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jednávání předčasných hornických 
důchodů se ministr spravedlnosti 
JUDr.  Robert Pelikán (ANO) ohradil 
vůči oprávněným požadavkům horníků 
s tím, co si to vlastně horníci dovolují 
chtít a co vlastně udělali pro stát. Jeho 
vyjádření je považujeme za nedůstojné 
a měl by se všem havířům omluvit!

Představitelé jednotlivých dolů OKD 
zaslali proto ministru Pelikánovi ote-
vřený dopis, který uveřejňujeme v  pl-
ném znění. 

Otevřený dopis nejen 
k hornickým důchodům

„Vážený pane ministře,
o  sjednání spravedlivých důchodů 

pro horníky se pokoušíme už velmi 
dlouhou dobu. Vlastně od doby zruše-
ní důchodových kategorií, tedy od roku 
1993. Tehdy ještě předseda vlády pan 
Klaus slíbil vytvoření takových podmí-
nek, aby zaměstnanci pracující v riziko-
vých kategoriích mohli odejít dříve 
do důchodu. Bohužel se vždy jednalo 
a jedná jen o sliby vlád předešlých, i té 
současné. Jediná vláda, která alespoň 
částečně vyřešila tento problém, byla 
„Nečasova“, a  to Nařízením vlády 
č.  363/2006 Sb. Tehdy ministr Petr 
Nečas sfáral osobně do  dolu, aby se 
na vlastní oči přesvědčil, v jakých pod-
mínkách horníci pracují. Technické 
úpravy výše jmenovaného nařízení vlá-
dy byly pak provedeny letos za  Vaší 
vlády (zrušení omezení roku 2008 do-
kdy museli horníci odpracovat 3300 
směn).

Domnívali jsme se, že návrh zákona 
projedná vláda na  jednání v  Ostravě 
v  červenci letošního roku, ale jednání 
k hornickým důchodům bylo přeruše-
no. Vaše tvrzení, že horníci přinášejí 
přínos pouze zaměstnavateli, je přinej-
menším velmi zarážející a  znevažuje 
těžkou hornickou práci!

Vysoký počet chorob z  povolání, 
obecných onemocnění, ztráta fyzické 
zdatnosti i  vysoký počet pracovních 
úrazů – to jsou všechno nepříznivé 
faktory, které tyto zaměstnance vyřa-
zují z  pracovního procesu nebo jim 
případně znemožňují vykonávat další 
zaměstnání do doby odchodu do řád-
ného důchodu. Je naprosto nereálné 
očekávat, že by se s těmito problémy 
většina horníků uplatnila na trhu práce. 

„Jsme bohužel jedinou zemí v Evro-
pě, kde není tato fyzicky náročná prá-
ce zohledněna dřívějším odchodem 
do důchodu! Ve většině zemí EU od-
cházejí horníci do důchodu ve věku 43 
až 55 let,“ upozorňuje předseda Sdru-
žení hornických odborů OKD a místo-
předseda Odborového svazu PHGN 
Ing. Jaromír Pytlík. 

Podle odborového předáka samotní 
horníci svou prací přinášejí ekonomice 
České republiky nemalé příjmy. „Argu-
menty některých politiků, že dřívější 
odchod do důchodu není systémovým 
řešením, považujeme za naprosto ma-
toucí a  nepřijatelné. Vždyť i  v  české 
společnosti jsou skupiny státních za-
městnanců, jejichž práce je zohledně-
na výsluhovými rentami po  15 letech 
práce. Apelujeme tedy na vás, volené 
zástupce občanů této republiky, abys-
te již přestali zavírat oči před tímto 
problémem a  legislativně jej vyřešili. 
Nechte nás horníky, užívat si alespoň 
pár let zaslouženého důchodu, na kte-
rý do důchodového systému přispívá-
me výraznou částkou,“ zdůrazňuje Ja-
romír Pytlík.

