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Z obsahu:
 Nový rok začal pro zaměstnance
důlní společnosti OKD dramaticky

 Vláda majitelům NWR miliardy nedá,
peníze půjdou horníkům

 V Sokolovské uhelné porostou
mzdy o dvě procenta, pro odbory je
prioritou zaměstnanost

NOVINY ODBOROVÉHO SVAZU PRACOVNÍKŮ HORNICTVÍ, GEOLOGIE A NAFTOVÉHO PRŮMYSLU

NWR žádá po vládě 4 miliardy na zachování těžby v OKD

Vláda, odbory i zaměstnavatelé to odmítají,

POMOC PŮJDE HORNÍKŮM

Přišlo to jako blesk z čistého
nebe. Společnost New World Resources (NWR) požádala v závěru
loňského roku stát o finanční
podporu ve výši téměř čtyři miliardy korun. Za to nabízí, že zachová tisíce pracovních míst.
S těmito penězi by prý byla schopna zajistit fungování OKD ještě
pět let, jinak hrozí krach. Zadlužená společnost, vlastněná částečně podnikatelem Zdeňkem
Bakalou, se tímto způsobem snaží přehodit odpovědnost na stát.
A horníky z OKD Ostrava si bere
jako rukojmí.
Podle ministra průmyslu a obchodu
Jana Mládka (ČSSD) nemůže bankrotující firma, jejíž manažeři selhali, dostat
žádnou pomoc. Naopak horníkům a regionu chce vláda pomoci, a proto utvořila speciální pracovní skupinu.
„Kdyby se mělo jednat jen o Důl Paskov, bylo by to ještě jednoduché, ale
hrozí konkurz celé společnosti,“ řekl
ministr Mládek. OKD má přes deset tisíc
zaměstnanců, další tři tisíce pracují pod
agenturami. V ohrožení je však až dvacet tisíc míst, která jsou na těžbu navázána.
Mládek připustil, že po zneplatnění
dohody, která měla s příspěvkem 600
milionů korun od státu na sociální programy pro horníky zajistit fungování paskovského dolu do konce roku 2017, by
O výsledcích jednání tripartity
informovali novináře (zprava)
Josef Středula, Michaela Marksová
a Jaroslav Hanák. Vláda, zástupci
zaměstnavatelů a odborů návrh NWR
striktně odmítli.

teoreticky těžaři mohli šachtu zavřít už
v roce 2016. „Majitelé by ale museli zaplatit horníkům odstupné. Jsem zvědav,
z čeho by jim zaplatili. A je otázkou, jestli by to nebyl impuls k odchodu firmy
do konkurzu,“ uvedl ministr.
Jedním z návrhů NWR je převedení
Dolu Paskov na stát. „Nechystáme se
nic kupovat. Chystáme se pomáhat lidem, kteří eventuálně budou muset
z OKD odejít,“ řekl premiér Bohuslav
Sobotka (ČSSD).

NWR nedostane od státu ani korunu
Ministři i odboráři také odmítají nestoudný požadavek NWR, aby stát vyjednal s odbory snížení mezd zaměstnanců OKD o pět procent. Krize těžební
firmy bylo i téma jednání tripartity před
koncem loňského roku. Podle předsedy
Českomoravské konfederace odborových svazů Josefa Středuly by vláda
měla odmítnout vše, co NWR navrhuje. „Vláda by měla dát jasně najevo, že
NWR je už pro ni minulostí. Měla by řešit
především zaměstnanost v regionu,“
žádá Středula. Připomíná, že potíže zde
má i ocelářský průmysl.

