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Most o  5709 pracovních míst. Do  roku 
2020 by nezaměstnanost v okrese mohla 
dosáhnout více než 20procentní hranice, 
což by způsobilo ekonomickou a sociál-
ní katastrofu netušených rozměrů. 

Jak na to odbory reagovaly?
Vyjádřili jsme znepokojení nad tím, 

jaké varianty ministr Mládek preferuje, 
a jasně jsme mu řekli, že je pro nás při-
jatelná pouze varianta, která už nezpů-
sobí propuštění ani jednoho jediného 
horníka z  důvodu platnosti jakýchkoliv 
limitů těžby, a  to je varianta číslo čtyři. 
Panu ministrovi jsme na rovinu oznámili, 
že pokud nezmění názor a  bude stále 
preferovat varianty dvě a tři, tak demon-
strace, která proběhne 29. ledna před 
MPO, bude zaměřená výhradně proti 
němu. Pokud změní názor a  řekne, že 
jako ministr průmyslu bude preferovat 
variantu číslo čtyři a předloží ji k jednání 
a  schválení vládě, tak se demonstrace 
rovněž uskuteční, ale v  tomto případě 
na  jeho podporu. Takto jsme to minist-
rovi Mládkovi oznámili již v  pátek 16. 
ledna, jak se na solidní sociální partnery 
sluší a patří. 

Kdo je hlavním pořadatelem demon- 
strace?

Je to Sdružení odborových organizací 
Czech Coal Group Most. Demonstrace 
nebude kvůli místu před ministerstvem 
tak početná jako před několika lety před 
Úřadem vlády ČR, ale bude tak důrazná, 
že se bude muset ministr a  případně 
i vláda pořádně zamyslet. My v tuto chví-
li už nemáme co ztratit, a proto budeme 
jakýmikoliv dostupnými, ale legálními 
prostředky bojovat o  zachování našich 
pracovních míst v okrese Most, který je 
nezaměstnaností nejvíce postiženým re-
gionem v Česku.

Co bylo důvodem k rozhodnutí uspo-
řádat demonstraci?

Kvůli těžebním limitům přerušila vláda 
před Vánoci projednávání Státní energe-
tické koncepce, která má určit směr, ja-
kým se česká energetika vydá v nadchá-
zejících desetiletích. K tomuto dokumen-
tu se mají ministři vrátit v  únoru. Do  té 
doby má Jan Mládek předložit materiál 
s analýzou možností v otázce těžebních 
limitů. Ministerstvo zpracovalo celkem 
čtyři varianty toho, jak s těžebními limity 
naložit. Vedle dvou částečných řešení 
ještě úplné zachování limitů zavedených 
v roce 1991 a plné prolomení včetně pře-
sídlení Horního Jiřetína a  Černic. Kon-
krétně první varianta spočívá v tom, že se 
limity prolamovat nebudou a  uhlí se 
za nimi již nikdy těžit nebude. Druhá vari-
anta počítá s prolomením limitů na Dole 
Bílina, který patří Severočeským dolům, 
a  na  lomu ČSA zůstanou zachovány. 
Třetí varianta spočívá v prolomení limitů 
na  Bílině a  částečném posunutí územ-
ních limitů v lokalitě ČSA. Čtvrtá varianta 
navrhuje těžit za  limity jak na Bílině, tak 
v plném rozsahu i na lokalitě ČSA. 

V čem tkví další problém?
Ministr Mládek nám potvrdil, že on 

sám preferuje varianty dvě a tři, to zna-
mená těžbu na  Bílině bez ČSA nebo 
těžbu na Bílině a částečné posunutí limi-
tů na ČSA. Obáváme se proto, že by se 
vládě na stůl nemusely dostat k posou-
zení všechny varianty. Hrozí riziko, že 
Mládek variantu navrhující totální prolo-
mení limitů vládě nepřeloží. Jím prefero-
vané varianty dvě a tři jsou pro nás ne-
přijatelné, protože i  částečné posunutí 
limitů na lokalitě ČSA k Hornímu Jiřetínu 
představuje v  konečném důsledku vel-
kou ztrátu pracovních míst. Již nyní se 
postupný útlum těžebního průmyslu 
z důvodu platnosti územně ekologických 
limitů těžby na lokalitě ČSA podílí velkou 
měrou na  zvyšující se nezaměstnanosti 
v  regionu. Na  každé hornické pracovní 
místo jsou totiž vázána další pracovní 
místa u dodavatelských firem a také ná-
vazně v  dalších odvětvích. V  případě 
ukončení těžby na  lokalitě ČSA v  dů-
sledku platnosti územních limitů by pod-
le studie Národohospodářské fakulty 
Vysoké školy ekonomické přišel okres 