Jak dopadlo jednání vlády?
„Podle informací, které jsme obdr-

želi od účastníků zasedání vlády, bylo 

samotné jednání k důchodům nejdelší 
a velmi bouřlivé. Námitky byly vznese-
ny od ministra financí Andreje Babiše 
(ANO), který vše spojuje s  osobou fi-
nančníka Zdeňka Bakaly. Důchody 
horníků přece nelze spojovat s problé-
my a závistí mezi podnikateli. 

A co dál?
Na  odpoledním společném sezení 

vlády se zástupci odborů, významných 
zaměstnavatelů, zástupců měst a dal-
ších složek přislíbil premiér Bohuslav 
Sobotka (ČSSD), že důchody horníků 
budou projednány definitivně v  září. 
Na  výhrady odborářů reagoval také 
ministr Babiš, který prohlásil, že ne-
zpochybňuje nároky na dřívější odcho-
dy horníků do důchodu. Nezbývá než 
si počkat do září, zda vláda splní, co 
slíbila. „Věříme, že nebude potřebné 
zahájit razantní kroky k docílení našich 
spravedlivých požadavků,“ doufá Ja-
romír Pytlík. 

Při jednání vlády v Ostravě a při pro-

Jaromír Pytlík: Vyzýváme důrazně vládu,  
aby začala řešit hornické důchody!

 Jednání k důchodům horníků, kteří nastoupili do dolu po roce 1992, 
pokračovalo i o prázdninách. Hornické odbory předpokládaly, že vláda 
na svém zasedání v Ostravě 22. července dá k návrhu souhlas a ten pak 
půjde ke schválení do sněmovny. Bohužel se tak nestalo a vláda hornic-
ké důchody odložila na další jednání v září.
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PŘED ÚŘADEM VLÁDY V PRAZE 
SE 9. ZÁŘÍ USKUTEČNÍ 
DEMONSTRACE NA PODPORU 
ZÁKONA O DŘÍVĚJŠÍCH 
HORNICKÝCH DŮCHODECH. 
DVA AUTOBUSY ODBORÁŘŮ 
A HORNÍKŮ Z OKD V UNIFORMÁCH 
A FÁRAČKÁCH SKANDOVÁNÍM 
PODPOŘÍ TY ČLENY VLÁDY, KTEŘÍ 
S PŘIJETÍM ZÁKONA SOUHLASÍ.    



Dovolím si připomenout několik 
faktů ve vztahu hornictví a vlády:

Kdo zrušil v roce 1992 důchodové ka-
tegorie bez jakékoliv náhrady? 

VLÁDA

Kdo měl zajistit náhradu za zrušené 
kategorie a vytvořil komisi, která nic 
nevyřešila?   VLÁDA

Kdo nikdy nevalorizoval částky 
ve „Vyhlášce 19/1991“ (NPE) 
a nakonec ji zrušil? VLÁDA 

Kdo nechrání horníky, kteří mají 
poškozené zdraví dlouholetou prací 
a jsou vyřazováni na obecné choroby 
za účinného přihlížení ministerstva 
zdravotnictví a potažmo také soudů? 
 VLÁDA 

Kdo doslova „zpackal“ privatizaci 
OKD a stát tak přišel o miliardy? 
 VLÁDA 

Kdo nezajistil majoritu blokováním 
akcií OKD, které měla města 
a následně je prodala?    VLÁDA 

Kdo v zásadě vyhodil miliardy 
a daroval byty a další nemovitosti 
OKD?  VLÁDA 

Kdo dlouhodobě není schopen vyřešit 
nezaměstnanost a sociální problémy 
v Moravskoslezském a Ústeckém  
kraji? VLÁDA 

Kdo dopustil nulovou zákonnou 
ochranu nerostného bohatství a jeho 
úplného vydobytí?  VLÁDA 

Kdo nedokázal ochránit „Horní zákon“ 
ve vztahu k vyvlastnění? VLÁDA 

Kdo dlouhodobě neřeší Surovinovou 
politiku a Státní energetickou 
koncepci ČR?  VLÁDA

Kdo neřeší v rámci EU roční dovoz 
cca 240 milionů tun černého uhlí 
do Evropy? VLÁDA 

Rovněž jakékoliv spojování proble-
matiky hornických důchodů s vlastníky 
OKD je velmi ubohé, protože problémy 
s vlastníky si vyrobil stát a není možné 
se mstít horníkům!

