž byl zřízen. Zásadní výhrady proto
nemáme. V náročnějších obdobích je i na
odborových sdruženích, aby svazu po-
mohly. Odborní pracovníci svazu jezdí do
regionů a pomáhají nám řešit různé pro-
blémy. Vzájemná spolupráce probíhá
standardně a nemáme k ní vážné připo-
mínky. Petr KOLEV

Kresba: Miloš KRMÁŠEK
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Odpovědnost zaměstnance za náhra-
du škody, kterou způsobí zaměstnavateli,
se posuzuje podle zákoníku práce. Za-
městnavatel musí prokázat, že ke škodě
došlo porušením ze strany zaměstnance.

Byla-li škoda způsobena také poruše-
ním povinností ze strany zaměstnavatele
(např. tím, že nevytvořil zaměstnanci
vhodné pracovní podmínky), omezí se
odpovědnost zaměstnance podle míry
jeho zavinění i zavinění zaměstnavatele.
Ten je povinen svému zaměstnanci zavi-
nění prokázat (s výjimkou odpovědnosti
za hodnoty svěřené k vyúčtování převza-
té písemnou dohodou nebo ztrátou svě-
řených předmětů na základě písemného
potvrzení nebo dohody).

V případě autonehody to znamená, že
z protokolu policie, která nehodu vyšetřo-
vala, musí vyplynout, že nehodu zavinil
zaměstnanec. Rovněž by z něj mělo vy-
plynout, zda by nedošlo k pádu stroje,
kdyby byl správně „zakurtován“. Pokud
tedy je prokázáno zavinění zaměstnan-
ce, hradí plnou škodu. Pokud však škoda
přesahuje čtyřapůlnásobek průměrného
měsíčního výdělku zaměstnance, je povi-
nen nahradit nejvýše částku odpovídající
právě čtyřapůlnásobku jeho průměrného
výdělku.

Byla-li škoda způsobena z nedbalosti,

může soud určit výši náhrady i niž-
ší částkou, než je skutečná škoda
nebo čtyřapůlnásobek průměrné-
ho měsíčního výdělku zaměstnan-
ce.Ve svém rozhodnutí vychází jen
z objektivně zjištěných podkladů.
Zaměstnavatel není povinen poža-
dovat na zaměstnanci náhradu
škody. Záleží pouze na něm, zda
toto právo k uplatnění náhrady vy-
užije.

Výši požadované náhrady škody a do-
hodnutý způsob její náhrady je zaměst-
navatel povinen projednat s příslušným
odborovým orgánem.

Podle § 261 se nárok promlčí, jestliže
nebyl uplatněn u soudu ve lhůtě v tomto
zákoníku stanovené. K promlčení se při-
hlédne, jen jestliže se ten, vůči němuž se
nárok uplatňuje, promlčení dovolá; v ta-
kovém případě nelze promlčený nárok
účastníku, který jej uplatňuje, přiznat.
Lhůta k uplatnění peněžitých nároků činí
3 roky.

Z výše uvedeného tedy vyplývá, že za-
městnavatel postupuje v souladu s práv-
ními předpisy. Pokud se váš manžel do-
mnívá, že je po něm požadována ne-
úměrně vysoká náhrada a škodu nehodlá
uhradit, bývalý zaměstnavatel by zřejmě
náhradu škody vymáhal soudně. -muš-

Odpovědnost zaměstnance za škodu
Manžel, který pracuje jako řidič, nechtěně způsobil svému zaměstnavateli ško-

du (při havárii mu spadl stroj z nákladní plošiny jeho vozu). Stalo se to už v září
2009, ale dohodu o náhradě škody chtěl zaměstnavatel podepsat až ve chvíli,
kdy můj manžel u firmy končil. Podmiňoval tím vydání zápočtového listu; nako-
nec ho vydal až po velkých obstrukcích. Manžel má sjednánu pojistku odpověd-
nosti za škodu způsobenou v zaměstnání, ale ta se nevztahuje na náklad. Havá-
rii se snažil zabránit, a teď po něm bývalý zaměstnavatel vyžaduje čtyřapůlná-
sobek platu. Bude manžel muset škodu ve výše uvedeném rozsahu skutečně za-
platit? K. J., Hodonín