„Vláda by se neměla přiklonit k žádné
variantě, kterou předkládá společnost
NWR, protože pokud tato firma něco
dokázala, tak to, že to dál nedokáže.
Vláda by měla dát této společnosti
vzkaz, že je NWR pro ni historií ve vztahu
k šachtám a horníkům. Nyní se musí
postarat o zaměstnanost a o budoucí situaci v kraji, protože ta není jednoduchá
nejen v OKD, ale také v ocelářském průmyslu. Na tripartitě budeme chtít slyšet
názor vlády a vědět, jakým způsobem
budou sociální partneři do řešení problému zapojeni, jak to bude vnímáno ze
strany ministerstva financí, pokud taková
situace nastane. Pokud by situace měla
dospět až k případnému konkurzu, tak
bude nutné, aby tak velkou společnost
byl schopen příslušný konkurzní správce
a soud zvládnout. Náš cíl ale není řešit
problémy NWR, ale budoucnost OKD, to
znamená možnost pokračovat v těžbě
tam, kde to je zajímavé a možné a zachovat pracovní příležitosti pro ty, kteří
tu práci chtějí,“ říká Josef Středula.
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Tripartita odmítá jakákoliv ultimáta
Jednání Rady hospodářské a sociální
dohody v loňském prosinci se zabývalo
krizovou situaci v OKD. „Vláda je ochotna s vlastníky NWR a OKD jednat, ale
odmítá ultimáta. Zaměří se na pomoc
horníkům. Návrh NWR nikdo nepodpořil
ani ze strany zaměstnavatelů, ani ze
strany odborů,“ uvedl ministr průmyslu
Jan Mládek.
„Neexistuje cena, za kterou bychom
byli ochotni to podpořit,“ řekl na tiskové
konferenci po jednání tripartity předseda
ČMKOS Josef Středula. Podotkl, že vážná situace v Moravskoslezském kraji se
netýká pouze OKD. Ve společnosti a dodavatelských firmách nyní pracuje víc
než 13 000 lidí. „Podle vyjádření pana
ministra Mládka je ohroženo asi 26 000
zaměstnanců, protože na každé pracovní místo je navázáno jedno další,“ uvedl
odborový předák.

Dohoda státu a OKD o Dolu Paskov
je ohrožena
Mládek zopakoval, že hrozí konkurz
celé společnosti. Zdůraznil, že bankrotující firma, jejíž manažeři zcela selhali, nemůže čekat od státu žádnou finanční
podporu.
Předpokládá, že se zástupci NWR
spolu s dalšími ministry sejdou v lednu.
„Budeme se snažit docílit toho, aby bylo
propuštěno co nejméně lidí. V některých
šachtách by mohla těžba pokračovat
do roku 2020. Odmítáme ale jakákoliv
ultimáta,“ řekl Mládek. Připustil, že karvinské šachty by mohly být převedeny
na nový subjekt nebo subjekty. „Důležité
je, aby na ně nebyly přeneseny dluhy
NWR,“ řekl.
Možnostmi pomoci horníkům se začala zabývat speciální pracovní skupina.
„Společně s ministryní Michaelou
Marksovou v ní budeme řešit všemožné
cesty aktivní i pasivní politiky zaměstnanosti v regionu. Mohl by se k tomu využít
i globalizační fond. Uvažujeme o určité
veřejné podpoře, která by umožnila
za prací dojíždět,“ řekl Mládek.

Rekvalifikace propuštěným horníkům
nepomůže
Členem pracovní skupiny je i předseda Sdružení hornických odborů OKD
Jaromír Pytlík, který očekává, že těžba
se bude dál snižovat. Proto by podle
něho mohl vzniknout dlouhodobý scénář
postupného utlumování dolů, aby byl
kraj zasažen co nejméně. Zatím předpokládá, že by OKD opustily dodavatelské
firmy a jejich pracovníky by nahradili zaměstnanci utlumovaných lokalit. Další
část pracovníků OKD by byla kryta sociálním programem. Vzhledem k poškozenému zdraví horníků a průměrnému věku
přes 46 let se Pytlík dívá skepticky
i na možnost jejich rekvalifikace na jiné
profese.

Stát je připraven uvolnit peníze na rekvalifikace a projekty na podporu zaměstnanosti. „Na severní Moravě je poptáváno
10 tisíc míst, v okrese Frýdek-Místek je
poptáváno zhruba 2800 míst. Úřady práce
mají za úkol, aby ta místa identifikovaly
a jednaly se zaměstnavateli,“ řekl Bohuslav Sobotka. Dalším krokem má být uzákonění dřívějších odchodů horníků do důchodu, které už vláda schválila. Novelu
zákona o důchodovém pojištění ještě
musí odhlasovat parlament.
„Vláda jedná správně, když neslíbila
ani korunu,“ uvedl na tiskové konferenci
po skončení tripartity prezident Svazu
průmyslu a dopravy Jaroslav Hanák.
Svaz zároveň uvedl, že je zřejmé, že při
dnešních cenách uhlí OKD v současné
podobě nemůže přežít. Požaduje proto
vypracování analýzy, která určí, jaká část
OKD je zdravá, respektive jaké šachty by
mohly pokračovat v těžbě. „Těžbu nemůžeme jen tak vypnout,“ řekl vicepremiér
svazu Jan Rafaj.
Hanák dodal, že problematiku bude
v lednu řešit rozšířené grémium tripartity,
kterého by se měl zúčastnit i ministr financí Andrej Babiš (ANO). Mládek s ministryní práce Michaelou Marksovou
(ČSSD) by pak měl Moravskoslezský kraj
v lednu navštívit.