 Pohřběte limity,  
ne nás a náš region!
Před dvěma lety, přesně 31. října 
2012 přivezly do  Prahy před Úřad 
vlády autobusy asi 1600 severočes-
kých horníků s  rodinnými příslušní-

ky. 80 let po Velké mostecké stávce se horníci z Dolu Československá 
armáda Most opět začali bouřit. Báli se nezaměstnanosti jako jejich 
propuštění kolegové v roce 1932. Uplynuly dva roky a situace se opaku-
je s  tím rozdílem, že ve Strakově akademii zasedá jiná vládní koalice. 
Demonstrace se nyní uskutečnila 29. ledna před ministerstvem průmys-
lu a obchodu. Důvod protestu byl však stejný, odboráři a zaměstnanci 
demonstrovali proti záměru ministra Jana Mládka (ČSSD) preferovat 
varianty řešení územně ekologických limitů, které neumožní na lokalitě 
ČSA těžbu uhlí za limity. O podrobnější informace požádal HGN v před-
večer konání demonstrace hlavního organizátora, předsedu Sdružení 
hornických odborů CCG Most (SOO CCG Most) a prvního místopředse-
du Odborového svazu PHGN Jaromíra Frantu.  
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Mohl byste vyjmenovat, jaké další do-
pady by měla zvyšující se nezaměst-
nanost v důsledku neprolomení limitů 
na  lokalitě ČSA na okres Most a Ús-
tecký kraj?

Zejména v okrese Most, ale i v celém 
regionu to může způsobit neřešitelnou 
sociální situaci, například i  s  dopady 
do zvýšení kriminality, a nárůst vylouče-
ných lokalit. S  těmito faktory se region 
obtížně vypořádává již nyní. Došlo by 
ke snížení příjmů a zvýšení výdajů státní-
ho rozpočtu, snížení příjmů do rozpočtu 
obcí o  odvody z  vydobytého nerostu. 
Projevilo by se to ve  snížení koupěs-
chopnosti obyvatelstva, hrozilo by reálné 
riziko nezajištění cenově přístupných do-
dávek tepla, nastal by výrazný nárůst 
závislosti na dovozu energetických suro-
vin z  rizikových oblastí a  reálná hrozba 
výrazného zvýšení cen tepla a  elektřiny 
pro obyvatelstvo, ale rovněž podnikatel-
ský sektor.

A  jaký přínos by naopak mělo prolo-
mení limitů pro okres, region i Českou 
republiku?

Pokračování těžby za  limity znamená 
pro region investici 30 miliard korun 
na výstavbu nového Jiřetína a na obmě-
nu těžební technologie, to vše bez zatí-
žení státního rozpočtu a  bez daňových 
úlev, poskytovaných zahraničním inves-
torům. Dalším pozitivním efektem by 
bylo nejen udržení, ale i rozvoj další za-
městnanosti, udržení sociálního klidu, 
ekonomického rozvoje regionu, možnost 

kvalitní obnovy krajiny po těžbě uhlí, za-
jištění spolehlivosti dodávek hnědého 
uhlí zejména do tepláren, zachování ce-
nově dostupného tepla pro obyvatele 
a firmy a zajištění energetické soběstač-
nosti ČR. To je snad dostatečně silná 
motivace, pro kterou stojí zato pokračo-
vat v  těžbě obrovského ložiska vysoce 
kvalitního hnědého uhlí za limity.       

Má hornická demonstrace podporu 
zaměstnavatele? Proslýchá se, že ma-
jiteli Severní energetické a  lokality 
ČSA Janu Dienstlovi je jedno, která 
varianta nakonec projde. On prý vydě-
lá na všech.