Vedení OKD blokuje kolektivní vyjednávání obvyklými výmluvami
na nejasnou ekonomickou situaci ve světě

Rozšířené jednání Rady Sdružení hornických odborů OKD se konalo v závěru
loňského roku tentokrát v Horní Lomné za účasti zástupců jednotlivých odboro-
vých organizací a členů Revizní komise SHO. V úvodu jednání předseda SHO Mi-
roslav Syrový nejdříve zkontroloval, jak se plní úkoly obsažené v usnesení z mi-
nulých rad a poté dal slovo místopředsedům SHO Ing. Jaromíru Pytlíkovi a Ing.
Jaroslavu Vlachovi.

Místopředsedové informovali členy
rady o jednáních Správní rady RBP, Sně-
mu ČMKOS v Praze a Regionální rady
odborových svazů ČMKOS Moravsko-
slezského kraje. Předseda Syrový je poté
doplnil informacemi o obsahu jednání
Dozorčí rady OKD, a.s.

Jednání rady navštívili zástupci pojiš-
ťovny VICTORIA VOLKSBANK a P. Fialo-
vá informovala odboráře o produktech
pojišťovny a možnostech životního pojiš-
tění „Eventus“.

V odpoledním jednání rady vystoupila
právnička SHO JUDr. Marie Piekarzová,
která informovala o šetření a evidenci pra-

covních úrazů, přezkoumávání lékařských
posudků a s tím souvisejících soudních
jednáních. K otázkám exekučních řízení,
platebních rozkazů a podání odporu hovo-
řila koncipientka Mgr. P. Havránková.

K oblasti šetření pracovních úrazů vy-
stoupili i svazoví inspektoři bezpečnosti
práce Ing. Ivo Kavka a Ing. Vladimír
Potomák. Oba vyjádřili pochybnosti
k objektivnímu vedení evidence pracov-
ních úrazů. Proto uvítali, že vedení OKD
nechá letos provést audit k této proble-
matice.

Druhý jednací den se přítomní účast-
níci věnovali kolektivnímu vyjednávání

v OKD, které se zatím pozastavilo vzhle-
dem k postoji zaměstnavatele, jenž se
odvolává na nejasnou ekonomickou si-
tuaci ve světě. Proto navrhuje prodlou-
žení platnosti stávající kolektivní smlou-
vy i pro rok 2012. Odbory zváží své sta-
novisko po jednáních 20. prosince a na
začátku roku 2012. Faktem je, že odbo-
ráři ve firmách Dalkia Industry a Cater-
pillar jsou před podpisem smlouvy, ve
které dojednali růst mezd o čtyři pro-
centa.

V závěru ještě svazoví inspektoři poda-
li informace o vývoji pracovní úrazovosti
a dalších sledovaných parametrů za 11
měsíců roku 2011. Na úskalí problematiky
práce ve výškách 4,5 metru upozornil mí-
stopředseda SHO Josef Nejezchleba
a doplnil informace i o povinnost pracov-
níků dodržovat po dvou hodinách nošení
pracovních brýlí 15minutovou bezpeč-
nostní přestávku. -voj-

Nároky související
s víkendovým

školením
Jsem zaměstnána v jedné obchod-

ní společnosti. Moje pracovní doba je
rozvržena od pondělí do pátku po
8 hodinách. Nedávno jsem se musela
zúčastnit školení, které se konalo
v sobotu. Školení trvalo 7 hodin. Má

mi být toto školení pro-
placeno? Pokud ano,
v jaké výši? Zaměstna-
vatel nám zajistil bez-
platnou stravu, ubyto-
vání a dopravu.

V. F., Praha

V ustanovení § 230
odst. 3 zákoníku práce

je uvedeno, že účast na školení za úče-
lem prohloubení kvalifikace se považuje
za výkon práce, za který zaměstnanci
náleží mzda (plat). Protože jste zaměst-
nána u zaměstnavatele, který zaměst-
nancům poskytuje mzdu, za dobu vlast-
ního školení vám náleží mzda. Dále vám
podle § 118 zákoníku práce náleží pří-
platek za práci v sobotu a v neděli ve
výši nejméně 10 % průměrného výděl-
ku. Vzhledem k tomu, že se jedná
i o práci přesčas, náleží vám rovněž
příplatek ve výši nejméně 25 % průměr-
ného výdělku nebo vám po dohodě
může místo příplatku být poskytnuto ná-
hradní volno.