Nejasná vlastnická struktura OKD
komplikuje jednání
Zástupci vlády a Moravskoslezského
kraje se shodli na nutnosti postupného
útlumu těžby v OKD. „Na propouštění
musejí být připraveny úřady práce i zaměstnavatelé v regionu. Vyjednávání
s OKD ale vládě komplikuje nejasná
vlastnická struktura firmy,“ řekl novinářům ministr průmyslu a obchodu.
„Největším problémem je dohodnout
se s majiteli OKD. My bezpečně nevíme,
kdo je naším partnerem. Došlo k restrukturalizaci finančních pohledávek. Shodujeme se i s moravskoslezskou tripartitou,
že potřebujeme postupný útlum, ale
na to bychom potřebovali jasně definovaného vlastníka, pokud možno s korektním přístupem, nebo by tam muselo
být nějaké jiné řešení. Jiné jasně definované řešení, což si nepřejeme, je správce konkurzní podstaty,“ dodal.
Podle něj je setkání se zástupci OKD

a NWR naplánováno na začátek ledna.
„Stát bude hledat všechny možnosti, jak
pomoci horníkům, zaměstnancům OKD,
jak pomoci regionu. Složitější je to s firmou. Po všem, co se stalo, je obtížné si
představit nějakou státní pomoc do firmy,“ uvedl Mládek. Doplnil, že stát významné problémy OKD očekával. Nicméně předpokládal, že nastanou zhruba
v dubnu 2016. Ministr také přislíbil snahu
o rychlé přijetí zákona o předčasném
odchodu horníku do důchodu, který by
mohl pomoci vyřešit situaci pro 2000 až
3500 lidí.

Vláda vyhoví moravskoslezské
tripartitě
Vláda chce vyhovět požadavku moravskoslezské tripartity, aby útlum těžby
v OKD probíhal postupně. Na případné
propouštění musí být připravené úřady
práce. „Chceme vědět, jaká je struktura
lidí, a mít předjednáno se zaměstnavateli, koho by případně mohli přijmout,“
sdělila ministryně Michaela Marksová.
Stát by mohl například podpořit rekvalifikace. Podle Mládka je možné i vyplácení mezd nebo odstupného, čímž by se
stát stal věřitelem firmy.
Podle předsedy Odborového svazu
pracovníků hornictví, geologie a naftového průmyslu Jana Sábela jsou odbory
zděšeny tím, kam bývalý většinový vlastník Zdeněk Bakala a společnost NWR
firmu dostali.
„Chceme kopat uhlí, chceme pravidelně každý měsíc mzdy. V případě, že
by došlo k postupnému útlumu, chceme, aby vláda připravila nadstandardní
sociální program. Jsme připraveni vyprovodit všechny nečesky mluvící manažery a vlastníky,“ zdůraznil předseda
SHO OKD Jaromír Pytlík a varoval před
hrozícími sociálními nepokoji.

Marksová a Mládek v Karviné ujistili,
že vláda horníkům pomůže
O situaci v těžební společnosti OKD/
NWR v Karviné jednali vloni v prosinci
ministři Jan Mládek a Michaela Marksová v doprovodu vládního zmocněnce
Jiřího Ciencialy, předsedy ČMKOS Josefa Středuly a předsedy Odborového
svazu PHGN Jana Sábela s odborovými
předáky hornických odborů OKD.

Moravskoslezská
tripartita žádá
zachování těžby
v OKD.
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Pracovní skupina se v doprovodu hejtmana Moravskoslezského kraje Miroslava Nováka (ČSSD) v Karviné setkala
i s primátory a starosty obcí Karvinska
a předsednictvem krajské tripartity.
Ministr průmyslu Jan Mládek uvedl:
„Přijeli jsme hlavně proto, abychom nastartovali komunikaci pracovního týmu
s těmi hlavními, kterých se situace v OKD
dotýká, tedy s odboráři OKD a představiteli regionu. Chceme, aby zaměstnanci
OKD znali pravdu o současném stavu,
skutečných požadavcích NWR a na druhé straně o způsobech řešení a pomoci,
kterou vláda připravuje. Zvažujeme různé
možnosti. Důležitý ale bude postoj majitelů OKD/NWR, se kterými se máme sejít
v lednu.“
Vládní zmocněnec pro Moravskoslezský, Ústecký a Karlovarský kraj
informoval o žádosti krajské tripartity,
která se ve středu 16. prosince 2016
shodla na tom, že by těžba na Karvinsku
měla pokračovat co nejdéle. „Jsem rád,
že vláda začala přistupovat k problematice OKD vážně a zodpovědně. Nepřejeme si, aby stát nalil do OKD peníze,
ale myslíme si, že nejlepší cestou je přijatelnou formou udržet těžbu a práci, než
dávat miliardy v sociálních dávkách nezaměstnaným horníkům a dalším zaměstnancům stovek dodavatelských firem, kteří se ocitnou bez práce,“ řekl Jiří
Cienciala.
Hejtman Moravskoslezského kraje Mi-