Prolomení limitů a zachování pracov-
ních míst je v zájmu nejen zaměstnanců, 
ale také  zaměstnavatelů. Podporu má 
i od vedení regionu. Hejtman Ústeckého 
kraje Oldřich Bubeníček nás veřejně 
podporuje, stejně jako město Most, obce 
a  další instituce. Podpořit naši demon-
straci přijedou i kolegové z OKD Ostrava 
a možná i dalších odborových sdružení. 
Na  druhou stranu notoricky známými 
odpůrci prolomení územních limitů jsou 
starosta Horního Jiřetína Vladimír Buřt 
a místostarosta Litvínova a politický sko-
kan Milan Šťovíček. Pokud jde o údajnou 
lhostejnost majitele Jana Dienstla, je to 
podle mne výmysl nebo politický tah 
ministra Mládka. Majitelé dali veřejně již 
několikrát zcela jasně najevo, že mají 
zájem pokračovat v  těžbě za  územními 
limity a  já nemám žádné informace 
o tom, že by svůj postoj změnili. Naopak 
jsou stále aktivní, aby těžba za  limity 
plynule pokračovala.  Petr Kolev            

HORNÍCI VLÁDĚ:
Pohřběte limity, ne nás a náš region!

KARVINÁ: Patnáct zaměstnanců spo-
lečnosti OKD si vyrazí do světa. Z více než 
10 tisíc kmenových zaměstnanců a zhruba 
tří tisíc pracovníků dodavatelských organi-
zací, kteří ve  firmě působili v  roce 2014 
bez úrazu, firma vylosovala 15 vítězů za-
hraničního zájezdu za  50, 30 a  20 tisíc 
korun. Počet úrazů v dolech OKD dlouho-
době klesá. Zatímco v  roce 2005 jich 
společnost registrovala 869, v  roce 2014 
šlo o 213 úrazů. Údaje zahrnují také pra-
covníky dodavatelských firem.

BERLÍN: Tři poslední hlubinné černou-
helné doly v  Německu – Prosper-Haniel, 
Auguste Victoria a  Ibbenbüren – vytěžily 
vloni 7,8 milionu tun uhlí, stejně jako 
v  předcházejícím roce. Hlubinná těžba 
černého uhlí v Německu by měla skončit 
v roce 2018. Ještě na konci 50. let přitom 
v  německém Porúří fungovalo 141 dolů, 
které ročně těžily 125 milionů tun uhlí 
a  zaměstnávaly téměř půl milionu lidí. 
Země nadále zůstává světovou jedničkou 
v těžbě hnědého uhlí, kterého v roce 2013 
vyprodukovala 183 milionů tun. 

DOUBRAVA: Obyvatelé hornické 
Doubravy dostali v  půlce prosince před-
časný dárek k Vánocům. V tomto advent-
ním čase totiž obec spustila nové interne-
tové stránky. Změna se však netýká pouze 
grafiky, ale rovněž obsahu. Nově bude ak-
tualizována nabídka volných pracovních 
míst v  regionu včetně pozvánek na  různé 
akce pořádané obcí či spolky. Nejpodstat-
nější změnou však bude pravidelný video-
záznam ze zasedání zastupitelstva. Podle 
starosty Doubravy Pavla Krska má Doubra-
va nejkrásnější webovky v širokém okolí.

MOST: Pět let má za  sebou Uhelné 
safari a zájem lidí o návštěvu hnědouhel-
ných lomů a rekultivovaných ploch v oko-
lí Mostu stále neklesá. Jen loni si od květ-
na do  října přijelo některou ze tří tras 
Uhelného safari prohlédnout 3600 zájem-
ců z celé republiky, s nimiž pětice průvod-
ců absolvovala 140 exkurzí. Od spuštění 
projektu prošlo těžebními společnostmi 
už téměř šestnáct a půl tisíce návštěvníků 
a nešlo pouze o turisty z ČR. Kromě Finů, 
Dánů, Indů tu byli návštěvníci třeba 
z Ekvádoru. 