Stát mohl již dávno zapojit vlastníky 
do  spolupodílení se na  předčasných 
důchodech pro horníky a pro nás z ne-
pochopitelných důvodů tak neučinil. 
Je třeba si ověřit, jak v celé Evropě řeší 
dřívější odchody horníků do důchodu. 
Asi vůbec nevíte, jaký je věk dožití na-
šich horníků a nevnímáte veškeré zpra-
cované studie. Nechcete slyšet, jaký je 
zdravotní stav horníků, počty chorob 
z  povolání, obecných chorob a  další 

poškození zdraví. Zcela určitě nemáte 
ani ponětí, v  jakých podmínkách se 
v  dole pracuje. Vůbec neakceptujete 
fakt, že v konečném důsledku to zatíží 
daňové poplatníky, tedy i  vaše voliče. 
Horníci jsou také občany tohoto státu 
a  rovněž odvádějí do  státní pokladny 
daně, a to nemalé. Vaše veřejná vyjád-
ření jsou pak zcela opačná a neodpo-
vídají skutečnostem.

Právem je nejen hornická veřejnost 
pobouřena Vašimi výroky a  chováním 
některých členů vlády k horníkům!

Otázka tedy zní: Co stát, vláda, mini-
sterstva, poslanci, senát atd. dělají pro 
nás, své občany a voliče?

Svými postoji hazardujete se zdra-
vím horníků (a  nejen jejich). Přivádíte 
občany ve  výše jmenovaných krajích 
do neřešitelných sociálně vyhrocených 
situací. Vytváříte svým postojem soci-
ální nepokoje a svým přístupem „přilé-
váte benzín“ do těchto ohnisek.

Současný stav je neudržitelný a jako 
vrcholný představitel tohoto státu bys-
te si měl uvědomit, že lze očekávat 
sociální nepokoje v  těchto oblastech. 
A nejen státní aparát, ale i Vy osobně 
budete za ně plně odpovědný!

Nemíníme již déle chlácholit kolegy 
horníky a slibovat jim, že se jednáním 
vše vyřeší. Zatím se nevyřešilo téměř 
nic. Pravděpodobně nejste dostatečně 
obeznámen, jak se podobné problémy 
řešily v polském hornictví. Tyto závaž-
né události mají velmi významný vliv 
na naše horníky. A věřte, že horníkům 
je naprosto jedno, že doly nevlastní 
stát. Protože stát je hlavním viníkem 
současné situace a je povinen dát vše 
do pořádku.

Pokud se nevyhýbáte odpovědnosti 
za  danou situaci, můžete se na  práci 
horníků přijet podívat a také sfárat mezi 
ně do dolu. Samozřejmě i včetně všech 
ministrů, kteří ještě nefárali. Tento dopis 
považujte také za  pozvání na  fárání 
do dolu.  
Havířov, 14. srpna 2015
S pozdravem Zdař Bůh 
Ing. Jaromír Pytlík, 
místopředseda, OS PHGN 
a předseda SHO OKD,
Jiří Fila, 
místopředseda Dolu ČSM, 
Vladislav Pawlas, 
místopředseda ZV Dolu Darkov, 
Rostislav Palička, 
předseda ZV Dolu Paskov, 
Jiří Waloszek, 
předseda ZV Dolu Karviná, ČSA, 
Albin Sirotiar, 
místopředseda ZV Dolu Karviná, Lazy, 
Bc. Monika Němcová, 
předsedkyně ZO PP OKD 