Podle § 152 písm. c) a § 156 odst. 2
zákoníku práce se zároveň jedná o pra-
covní cestu a za ni vám náležejí cestovní
náhrady, jako při každé jiné pracovní ces-
tě. -zr-
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Odboráře popudila osobní iniciativa mi-
nistra Kalouska, který zadal podnět k ná-
vrhu zákona o zrušení zvláštního příspěv-
ku horníků (ZPH). V rámci připomínkové-
ho řízení vyjádřily hornické odbory opako-
vaně zásadní nesouhlas s jeho zrušením.

„Návrh na ZPH vzniká horníkům buď
z důvodů zdravotních, nebo z důvodu
útlumového programu schváleného vlá-
dou. Utlumování hornictví již proběhlo,
takže u státních podniků zůstal nárok na
ZPH pouze z důvodů zdravotních,“ vy-
světluje Sábel. Ministr Kalousek si od li-
kvidace ZPH slibuje, že tím sníží manda-
torní výdaje, což je ovšem nesmysl.
Z rozpočtu jde na ZPH asi 14 milionů ko-
run ročně. Na ZPH tak přispívají přede-
vším soukromé důlní společnosti. V OKD
Ostrava jde například ročně na ZPH 55
milionů korun, což je vzhledem ke každo-
ročním ziskům důlní společnosti zane-
dbatelná částka. I když vláda zákon
o ZPH zruší, přesto nezanikne pro horní-

K fárání pod zem do Ostravsko-karvinských dolů pozval předseda OS PHGN
Bc. Jan Sábel ministry Miroslava Kalouska, Jaromíra Drábka a Martina Kubu.
Zvací dopisy jim poslal již v prosinci a nešlo rozhodně o nějaký silvestrovský
žertík. „Tito pánové rozhodují od stolu škrtem úřednického pera o sociálních,
důchodových a pracovních podmínkách horníků, a přitom nemají ani ponětí
o tom, o čem vlastně práce horníka v podzemí je,“ řekl nám předseda Sábel.

Hornické odbory pozvaly ministry Kalouska, Drábka a Kubu
k fárání do hlubinných dolů OKD Ostrava
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Noviny Odborového svazu pracovníků hornictví, geologie a naftového průmyslu

a riziková je hornická práce. Poté přijetí
příslušného zákona podpořil.

„Chceme, aby například i ministr Drá-
bek, který prosazuje důchodovou refor-
mu, podle které by i horníci měli odcházet
do starobního důchodu až v 65 letech,
poznal na vlastní kůži, že to je naprostý
úřednický nesmysl. Podobná rozhodnutí
od stolu dovedou horníky skutečně na-
štvat,“ rozčiluje se i předseda hornických
odborů Jan Sábel.

Oslovení ministři se zatím k vlastnímu
fárání do dolů nevyjádřili. Je nepravděpo-
dobné, že by se pochlapili jako před ča-
sem Petr Nečas a pozvání odborářů při-
jali. Zejména když se v dopise ministru
Kalouskovi například píše:

Vážený pane ministře,
v legislativním procesu je návrh záko-

na, kterým se ruší zákon č. 98/1987 Sb.,
o zvláštním příspěvku horníkům, ve znění
zákona č. 160/1989 Sb. Je nám známo, že
podnět k zahájení legislativních prací jste
zadal Vy sám osobně, v reakci na udání
pana JUDr. M. Mikysky, nám známého
„příznivce“ horníků (těm z bývalých Vý-
chodočeských uhelných dolů, jak říkají
klasici, se při vyslovení jeho jména radostí
zkrabatí čelo). V rámci připomínkového ří-
zení jsme opakovaně vyjádřili zásadní ne-
souhlas s návrhem zákona. Na důvodech
uvedených ve stanovisku svazu převza-
tém ČMKOS (příloha dopisu) stále trvám.