Záběr z jednání

v Karviné, zleva
hejtman Miroslav
Novák, ministři
Jan Mládek a Michaela Marksová
a předsedové
odborů Josef
Středula a Jan
Sábel.
roslav Novák uvedl, že kraj sám může jen
minimálně ovlivnit další vývoj v OKD.
„Chceme se podílet na řešení problémů
těžby tak, aby dopady na region byly co
nejmenší, ale klíčová v této situaci je
a bude role státu a vlastníka OKD, kterým
je společnost NWR. Měli bychom rozdělovat, co je zdejší společnost OKD a co je
společnost NWR, jejíž aktivity a závazky
jsou poněkud nejasné.“

Horníci už NWR nevěří
S tím souhlasí i odboráři. Předseda
SHO OKD Jaromír Pytlík dodal: „Vedení
OKD má snahu situaci řešit ve vztahu
k regionu, ale vedení NWR má jiné zájmy.
Vláda by měla hledat řešení společně jak
s odbory, tak s vedením OKD. Naším cílem je udržet těžbu tam, kde je to možné
a tam, kde už to není reálné, ji utlumovat
postupně, aby propouštění bylo pozvolné. Naší podmínkou pak je, aby lidé od-

Odboroví

předáci OKD
na jednání
v Karviné.
Na snímku
zprava Jaromír
Pytlík, Rostislav
Palička, Monika
Němcová a další
předáci.

cházeli se ctí, tedy se slušným odstupným, které jim garantuje kolektivní
smlouva.“ Odborář z dolu Paskov Martin
Gurican v emotivní diskusi mimo jiné
řekl: „Horníci už NWR nevěří.“
Ministryně práce a sociálních věcí
uvedla, že její resort se začal připravovat
na možné propouštění v OKD. „Jsme
připraveni posílit úřady práce i naše nástroje, jako například aktivní politiku zaměstnanosti. Potřebujeme ale znát přesnou strukturu zaměstnanců a také časový harmonogram.“
Primátor Karviné Tomáš Hanzel připomněl, že lidem z Karvinska je třeba
zajistit nové pracovní příležitosti co nejdříve. „Přímo na práci v OKD je závislých
určitě nejméně 10 tisíc našich občanů,
v OKD jsou rozhodně nadprůměrné
mzdy. Problémy firmy zasáhnou mnohem větší okruh lidí a budou se týkat
nejen Karviné a Karvinska, ale i širšího
regionu. Stát musí být schopen těm lidem pomoci, jinak můžeme tenhle kraj
odepsat. My na to upozorňujeme už
dlouho. Tato vláda si to na rozdíl od těch
předchozích uvědomuje a konečně něco
řeší,“ soudí primátor Karviné.
Mezi odboráři OKD a starosty měst
na Karvinsku převažovaly především
obavy z budoucnosti. Na práci v OKD
jsou závislé tisíce rodin a hledat nové
uplatnění pro propuštěné horníky bude
velmi problematické.
Text: Petr Kolev, Miroslav Klika
Foto: Miroslav Klika, Úřad vlády ČR

Zaměstnancům Sokolovské uhelné porostou mzdy
Zaměstnance Sokolovské uhelné
čekají díky nové kolektivní smlouvě
o dvě procenta vyšší mzdy. Mají také
příslib jejich dalšího růstu v případě
lepšího plnění podnikatelského plánu
a snižování nákladů.
„Letos bylo vyjednávání o trochu náročnější, protože jsme po pěti letech dělali velkou kolektivní smlouvu,“ uvedl Jan
Smolka, předseda Sdružení odborových
organizací SU s tím, že její platnost byla
zkrácena na dva roky. „V roce 2017 totiž
končí vyšší kolektivní smlouva uzavřená
mezi naším OS PHGN a svazem zaměstnavatelů. Takže jsme museli vše přizpůsobit tak, abychom v roce 2017 mohli
dát i naši dokumentaci do souladu s vyšší kolektivní smlouvou,“ dodal.