Vyzýváme důrazně vládu,  
aby začala řešit hornické důchody!
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PRAHA: Novým předsedou Českého 
báňského úřadu se stal Martin Štember-
ka. Na  základě výběrového řízení o  tom 
rozhodla na svém ostravském výjezdním 
zasedání Vláda ČR. Doposud působil 
na Českém báňském úřadu jako statutár-
ní náměstek. Po odchodu Ivo Pěgřímka, 
který je ředitelem Severočeských dolů, 
byl od počátku letošního roku Štemberka 
pověřen řízením úřadu. Nový předseda 
ČBÚ byl do funkce uveden 24. července 
po složení služebního slibu.

KARVINÁ: Česká hudební legenda Tři 
sestry bude hlavní hvězdou Hornických 
slavností OKD. Ty se letos uskuteční 
v sobotu 12. září v karvinském Parku Bo-
ženy Němcové. Ve  stejný den proběhne 
ve Staříči Den horníků. Kromě Tří sester 
zahraje v  Karviné také kapela Ahard se 
zpěvačkou Tanjou. Vystoupí havířovská 
kapela Nebe nominovaná v několika sou-
těžích v  kategorii Objev roku, zpěvačka 
Elis. Představí se také Vaťák – revival 
skupiny Kabát. Den horníků, který se 
koná ve  stejný den jako karvinská akce 
v  areálu fotbalového hřiště ve  Staříči, 
bude mít program především rockový. 
Obě akce nabídnou jako tradičně bohatý 

program pro děti. V Karviné se část pro-
gramu vrací do zrekonstruovaného amfi-
teátru letního kina, kde vznikne Nadace 
OKD stage s  vystoupením mažoretek, 
cirkusu, folklorního souboru, taneční for-
mace nebo v regionu populárního Permo-
níku. Obě akce pietním aktem, v případě 
Karviné také mší, připomenou památku 
těch, kteří zemřeli při práci v hornictví.

VRŠANY: Neuplynulo ani půl roku 
od nálezu zkamenělého stromu v lokalitě 
Vršany a na stejném místě se mohou po-
chlubit dalším podobným unikátem. Ten-
tokrát jde o výrazně menší kmen. Zhruba 
jeden a půlmetrový kmen byl ale z místa 
odvezen a uložen z dosahu těžby. S nej-
větší pravděpodobností se jedná o  tiso-
vec Taxodium, jehličnatou dřevinu s kaž-
doročně opadavými větvičkami. Pochází 
z třetihor, období miocénu, stáří se odha-
duje na 17 – 20 milionů let.

SOKOLOV: Městská policie Sokolov 
i  v  roce 2015 pokračuje v  projektu „Po-
moc v  tísni“, v  rámci kterého dostane 
dalších 10 občanů k dispozici nejen osob-
ní tísňové tlačítko, ale také budou mít pří-
stup k zvýhodněným službám. V budouc-
nosti by se navíc projekt mohl rozšířit 
i mimo hranice města. Do projektu se za-
pojí také největší zaměstnavatel ve městě 
společnost Sokolovská uhelná. Nejde při-
tom zdaleka o  první případ spolupráce 
firmy se strážníky. V minulosti Sokolovská 
uhelná finančně podpořila například pro-
jekt sokolovské městské policie zaměřený 
na  posílení bezpečnosti seniorů, nebo 
spolupracovala při řešení problémů s krá-
dežemi kovů a jejich výkupem.   

Z regionů



Premiér Bohuslav Sobotka (ČSSD) 
i  ministr průmyslu Jan Mládek 
(ČSSD) na posledním jednání tripar-
tity řekli, že plné prolomení limitů je 
nejekonomičtější variantou. Jak 
na to reagovali ostatní ministři? 