MOST: Hospodářská a  sociální rada 
Mostecka (HSRM) vyzvala premiéra Bo-
huslava Sobotku (ČSSD), aby se zasadil 
o zodpovědné rozhodnutí kabinetu týkají-
cí se energetiky a  těžebního průmyslu 
a  aby sledoval perspektivní prospěch 
Mostecka, a  tím i  celé České republiky. 
V dopise, který na svém posledním jedná-
ní rada schválila, se na  premiéra obrací 
s tím, aby nedopustil ukončení těžby uhlí 
na lomu ČSA. HSRM, v souladu s dosud 
platnou Státní energetickou koncepcí 
dlouhodobě zastává stanovisko, že aktua-
lizovaná energetická koncepce (ASEK) by 
měla i nadále být v maximální možné míře 
postavena na využívání domácí surovino-
vé základny, tedy uranu, černého a přede-
vším hnědého uhlí.

Z regionů
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Za  dobrý výsledek považuje i  to, že 
zůstaly zachovány položky nákladů so-
ciálního charakteru v  jednotlivých spo-
lečnostech a  také to, že zaměstnanci 
nepřišli o  žádnou z  výhod, na  něž byli 
zvyklí.

Jednou z konkrétních novinek je navý-
šení příspěvku zaměstnavatele na penzij-
ní připojištění. Zaměstnanci pracující 
ve  společnosti do  15 let mají nárok 
na 500 korun měsíčně. Největší skupina 
lidí, kteří mají odpracováno mezi 15 a 30 
lety, mají šanci získat 550 korun. Ti, kdo 
ve  firmě pracují více než 30 let, mohou 
od  zaměstnavatele získat příspěvek 
na penzijní připojištění 600 korun.

„Rádi bychom do  budoucna přiměli 
naše zaměstnance, aby si na penzi spo-
řili i  z  vlastních zdrojů. Od  roku 2016 
bude mít na příspěvek od zaměstnavate-
le nárok pouze ten, kdo si bude z vlast-
ních prostředků spořit alespoň stokoru-

nu,“ vysvětlil personální ředitel Vršanské 
uhelné Petr Mrvík.

Drobných změn doznal program Zdraví. 
Zůstane zachován i  do  budoucna (v  ně-
kterých společnostech bude i  navýšen) 
a zaměstnanci budou mít šanci lépe s tě-
mito benefity nakládat. „Ve všech společ-
nostech se budou moci rozhodnout, zda si 
polovinu, případně celou částku, na  níž 
mají v  rámci programu Zdraví nárok, ne-
převedou právě třeba na penzijní připojiš-
tění,“ dodal personální ředitel.

Další novinka přijde již v  roce 2015, 
kdy doposud využívané poukázky Flexi 
Pass budou nahrazeny speciální platební 
kartou od  společnosti Benefity.cz. Tuto 
kartu bude možné uplatnit, podobně jako 
poukázky, v celé řadě provozoven.

„Jak bude nová karta vypadat a  kde 
a jak ji bude možné využívat, vysvětlíme 
a  upřesníme na  počátku roku,“ doplnil 
personální ředitel. (Zdroj: Důlní noviny)

Kolektivní smlouvy v CCG s novým mzdovým růstem
„Podařilo se ve  všech firmách dohodnout pevný mzdový nárůst 

ve výši 9,2 procenta, rozložený do následujících tří let, což považujeme 
v době, kdy se hornictví nachází ve velmi nelehké pozici, za velmi slušný 
výsledek,“ uvedl předseda Sdružení odborových organizací skupiny 
Czech Coal Jaromír Franta.



Domácí těžba uhlí nezvyšuje schodek 
obchodní bilance. Hodnota roční uhelné 
produkce EU činí 25 miliard eur. Kdyby 
bylo toto uhlí nahrazeno zemním ply-
nem, stál by jeho dovoz ročně 60 mi- 
liard eur (odhad Euracoalu). EU nemá 
dostatek vlastních zdrojů zemního plynu 
a  ropy, a  navíc je na  obou palivech už 
teď velmi závislá. U ropy činí podíl dovo-
zů 85 %, u  plynu téměř 70 %. Ložiska 
v Nizozemí a Velké Británii se rychle vy-
čerpávají, takže v  budoucnu bude EU 
ještě víc nesoběstačná. Uhlí je dosud 
nejkonkurenceschopnějším palivem 
v  elektrárenství (i  se započtením cen 
povolenek). EU ho sice musí ze 41 % 
dovážet, ale obchodní partneři (USA, 
Austrálie, do menší míry Kolumbie, Jižní 
Afrika) jsou stabilnější, předvídatelnější 
a méně rizikoví než OPEC nebo Rusko. 
Přeprava uhlí je také bezpečnější.