U mzdových tarifů dojde ke zvýšení
nejen o zmíněná procenta, ale díky dohodnutému rozpuštěním roční podnikové
prémie ve výši 9000 korun tak se všechny mzdové tarify zvýší o 4,60 korun nebo
promítnou do měsíční částky. Jak potvrzuje šéf odborů Smolka, ve mzdové oblasti se tak podařilo vyjednat maximum
možného. „Pro nás byla při jednání prioritou především zaměstnanost, mzdy
a benefity. A to se, s ohledem na možnosti společnosti v tomto období i s ohledem na budoucnost, povedlo velmi slušně nasmlouvat.“
Ve mzdové oblasti byly proti minulé
kolektivní smlouvě vypuštěny pouze jubilejní prémie. Naopak zaměstnancům Sokolovské uhelné i v následujících letech

zůstane pět týdnů dovolené, příspěvek
na penzijní připojištění nebo výše mzdových příplatků. Zachováno zůstává také
odstupné při dohodě o ukončení pracovního poměru pro nadbytečnost.
„Kolektivní smlouva byla oběma stranami vyjednávání označena za přijatelný
kompromis a příspěvek k udržení sociálního smíru. Uvedené atributy kolektivní
smlouvy jako je průměrný výdělek,
mzdové tarify, příplatky a rozpočet sociálního fondu byly sjednány na rok
2016. Pro rok 2017 se o nich bude opět
jednat, ne však o ostatních pravidlech,
která mají dvouletou platnost,“ shrnul
Miroslav Mertl, člen představenstva Sokolovské uhelné pověřený vedením personálního úseku.
(red)
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Jaromír Pytlík:
Prioritou by mělo být zachování
pracovních míst v OKD
rodiny. Problém nemá pouze Důl Paskov, ale i lokality Lazy a Darkov. Zaměstnanci ze zrušených provozů by mohli
přejít do jiných lokalit. K 1. říjnu pracovalo v OKD 10 354 kmenových zaměstnanců a kolem 3000 lidí v dodavatelských
firmách. Není problém převést tyto lidi
na jiné lokality a ukončit smlouvy s dodavatelskými firmami.

V současné době se kolem důlní společnosti OKD odehrává velké drama, do jehož řešení se zapojila vláda, ministři, zaměstnavatelé a samozřejmě i odbory.
OKD se již delší dobu nachází
ve špatné finanční a těžební situaci. Na konkrétní nebezpečí
a možné dopady na zaměstnanost v Moravskoslezském kraji
již dlouho upozorňuje předseda
Sdružení hornických odborů OKD
Jaromír Pytlík.
Na posledním zasedání rady OS
PHGN jste informoval členy, že rok
2016 bude pro OKD kritický a je
otázka, zda přežije. Z jakých informací jste vycházel, čím je tato krize
způsobena?
Je způsobena tím, že neustále klesá
cena uhlí a provozní kapitál OKD činil
podle informací z konce října pouze 75
milionů eur. Navíc se letos očekává další
pokles cen koksovatelného uhlí. Za těchto podmínek může OKD těžko dál normálně fungovat, když už dnes je ve velké
ztrátě.
NWR nedávno oznámila, že ukončí
těžbu na Dolu Paskov o rok dřív, než
se dohodla s vládou, a vyzvala ji,
aby důl odkoupila. Uvažuje rovněž
o prodeji dalších dolů a žádá po vládě 4 miliardy na zachování těžby.
Byl by to konec OKD?
Pokles ceny uhlí je pouze jednou
z příčin problémů OKD. Druhou příčinou
je, že NWR a potažmo OKD nasekali
v minulosti obrovské dluhy a přitom nevytvářely patřičné rezervy na horší časy,
které zákonitě nastaly. Na zadlužení
NWR i OKD se nejvíce podílel Zdeněk
Bakala, který z těchto společností vytěžil, co se dalo, bez ohledu na to, jaké to
bude mít dopady. Otázka, zda skončí
Paskov nebo jiná lokalita, zda ji koupí či
nekoupí stát, nebo někdo jiný, není směrodatná. Pro hornické odbory je podstatné, zda lidé budou mít práci a uživí své