Nereagovali. Když premiér České re-
publiky sdělí takovou věc, nebo potvrdí, 
co řekne ministr průmyslu, tak si myslím, 
že nějaká diskuse v zásadě ani být ne-
může. Problém ale samozřejmě je, že 
jedna věc je ekonomická výhodnost, 
a druhá politická akceptovatelnost. To je 
velký rozdíl. Nás to samozřejmě potěšilo. 
A  to i  ve vztahu k budoucnosti. Dále je 
otázka, jakou bude mít vláda odvahu či-
nit konkrétní rozhodnutí. Zatím to podle 
zpráv a výstupů vypadá, že by rádi roz-
hodnutí o Dolu ČSA posunuli až na delší 
časový úsek, a  to se nám samozřejmě 
nelíbí. Obáváme se, že uhlí už nebude 
dobyvatelné. 

Otázka budoucnosti hnědého uhlí 
souvisí také s dodávkami dálkového 
tepla. Bude to v budoucnu v případě 
zachování limitů na  lomu ČSA pro-
blém?

V  tomto případě nejsme úplně klidní, 
protože dodávky tepla ještě nejsou vyře-
šeny. Zde je právě otázka uhlí z  lomu 
ČSA, jehož výhřevnost je klíčová pro 
tento účel. Také je třeba říct, že řada 
obyvatel České republiky nebude mít 
přístup k  plynu, nebo elektřině kvůli fi-
nanční náročnosti. Budou mít klasické 
topení a na to potřebujete uhlí. Je třeba 
se k tomu postavit čelem. Pro obyvatele 
je třeba udělat hodně, abychom mohli 
klidně spát, a aby mohli klidně spát poli-
tici. Zejména ti, kteří o  tom rozhodnou 
pozitivně. Ti, kteří se staví proti prolome-
ní limitů, by měli lidem přiznat pravdu. 
Měli by jim říct, jak by to mohlo skončit. 
Jestli vůbec budou mít peníze na zapla-
cení teplo pro svůj dům či byt. Na jedné 
straně se řeší kotlíkové dotace a na stra-
ně druhé uzavírání dolů.

Jak hodnotíte jednání jednotlivých 
politiků na  tripartitě? Jaký je jejich 
přínos? Kdo z  nich „kope za  od- 
bory“?

Snažím se nečinit v  této věci žádné 
rozdíly, jestli ten či onen za někoho kope 
nebo nekope, protože tady se nemusí 
jednat vždy o to, co kdo říká, ale z čeho 
to vychází. Z toho pohledu to hodnotím 

tak, kdo a jak ve věci racionálně postu-
puje. Bohužel se obávám, že je to zatíže-
no právě politickou obavou, která způ-
sobuje sekundárně další škody. Zlobím 
se také na minulé vlády, protože ta sou-
časná je v situaci, kdy je postavena před 
časovou osu, která je už takřka nepře-
kročitelná. Druhá věc je, že minulé vlády 
se cíleně vzdávaly své zodpovědnosti 
za rozhodnutí o uhlí. Kdybychom rozho-
dovali v  jiném čase, tak jsme nemuseli 
dělat nové a  nové studie. Možná by-
chom byli ušetřeni takových věcí, že to 
i ono uhlí má větší či menší výhřevnost. 
Nebo že najednou najdeme nějaký zdroj 
uhlí, o  kterém jsme dosud nevěděli. 
A také bychom se možná vyhnuli různým 
spekulacím s  pozemky a  podobně. Ale 
bohužel, to se stalo. Říkám to pro úpl-
nost, protože to vypadá, že je to souboj 
se současnou vládou. Myslím si, že zá-
klad daly vlády minulé díky tomu, že 
nerozhodovaly. Představa, že se u Dolu 
ČSA rozhodnutí odsune o dalších pět let, 
tak to bude stejná situace. Další zbyteč-
ně utracené peníze, které přijdou na stej-
né závěry jako současné studie. Bude 
jen jiné složení vlády, což není vůbec 
zodpovědné. Chceme, aby rozhodnutí 
bylo přijato. Aby prošla varianta číslo 
čtyři, tedy prolomení limitů jak na Bílině, 
tak na lomu ČSA. Jak se to zabezpečí, je 
na vládě. Nechceme řešit nuance. Jestli 
tady máme takové uhlí, které svou kvali-
tou předčí všechna ostatní dobyvatelná 
území, která máme, tak si myslím, že 
bychom si měli přístup k  tomuto zdroji 
zachovat. Měli bychom zvážit, pro jaký 
účel se bude uhlí používat. Myslíme si, 
že bychom se neměli vzdát uhlí nejvyšší 

