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� Sjezd a sněmy odborových
sdružení volily nové vedení

� Cena za bezpečnost v hornictví
Zlatý Permon byla udělena třem
organizacím v působnosti
OS PHG: Důl Paskov, závod
Staříč, OKD, a.s., Litvínovská
uhelná, a.s., CCG Most, Moravské
naftové doly, a.s. Hodonín

NOVINY ODBOROVÉHO SVAZU PRACOVNÍKŮ HORNICTVÍ, GEOLOGIE A NAFTOVÉHO PRŮMYSLU
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Březnový VII. sjezd v Praze se konal za mimořádných okolností. Od-
borový svaz musel v roce 2011, po důkladné analýze hospodaření sva-
zu na další léta, přijmout tvrdá úsporná opatření. To se projevilo napří-
klad i v tom, že jednání sjezdu probíhalo místo obvyklých dvou, pouze
jeden den. Navíc ihned po skončení sjezdu navázalo jednání I. sněmu
OS PHGN. Praxe ukázala, že i tak náročná jednání se dají zvládnout ve
zkrácených termínech a úsporně. O závěrech sjezdu a prioritách sva-
zu jsme hovořili s předsedou OS PHGN Bc. Janem SÁBELEM.

dat hotel Agricola v Praze, sjezd rozhodl,
že získané peníze budou sloužit jako re-
zerva výhradně k provozu svazu, a to i na
další volební období. Provoz svazu se
však už nedá hradit pouze prodejem ma-
jetku. Co by nám řekli naši nástupci, když
bychom jim za několik let předávali roz-
prodaný svaz? Na sjezdu jsme zahájili
diskusi, která bude pokračovat v průběhu
tohoto roku. Téma je sice nepopulární,
ale nutné a zní: zvýšení odvodu člen-
ských příspěvků na odborový svaz. Musí-
me si uvědomit, že členský příspěvek na
svaz činí jednu korunu na hlavu za měsíc,
tedy 12 korun za rok! Přitom odborový
svaz platí jen na Českomoravskou konfe-
deraci odborových svazů příspěvek 100
korun za člena. A kde jsou další náklady
na provoz svazu, zajišťování servisu slu-
žeb a tak dále? Pokud chceme udržet ak-
ceschopný odborový svaz, nezbude nic
jiného, než přistoupit k navýšení člen-
ských příspěvků.

Co vás na sjezdu upoutalo nejvíc?
Bylo dobré, že pozvání přijal podobně

jako na minulém sjezdu Petr Nečas.
V tomto ohledu jsme v rámci ČMKOS je-
diní. Jeho vystoupení bylo vcelku pozitiv-
ní a korektní. Premiér má k hornickému
svazu zvláštní vztah, což se potvrdilo
i v minulosti, kdy Nečas fáral v OKD ješ-
tě jako ministr práce a sociálních věcí.
Dokázali jsme s ním vyjednat předčasné
odchody do důchodů a jejich dorovnání

Nehrozilo, že se zkrácené termíny
odrazí na kvalitě jednání?

Nestalo se tak a je to především díky
pečlivé a dlouhodobé přípravě sjezdu. Za
to zaslouží poděkování všichni, kteří se
na tom podíleli. Tedy rada svazu, odboro-
vá sdružení v regionech a organizační
pracovníci pražského pracoviště. Nejen-
že jsme ušetřili čas, ale také více než 50
procent nákladů. To je důležité, protože
jsme ukázali, že šetřit se dá na všech
úrovních. Je úžasné, že jsme zvládli jed-
nání sjezdu, včetně slavnostního vystou-
pení hostů a jednání I. sněmu do 16. ho-
diny odpoledne. Potvrdilo se, že úspora
a zkrácené termíny nebyla na úkor kvali-
ty. Delegáti schválili dokumenty důležité
pro další fungování svazu, jako například
změnu stanov, program na další čtyři
roky, hospodářský řád a další. Sjezd rov-
něž potvrdil dva uvolněné místopředsedy
odborového svazu místo odcházejícího
Františka Nekoly. I to představuje úsporu
na mzdách a odpovědnost za vedení
svazu se více promítne do odborových
sdružení. Za hnědé uhlí je prvním místo-
předsedou svazu předseda SOO CCG
Most Jaromír Franta a za černé uhlí
byl místopředsedou svazu zvolen před-
seda SHO OKD Jaromír Pytlík. Už měsíc
po sjezdu se potvrzuje, že spolupráce
s místopředsedy je na vysoké úrovni,
jsme více akční.

Důležité je rovněž, že v rámci úspor-
ných opatření, kdy jsme byli nuceni pro-

pro skupinu horníků, kteří nastoupili do
dolů před rokem 1993. Za to jsme mu
také na sjezdu poděkovali. To ovšem ne-
znamená, že nejsme kritičtí ke způsobu
vládnutí koaličního kabinetu.