V prosinci se v Praze konala konference o surovinové politice a jejím
vlivu na zaměstnanost v těžebním
průmyslu, na které jste s ministrem
Mládkem měl zajímavou výměnu názorů. Co jste mu k situaci v OKD
a v těžebním odvětví řekl?
Opravil jsem pana ministra pouze
v tom, že Bakala ani předešlí vlastníci
nejsou hlavními viníky. Tím je vláda, která
za ministra průmyslu Vladimíra Dlouhého
privatizovala Důl ČSM a další doly a nepřijala žádná opatření, aby ochránila nerostné bohatství státu a pracovní místa,
nezajistila ve smlouvách, aby vlastník
musel odkládat finance na případné
technické likvidace dolů a mnoho dalších
opatření. Hlavním viníkem je tedy tehdejší vláda, která špatně privatizovala OKD
a dopustila privatizaci asi 40 tisíc bytů
OKD při prodeji OKD Bakalovi. Ten
na nich nesmírně zbohatl a navíc zadlužil
RPG Byty, když si na ně vzal úvěr 3,5
miliardy korun, aby mohl vyplatit dividendy akcionářům. Dnes by stačilo, kdyby
Bakala vytáhl z kapsy pár miliard z těch
asi 50 miliard korun, které vytěžil z OKD,
a vložil je do důlní společnosti, aby mohla dál těžit a zaměstnávat lidi. Ale panu
Bakalovi zjevně na lidech vůbec nezáleží,
což není žádná novinka.
Pro odbory je prioritní zachovat
za slušnou mzdu lidem práci a v případě,
že by přeci jen došlo k zavírání lokalit,
zajistit odcházejícím zaměstnancům
nadstandardní finanční a sociální vypořádání. Hornické odbory jsou rozhodně
proti tomu, aby stát jakkoliv finančně
podpořil NWR. Žádáme, aby důlní společnost a provozy vlastnil stát, nebo jiný
investor, který bude chtít těžit a slušně
platit své zaměstnance.
K částečnému řešení vzniklé situace by mohly přispět předčasné odchody horníků do starobních dů-

chodů. Hornické odbory o ně usilovaly dvě desítky let. Sobotkova vláda příslušnou novelu zákona
schválila a postoupila ji do parlamentu. Je to řešení?
Určitě to pomůže. V OKD pracuje tři
tisíce zaměstnanců dodavatelských firem a ti by z OKD měli odejít. Průměrný
věk horníka je 46 let, podle stávající novely zákona by mohlo ročně odejít
do předčasného důchodu 120 až 150 lidí
zpětně i za roky 2014 a 2015. Je tedy
zřejmé, že by schválení předčasných
důchodů významně přispělo k řešení
vzniklé situace v OKD. Horníci by mohli
odejít bez stresů. Předčasné důchody
pro hlubinné horníky jsou ve stávající situaci jedním z nezbytných kroků, které je
třeba udělat.
Situace v OKD je kritická, ale ani
další důlní společnosti na tom nejsou nejlépe. Hornictví v Česku spěje ke kolapsu. Skutečně národní
hospodářství, průmysl a domácnosti
černé a hnědé uhlí už nepotřebují?
Dnes je prý vrahem Evropy kysličník
uhličitý, těžba a spalování uhlí v elektrárnách a teplárnách. Evropská unie a Česká republika zezelenaly a chtějí zavírat
doly a propouštět zaměstnance, ale přitom jim nevadí, že se do Evropy ročně
doveze přes 240 milionů tun uhlí ze Spojených států a Austrálie. Přitom na skládkách OKD leží jeden milion tun uhlí a topíme se v obrovských problémech.
Pokud dojde k dramatickému omezení těžby v OKD nebo k pádu důlní
společnosti, nehrozí dominový efekt
v podobě růstu nezaměstnanosti
v Moravskoslezském kraji?
Pokud se Česká republika odřízne
od vlastního nerostného bohatství, bude
muset za tři nebo čtyři roky uhlí dovážet
z USA, Austrálie a Polska za neskutečně
vysoké ceny, což se promítne do růstu
cen tepla a elektřiny. Tisíce domácností
nebudou schopné platit za teplo a podobně jako v Anglii, kde asi čtyři miliony
domácností nemohou platit za nesmírně
drahé teplo, také u nás vznikne energetická a tepelná chudoba. Nehledě
na malé a střední firmy, které budou
muset propouštět zaměstnance.
Petr Kolev
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