Josef Středula: Ať vláda ukončí přešlapování 
kolem limitů a hornických důchodů

Vláda Bohuslava Sobotky (ČSSD) by měla rozhodnout o  těžebních limi-
tech v  severních Čechách. Její přešlapování v  této otázce je špatné pro 
všechny. Pro obyvatele, kteří v regionu žijí, pro zaměstnance i pro budouc-
nost. V  rozhovoru pro server iUHLI.cz to řekl předseda Českomoravské 
konfederace odborových svazů (ČMKOS) Josef Středula. Zároveň dodal, že 
minulé vlády se cíleně vzdávaly své zodpovědnosti rozhodnout o těžbě uhlí 
za stanovenými limity. 
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kvality. To je vlastně souboj. Jsme také 
napadáni, že někomu sloužíme. Myslím, 
že jediní, komu sloužíme, jsou zaměst-
nanci. To nepopíráme, nesloužíme niko-
mu jinému. Osobně jsem s nikým jiným 
nemluvil, jak se rádo říká, že s uhlobaro-
ny. Nemám pro to v  této chvíli žádný 
důvod, protože mnozí z  těch, kteří jsou 
ve firmách na řídicích místech, jsou také 
zaměstnanci těchto majitelů. Důležité je 
říct, že uhlí patří státu a stát je ten, kdo 
rozhoduje.

Jak hodnotíte demonstrace jako ná-
stroj komunikace? Pomáhají de-
monstrace horníků, plní svůj účel? 
Není na místě spíš sofistikované vy-
jednávání?

Je to forma krizové komunikace. Když 
někde není slyšet, když někdo nechce 
najít rozumné řešení, tak je logické, že 
dojde i k takovým věcem. Já naopak ví-
tám všechny protestní akce, které se 
odehrály. Vidím jednoznačný zájem ze 
strany odborů a Odborového svazu pra-
covníků hornictví, geologie a  naftového 
průmyslu o  zachování pracovních míst. 
ČMKOS tyto aktivity jednoznačně pod-
poruje. Stejně jako jsem měl možnost 
zúčastnit se demonstrace před MPO, 
měl jsem možnost být chvíli s  demon-
stranty před Úřadem vlády v souvislosti 
s  jednáním tripartity o  limitech. Je to 
naprosto v pořádku, je to správné. Mu-
sím poděkovat hornickým odborům 
za to, jakým způsobem se k tomu posta-
vily. Boj ale neskončil. Vždy to musí být 
kombinace. Od  diplomacie, odbornosti 
až třeba po takovéto protestní aktivity.

Můžete krátce zhodnotit situaci 
v černouhelné firmě OKD, konkrét-
ně otázku předčasných důchodů 
pro horníky?