V EU se za uhlí srdnatě staví jen Pol-
sko, které zablokovalo stanovení unij-
ních cílů pro redukci emisí do roku 2050.  
Oficiální pozice Direktorátu pro energii 
je, že se snaží o snížení emisí CO2 z te-
pelných elektráren, k čemuž mají přispět 
technologie jako CCS. Provoz stávají-
cích a výstavbu nových uhelných bloků 
nejvíc ovlivňují dvě směrnice: Large 
Combustion Plants Directive (LCPD) 
z  roku 2010, která říká: omez radikálně 
emise, nebo zvol opt out a my ti dáme 20 
tisíc hodin provozu a  pak vypneš. Vy-
pnutí zvolilo 205 subjektů (nemusí to být 
jen elektrárny), z  nichž nejvíc připadlo 
na Británii. Druhá klíčová směrnice je již 
implementovaná: Industrial Emissions 
Directive (IED) z roku 2011, která aktu-
alizuje a  harmonizuje platnost sedmi 
předchozích směrnic o emisích. IED dělá 
v zásadě to samé co LCPD, ale je přís-
nější a  stanovuje termíny od  roku 2016 
do roku 2023. Tedy pokud velcí emitenti 
od  roku 2016 nezačnou být křišťálově 
čistí, dostanou zase nějaké hodiny 
a do roku 2023 musí zavřít. Jinak je slo-
žení energetického mixu stále v rukou 
každého členského státu.

Jak si počínají hlavní hráči? 
NĚMECKO: 
Jde cestou obratu v energetice – žád-

né jádro ani emise, vstříc zeleným zítř-
kům. Na vyrovnávání výkyvů v produkci 
solárek a  větrníků však zatím potřebují 
stabilní back-up. Jelikož nuceně vypínají 

reaktory a  kvůli ztrátovosti paroplyno-
vých zdrojů, které budou podle analytiků 
nerentabilní do roku 2016, připadne role 
zálohy zákonitě uhlí. Po  osmi letech se 
v zemi spustí tři nové černouhelné elek-
trárny, další budou následovat. V  do-
hledné době se tedy uhlí z  německého 
mixu nevytratí a vláda proti němu nemů-
že zasáhnout. 

VELKÁ BRITÁNIE: 
Je vůči uhlí daleko nepřátelštější, ale 

čelí stejnému dilematu. Podíl uhlí ve výro-
bě elektřiny je 39 %, tedy nejvíc ze všech 
zdrojů. Energetiky pálí uhlí na plný výkon, 
aby využily zbylých hodin a také proto, že 
na plynu by výrazně prodělávaly. Do dvou 
let tedy budou muset řadu bloků vypnout, 
ale do stavby nových paroplynových ka-
pacit se nehrnou. Motivovat by je měla 
zvláštní uhlíková daň, uvalená nad rámec 
emisních povolenek. Začíná na  pěti lib-
rách za tunu a postupně vzroste na něko-
likanásobek. Pokud nedojde ke  změně 
politiky, bude uhlí do roku 2020 z britské-
ho mixu vyřazeno. Dvě třetiny spotřeby 
energetického uhlí se dováží.

FRANCIE: 
Má navzdory vysokému podílu jádra 

v mixu několik uhelných elektráren, které 
však budou do dvou let z větší části vy-
řazeny kvůli LCPD, nebo konvertovány 
na  biomasu. EDF se na  jednom bloku 
v Le Havre pokouší o carbon capture and 
storage (CCS). Všechno uhlí se dováží.  

NIZOZEMÍ: 
Stejně jako Německo, začalo Nizoze-

mí před rokem 2009 stavět hned několik 
uhelných zdrojů. Letos mají být spuštěny 
bloky o výkonu 3,5 GW (RWE, EON, GDF 
Suez), což zvedne podíl uhlí na celkové 
kapacitě z  15 % na  22 %. Některé tyto 
projekty (Maasvlakte) si pohrávají s CCS, 
ale dost nezávazně. Všechno uhlí se do-
váží (Rusko, USA, Kolumbie).