Vážený pane ministře, 
… to, jak jste zfackoval na veřejnosti

občana, který jistě nevhodným způso-
bem kritizoval postupy Vaše i vlády, nutno
ocenit. To, že ministr financí a místopřed-
seda vády, a dokonce křesťan, zfackuje
občana – daňového poplatníka, tedy své-
ho živitele, pro slovní, byť nevhodnou kri-
tiku, je asi celosvětově ojedinělé, ale ty-
pické pro Česko.

Jistě tedy chápete, že i my se snažíme
chránit horníky před ataky, které považu-
jeme za bezdůvodné… 

V tomto směru, jak jsme uvedli v při-
pomínkách, jsme, a spolu s námi i poži-
vatelé této dávky, vzali na vědomí, že po-
litická elita nemá vůli k valorizaci zvlášt-
ního příspěvku. Takto cíleného znehod-
nocení této dávky ale použít jako
argument pro jeho zrušení, považujeme
za zvlášť nevkusné!

S ohledem na uvedené, Vás, v dohodě
s kolegy ze Sdružení hornických odborů
v Havířově, zvu k fárání do některého
z hlubinných dolů společnosti OKD, a.s.,
která by Vás mohla (snad) přesvědčit
o skutečném charakteru práce horníka
hlubinných dolů.

Zároveň tak budete mít i příležitost
osobně důvody pro zrušení zvláštního
příspěvku vysvětlit dotčeným horníkům.
Ujišťuji Vás, že v tomto případě se netře-
ba obávat házení kamením, vlastně
uhlím, ani podobného incidentu jako na
Malostranském náměstí.

Děkuji za pochopení.
S pozdravem „Zdař Bůh“

Od roku 2003 se každoročně uděluje u příležitosti svátku patronky sv. Barbory nejvyšší hor-
nické ocenění – medaile Jiřího Agricoly. Loni 7. prosince převzal toto ocenění v Lichten-
štejnském paláci v Praze z rukou předsedy Českého báňského úřadu Ing. Ivo Pěgřímka
místopředseda Odborového svazu PHGN JUDr. František Nekola. Medaile je každoročně udě-
lovaná jako ocenění pracovníků v organizacích podléhajících dozoru státní baňské správy,
ministerstev a ústředních orgánů zabývajících se hornictvím. A právě díky osobní iniciativě
F. Nekoly jsou již několik let mezi vyznamenanými pracovníky i odboroví funkcionáři. V mi-
nulosti se držiteli tohoto nejvyššího hornického vyznamenání stali dlouholetý předseda
OS PHGN Cyril Zapletal, stávající předseda Jan Sábel, předseda SOO Sokolov Jan Smolka,
předseda odborové organizace na Dole Paskov v OKD Josef Nejezchleba a loni to byl před-
seda ZO PHGN závodu 3 - 9. květen z Dolu Darkov Pavel Hliněný. Foto: Josef Seifert  

ky, kteří již tento nárok pobírají. Nápad
ministra Kalouska a jeho dalších kolegů
považujeme za nesystémové řešení,
s čímž se u tohoto ministra setkáváme
poměrně často. Úspory to státní poklad-
ně nepřinese, pouze to vzbudí mezi hor-
níky nevoli,“ tvrdí předseda Sábel.

O záměru pozvat tři ministry k fárání do
černouhelných dolů Sábel informoval do-
pisem i premiéra Petra Nečase a vyzval
ho, aby podpořil fárání svých ministrů.
Premiér má totiž s fáráním pod zem osob-
ní zkušenost, a to v době, kdy byl v Topo-
lánkově vládě ministrem práce a sociál-
ních věcí. Hornické odbory usilovaly tehdy
o to, aby vybraná skupina horníků, kteří
nastoupili do hlubinných dolů před rokem
1993, mohla odcházet předčasně do sta-
robních důchodů, a aby jim důchody byly
dopočítány. To se nakonec podařilo právě
díky tomu, že ministr Nečas přijal pozvá-
ní, sfáral hluboko pod zem a na vlastní oči
se přesvědčil, jak nesmírně namáhavá

Na snímku místopředseda
František Nekola (vpravo)
přebírá medaili z rukou před-
sedy ČBÚ Ivo Pěgřímka.
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