S předčasnými důchody nemáme vů-
bec žádný problém, ať je horníci mají. 
Úplně se podivuji nad tím, co se odehrá-
lo v souvislosti s  jednáním vlády v Mo-
ravskoslezském kraji a  následné neroz-
hodnutí o důchodech. Nechápu to. Zů-
stává nad tím rozum stát, jak se to vůbec 
mohlo odehrát. Známe ty, kteří to zapří-
činili. To je všeobecně známo. Na druhé 
straně by každý člen vlády, který to ještě 
neabsolvoval, měl do kilometr hluboké-
ho dolu zajít, strávit tam nějaký čas, aby 
si zažil, jak je to příjemné a skvělé. Jsou 
tam nádherné pracovní podmínky, ob-
zvláště, když se ta skála pohne a někoho 
zasype. Tam si všichni uvědomí, že je to 
opravdu jedna z  absolutně nejtěžších 
a nejnebezpečnějších profesí. To, že se 
diskutuje o možnosti dřívějšího odchodu 
do  důchodu, by mělo být bráno jako 
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Největším problémem regionů je struk-
turální nezaměstnanost. Regiony se ne-
dají úplně srovnávat. Každý je opravdu 
úplně odlišný. Udržet objektivní odstup je 
pro mě o to těžší, protože z jednoho z re-
gionu jsem. Narodil jsem se v Opavě, žil 
jsem tam, region znám velmi dobře. Nej-
horší je, když na  některý z  postižených 
regionů zapomeneme. Možná že každý 
z nich bude mít jiný druh léčení, ale oba 
jsou postiženy obrovskou strukturální ne-
zaměstnaností. A  také tím, že dříve byly 
preferované a  dnes „zatracované“, což 
není žádná příjemná záležitost. Na druhé 
straně věřím, že oba regiony budoucnost 

mají. Nyní jde o to, aby soustředěná po-
moc dále pokračovala. Kdyby v  Morav-
skoslezském kraji nebyli investoři, byla by 
situace tragická. Totéž platí pro Ústecký 
kraj a nejenom pro něj. Otázka těžby hně-
dého uhlí totiž zasahuje do  více krajů. 
Lidé za  prací migrovali. Každý region je 
odlišný historií a svými možnostmi. Situa-
ce může být jiná v regionu, který je blízko 
hranice s  Německem a  jiná v  regionu, 
který má blízko hranici s Polskem a Slo-
venskem. Na  tripartitě se snažíme dělat 
vše, aby se postiženým regionům pomá-
halo. Vždy ale zdůrazňujeme, že jsou 
i další oblasti, které mají obrovské problé-
my s  vysokou nezaměstnaností, jako je 
například Břeclavsko. Na to se nesmí za-
pomínat, abychom nepřehlédli významné 
problémy, které v  ČR máme. Musíme 
postupovat vyváženě. Každopádně nej-
větší problémy jsou právě v  Moravsko-
slezském a Ústeckém kraji.

Jaroslav Průcha (server iUHLI.cz)

Josef Středula: Ať vláda ukončí přešlapování  
kolem limitů a hornických důchodů

Vážení poslanci Evropského parla-
mentu!

Obracíme se na  Vás se žádostí 
o  pomoc při prosazení předčasného 
odchodu do  důchodu pro horníky 
České republiky pracující v  podzemí. 
V  současné době je dřívější odchod 
do důchodu zajištěn pouze  pro skupi-
nu horníků, kteří začali pracovat 
v podzemí do konce roku 1992. Horní-
ci  v České republice jako jediní v Ev-
ropě nemají určenou dřívější dobu pro 
odchod do důchodu oproti ostatní po-
pulaci. Jiné evropské státy přitom 
zdraví horníků chrání omezením doby 
práce v  podzemí a  dřívějším odcho-
dem do důchodu  a to např.:

Polsko – důchod po 25 letech od-
pracovaných v  dole, navíc další čtyři 
roky  s podporou ve   výši 75% jejich 
průměrné mzdy,

Maďarsko – důchod po  25 letech 
odpracovaných v  dole   nebo po  od-
pracování 5000 směn,

Bulharsko – důchod ve  45 letech, 
při splnění podmínek (odpracovaných 
směn), v  52 a 57 letech podle pracov-
ních kategorií,

Slovensko – důchod při odpraco-
vání minimálně 11 let do  konce roku 
1999 a  přiznání  důchodu do  konce 
roku 2023, důchod v 55 až 59 letech 
(prodloužení bývalých důchodových 
kategorií do roku 1999),

Rumunsko - důchod výjimečně 
ve  45 letech po  odpracování 20 let 
v podzemí,

Řecko - důchod v 55 letech při mi-
nimální odpracované době  4500 dnů 
(15 let),

Francie – za každé 4 roky odpraco-
vané v dole se snižuje hranice o 1 rok, 
nejdříve však v 50 letech,

Itálie – v  56 letech s  podmínkou 
odpracování 15 let v dole.