ŠPANĚLSKO: 
Skoro všechny uhelné elektrárny od-

povídají požadavkům LCPD, takže jejich 
budoucnost nevypadá tak bledě. Vláda 
podporuje provoz deseti bloků na severu 
země, které spalují doma vytěžené uhlí. 
Správci sítě musí elektřinu z nich odebírat 
a prodávat za  fixní cenu. Tento program 
by měl skončit. Odhaduje se, že poté 
bude muset být vyřazeno 4,7 GW neren-
tabilních kapacit. Polovina uhlí se dováží.

USA: 
Ve  Spojených státech to má uhlí 

od  Obamova druhého funkčního období 
těžké. Navzdory lobbingu ze strany důl-
ních společností i utilit budou nové uhel-
né elektrárny podle navrhované legislati-
vy EPA (Úřad pro ochranu životního pro-
středí) muset být povinně vybaveny 
CCS, což by v dlouhém období zvýhodni-
lo zemní plyn, který při spalování emituje 
dvakrát méně CO2. Zpřísňovat se budou 
limity i  pro stávající bloky. Praktický do-
pad limitů by neměl být tak dramatický. 

Americké vlády, ať už vedené demo-
kraty či republikány, v uplynulých deseti-
letích do  výzkumu čistého uhlí napum-
povaly miliardy dolarů. Uhlí zatím přežilo 
nápor břidlicového plynu a  letos jeho 
využití v  energetice po  několika letech 
útlumu vzroste. Uhlí se v elektroenerge-
tickém mixu USA stále podílí z  větší 
části než plyn. 

AUSTRÁLIE:
Pro Austrálii je uhlí druhou nejvýznam-

nější exportní komoditou (po  železné 
rudě). V roce 2011 jeho vývoz vynesl 48 
miliard dolarů (3 % HDP). Uhlí je páteř-
ním palivem australského energetického 
mixu. Premiér Tony Abbott plní hlavní 
předvolební slib a  ruší uhlíkovou daň, 
kterou mělo platit 300 největších emiten-
tů CO2. Vysoce nepopulární daň je pova-
žována za překážku tvorby nových pra-
covních míst, a navíc zvyšuje ceny ener-
gií. Podle (environmentalistické) studie 
z roku 2012 vláda za pět let na dotacích 
odvětví poskytla 7 miliard dolarů. 

JAR:
Uhlí jako strategickou surovinu ozna-

čila v  lednu 2013 vláda Jihoafrické re-
publiky. Zatím neuvažuje o  vývozním 
clu, spíš jde o  možnost zastavit vývoz 
v  případě zásobovacích potíží. Tamní 
státní elektrárny měly v minulosti problé-
my se zajištěním dostatečného množství 
paliva.

Státní podpora uhelného odvětví a jeho postavení 
v rozvinutých ekonomikách Evropské unie 

Státy, které to s  energetickou bezpečností a  dostupnou elektřinou 
myslí vážně a nechtějí spoléhat na dovoz ropy a plynu, se na uhlí hodně 
soustředí. Jeho ceny v porovnání s ropou a plynem podléhají mnohem 
menším výkyvům a  také v  posledních letech tolik nezdražily (od  roku 
2000 zhruba o 100 %, zatímco plyn a  ropa o 300 %). Odvětví v EU za-
městnává 240 000 lidí a podílí se na průmyslovém rozvoji a prosperitě 
krajů, které velmi často žádné jiné perspektivní odvětví nemají.
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DOKONČENÍ Z MINULÉHO ČÍSLA

Milo Krmášek
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Noviny Odborového svazu pracovníků hornictví, geologie a naftového průmyslu

Prvním bodem jednání Rady Sdružení hornických odborů OKD 9. ledna v Ha-
vířově byl obsah dopisu, kterým její předseda Jaromír Pytlík požádal o podporu 
starosty a primátory obcí Moravskoslezského kraje při schvalování nově připra-
veného důchodového zákona, jenž zohledňuje nároky havířů fárajících do dolů 
po roce 1992. 

Bude OKD dovážet uhlí z Polska a propouštět?

Sokolovská uhelná uzavřela s odbory dodatek kolektivní smlouvy na rok 2015. 
Zaměstnancům společnosti garantuje zvýšení výdělku o 1,5 procenta. V příštím 
roce zachová i sociální fond.

Růst mezd v SU mírně překročí inflaci

Růst mezd mírně překra-
čující inflaci, zvýšení pří-
spěvku zaměstnavatele 
na penzijní připojištění nebo 
zachování sociálního fondu. 
To vše garantuje zaměst-
nancům Sokolovské uhelné 
uzavřený dodatek kolektivní 
smlouvy na  rok 2015. Ten 
stanovuje, vedle podmínek 
odměňování, také paramet-
ry sociálního programu pro 
zaměstnance na příští rok.

„Pro rok 2015 byl dohod-
nut růst průměrného výdělku ve výši 1,5 
procenta proti sjednané výši roku 2014. 
Průměrný měsíční výdělek z  kolektivní 
smlouvy tak dosáhne výše 29  286 ko-
run,“ říká Miroslav Mertl, člen předsta-
venstva pověřený vedením personálního 
úseku. Letos dojde také ke zvýšení pří-
spěvku zaměstnavatele na  penzijní při-
pojištění se státním příspěvkem 
o 100 korun. 

Zvýšilo se také odstupné. Jeho výše 
bude záviset na  délce zaměstnání 
a  může dosáhnout až 12násobku prů-
měrného výdělku.

„Kolektivní vyjednávání jsme směřo-
vali hlavně na oblast pro nás nejdůleži-
tější, a  to je zachování zaměstnanosti. 
Nechtěli jsme nepřiměřenými mzdovými 
požadavky podnítit zaměstnavatele, aby 
rychleji snižoval stav zaměstnanců. 
Do  jednání jsme proto šli s  návrhem 
dvouprocentního růstu mezd. Nakonec 
jsme dosáhli pro obě strany přijatelného 
kompromisu a  už před závěrem roku 
podepsali dodatek kolektivní smlouvy. 

Jeden a  půl procenta se 
může zdát málo, ale my si 
toho vážíme, protože v  le-
tošním roce budou na  So-
kolovskou uhelnou kladeny 
velké nároky, a  to hlavně 
zvenku,“ říká předseda 
Sdružení odborových orga-
nizací Sokolovské uhelné 
Jan Smolka.

Firma se bude muset le-
tos vyrovnat se ztrátami 
způsobenými poklesem cen 

za elektrickou energii. Na druhou stranu 
dojde ke  zvýšení cen emisních povole-
nek a zvýšení poplatků za vydobyté ne-
rosty. 

„To jsou věci, které okamžitě zvyšují 
náklady firmy o  desítky milionů korun, 
a my jsme je museli brát v potaz, když 
jsme připravovali návrh dodatku kolek-
tivní smlouvy. Pokud nedojde k  neoče-
kávaným událostem a  bude se dařit, 
jsme připraveni jednat s  vedením spo-
lečnosti o  případném dalším zlepšení 
podmínek našich zaměstnanců. V  roce 
2014 jsme například vyjednali vyplacení 
mimořádné prémie ve výši 32 tisíc korun 
na  zaměstnance nad rámec kolektivní 
smlouvy. To dokládá ochotu zaměstna-
vatele podělit se o hospodářské výsled-
ky se svými zaměstnanci,“ prozradil vý-
hled na  letošní rok předseda Smolka. 
Jak vedení společnosti, tak i  Sdružení 
odborových organizací Sokolovské uhel-
né považují tento dodatek za  solidní 
kompromis, který zabezpečí příznivé so-
ciální klima ve společnosti. (pek)

Pane premiére,  
nedopusťte ukončení 

těžby
Hospodářská a  sociální rada 

Mostecka (HSRM) vyzvala premiéra 
Bohuslava Sobotku (ČSSD), aby se 
zasadil o  zodpovědné rozhodnutí 
kabinetu týkající se energetiky 
a těžebního průmyslu a aby sledo-
val perspektivní prospěch Mostec-
ka, a  tím i  celé České republiky. 
V dopise, který na svém posledním 
jednání rada schválila, se na premi-
éra obrací s  tím, aby nedopustil 
ukončení těžby uhlí na  lomu ČSA. 
Na  dopis upozornil regionální 
server homer.cz.