Česká republika – pro horníky, kte-
ří začali pracovat v dole po 1. 1. 1993, 
je stanoven důchod od 63 až do 67 let 
a  současně musí mít odpracováno 
celkem 31 až 35 let.

Průměrná délka života českého 
horníka pracujícího v  podzemí dolů 
OKD, a.s., je přitom podle poslední 
studie hygienické služby 61,4 let, což 
je o 5,8 let méně než je celostátní prů-
měr. Kvalita života po odpracování 20 
let v  dole je navíc značně omezena 
a to:
n  dýchacími potížemi a  výrazným 

poklesem všech ukazatelů funkce 
plic (ve  23,8% porucha funkce 
plic, v 79% chronická bronchitida, 
88,7% trpí dušností),

n  výrazným zhoršením fyzické zdat-
nosti (proti stejné skupině zaměst-
nanců z jiných odvětví v tomto re-
gionu je fyzická zdatnost na úrovni 
55-60% ),

n  vysokým počtem chorob z povolá-
ní,

n  vysokým počtem obecných one-
mocnění (za  období 2010 – 2014 
ztratilo zdravotní způsobilost k vý-

Dopis SHO poslancům Evropského parlamentu 
konu práce téměř 800 zaměstnan-
ců, z  nichž  většina z  důvodů 
obecného onemocnění souvisejí-
cího s výkonem práce).

Jako jediný v Evropě nemá český 
horník nárok pro dřívější odchod 
do důchodu!

O  sjednávání spravedlivých dů-
chodů pro horníky se pokoušíme 
prakticky od  zrušení důchodových 
kategorií od  roku 1993. Tehdejší 
předseda vlády pan Klaus slíbil vy-
tvoření takových podmínek, aby za-
městnanci pracujících v  rizikových 
kategoriích mohli odejít do důchodu 
dříve. Bohužel se vždy jednalo i jedná 
stále jen o sliby vlád předešlých i  té 
současné. Vláda nechce slyšet 
oprávněné požadavky horníků 
a  svým postojem hazarduje s  jejich 
zdravím. Hornická populace je vládní 
garniturou přiváděna do  neřešitel-
ných sociálně vyhrocených situací. 
Současný stav je neudržitelný.

Požadujeme po  Evropském parla-
mentu, aby podpořil dřívější odchody 
horníků do  důchodu a  apeloval také 
na  vládu ČR, aby   akceptovala, že 
práce v  podzemí je ze zdravotních 
důvodů možná jen z  části aktivního 
věku a přijala pro horníky dřívější od-
chod do důchodu. Vláda ČR má v této 
věci jednat na  svém zasedání dne  
9. září 2015.

Havířov 31. srpna 2015
Ing. Jaromír Pytlík

místopředseda OS PHGN  
a předseda SHO

uznání společnosti vůči takto těžké pro-
fesi. Uhlí potřebujeme, bez něj bychom 
si řadu věcí ani nemohli představit. Ani 
do budoucna. Měli bychom se vůči hor-
níkům slušně zachovat. Jedna z  mož-
ností je podpořit a  schválit možnosti 
odchodů horníků do  předčasného dů-
chodu tak, jak to hornické odbory prosa-
zují.

Můžete srovnat problémy Ústecké-
ho a  Moravskoslezského kraje? 
V čem jsou si regiony podobné a co 
je jejich největším problémem?
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