„Vytěžitelné zásoby hnědého uhlí 
na lomu ČSA jsou mimořádně cenné 
a  představují jediný významný zdroj 
domácích fosilních energetických su-
rovin pro výrobu elektrické energie 
a  tepla, který by byl k  dispozici 
v dlouhodobém horizontu. Obracíme 
se proto na vás s naléhavou výzvou: 
nedopusťte nedozírné škody, ke kte-
rým by vedlo ukončení těžby uhlí 
na lomu ČSA na Mostecku. Nedovol-
te, aby se region Mostecka dostal 
do  těžko napravitelného hospodář-
ského a sociálního kolapsu,“ píše se 
v  dopise, který podepsala předsed-
kyně rady Helena Veverková a oba 
místopředsedové, primátor Mostu 
Jan Paparega a  starosta Meziboří 
Petr Červenka.

V dopisu HSRM premiéra Sobotku 
dále upozorňuje, že Mostecko stojí 
dlouhodobě na špici statistik o neza-
městnanosti, žádné převratné plány 
na změnu orientace místního průmys-
lu a rozšíření nabídky pracovních míst 
se neuskutečnily.

„Ukončení těžby v  dole ČSA bez 
jasné a rychle splnitelné vize náhrady 
domácí suroviny a  pracovních míst 
může tento problém dál dramaticky 
prohloubit. Konkrétně mluvíme o  ná-
růstu vyloučených lokalit, zvýšení kri-
minality, zvýšení počtu neplatičů, exe-
kucí a podobně. Zásadní by byl i do-
pad do  státního rozpočtu snížením 
odvodů, poplatků, daní, zvýšením  
sociálních výdajů a  hlavně by si stát 
zablokoval více než 750 milionů tun 
nejkvalitnějšího hnědého uhlí, a  tím 
znehodnotil tento významný tuzemský 
palivový zdroj ve  vlastnictví státu,“ 
varuje premiéra   HSRM. 

HSRM vznikla v  březnu roku 1999 
jako apolitické občanské sdružení, 
jehož členy jsou fyzické a  právnické 
osoby, instituce státní nebo veřejné 
správy, které žijí nebo působí na Mos-
tecku.  (red)

Rada jednala o obsahu podnikové ko-
lektivní smlouvy OKD a  odvětvové 
smlouvy, které podle odborů zajišťují 
minimum výhod poskytovaných zaměst-
nancům. 

O záměru vedení OKD zavést 10hodi-
nové pracovní doby na Dole Paskov se 
v  poslední době vedla mnohá jednání, 
na  kterých odbory vyjádřily své nesou-
hlasné stanovisko. Díky nátlaku OS 
PHGN došlo 15. ledna k  dalšímu pra-
covnímu jednání se zástupci Krajské 
hygienické stanice v  Ostravě. Výsled-
kem je, že hygiena bude muset znovu 
přezkoumat návrh OKD na  zavedení 
10hodinových směn, který v  minulosti 
podpořila.

O vývoji ukazatelů pracovní úrazovos-
ti za 11 měsíců loňského roku informoval 
svazový inspektor Vladimír Potomák. 
V uvedeném období bylo zaregistrováno 
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188 pracovních úrazů, z  toho 8 smrtel-
ných, s úrazovou četností 7,86. O kom-
plikovaných pracovních podmínkách 
horníků svědčí rovněž 146 výjezdů důl-
ních záchranářů.

Předseda J. Pytlík informoval o  tom, 
že vedení ČMKOS navštíví některé z důl-
ních pracovišť v OKD, aby si mohli udě-
lat osobní zkušenost, v  jakém prostředí 
havíři pracují. Objevil se rovněž požada-
vek, aby vedením OKD vysvětlilo údajný 
záměr NWR dovážet uhlí z  Polska, což 
by umožnilo managementu další snižo-
vání stavu zaměstnanců OKD. (voj) 