A další událost, která vás zaujala?
Sjezdového jednání se zúčastnil i ge-

nerální ředitel OKD, a.s Klaus-Dieter
Beck. Na tom by nebylo nic tak zvláštní-
ho. Původně sice odmítnul, ale když se
dozvěděl, že pozvání přijal premiér Ne-
čas, změnil rozhodnutí. Nedivím se, že se
mu nechtělo. Na sjezdu jsme kriticky hod-
notili přístup vedení ke kolektivnímu vy-
jednávání. OKD dosahuje každoročně re-
kordní miliardové zisky, přesto odmítá
ocenit práci svých zaměstnanců. Čer-
nouhelná společnost dokonce nechtěla
přistoupit ani na dorovnání mezd o infla-
ci. Sdružení hornických odborů OKD
mělo s vedením při vyjednávání velké
problémy, vyhlásilo stávkovou pohotovost
a spor málem vyústil ve stávku natvrdo.
Přitom před čtyřmi lety ten samý ředitel
za své vystoupení na sjezdu získal re-
spekt a potlesk delegátů. Tentokrát jsme
mu zatleskat nemohli. Vlastník OKD by
se měl nad jednáním svých manažerů
zamyslet a uvědomit si, že bez každo-
denní tvrdé a rizikové práce horníků
a dalších profesí by pohádkové zisky
v žádném případě nedosahoval.

V čem spatřujete priority svazu
v tomto volebním období?

Priorit je celá řada, vydají na celou kni-
hu. Společně s ČMKOS budeme muset
obstát v jednání s vládou a zaměstnavate-
li. Nesmíme připustit změny v zákoníku
práce, které by poškodily odbory a za-
městnance. Vláda a zejména ministr finan-

Předseda OS PHGN Jan SÁBEL říká:

Úsporná opatření nebudou 
na úkor kvality služeb
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Úsporná opatření nebudou 
na úkor kvality služeb

cí Kalousek ordinují na krizi stále nové škr-
ty, a jak Kalousek uvedl v televizní debatě,
bude se škrtat i nadále bez ohledu na to,
jaké to má a bude mít dopady na životní
úroveň obyvatel. Škrtací mánie se promítla
i do bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
(BOZP). Odbory budou na tuto činnost do-
stávat o 20 procent méně z finančního
příspěvku ministerstva práce. Toto bezpre-
cedentní rozhodnutí naštěstí nebude mít
přímý vliv na dozorovou činnost našich in-
spektorů bezpečnosti práce na pracoviš-
tích v rámci působnosti odborového svazu.
Životy a zdraví zaměstnanců zůstávají pro
nás i nadále tou největší prioritou.

Hodně se hovoří o zavedení před-
časných důchodů.

Problematika předčasných starobních
důchodů pro zaměstnance těžkých a rizi-
kových provozů je naší dlouholetou prio-
ritou. I když se nám podařilo dosáhnout
dílčích úspěchů, čekají nás v tomto ohle-
du ještě stovky hodin jednání s politiky
a vládními úředníky, než se podaří tyto
záležitosti dotáhnout do stavu výhodné-
ho pro naše zaměstnance.

Dalším klíčovým tématem je kolektivní
vyjednávání, od kterého se odvíjí zvyšo-
vání mezd zaměstnanců a poskytování
řady dalších zajímavých benefitů. Letos
budeme vyjednávat se svazem zaměst-
navatelů novou kolektivní smlouvu vyšší-
ho stupně na další několikaleté období.
Pochopitelně budeme chtít navázat na
poslední úspěch, kdy se nám podařilo
vyjednat pro letošní rok navýšení mzdo-
vých tarifů o čtyři procenta.

Bude mít svaz při úsporných opat-
řeních dostatek financí na kvalitní ser-
vis služeb pro své členy?

Tady rozhodně šetřit nebudeme. I do
dalšího období bude zajištěn právnický
servis. Starat se o to budou svazoví práv-
níci Markéta Marinková a na půl úvazku
Antonín Těšík. K dispozici členům a za-
městnancům je i bezplatný právní servis
ČMKOS při regionálních radách odboro-
vých svazů.

Pokud se jedná o další rozvoj členské
základny, jsme otevřený odborový svaz,
což umožňuje jiným odborovým subjek-
tům, aby k nám mohly přistoupit.

Bude se svaz i nadále zapojovat do
akcí ČMKOS?

Tyto aktivity pochopitelně podporujeme
a také se aktivně a hojně zúčastňujeme
různých protestních akcí pořádaných od-
borovou centrálou. Musím však zdůraznit,
podobně jako to zdůrazňuji na jednáních
rady ČMKOS, že náš odborový svaz spí-
še než demonstrace by raději podporo-
val radikálnější akce. To jsme potvrdili
v loňském roce, kdy jsme výrazně podpo-
řili stávku odborů v dopravě. Právě naši
lidé s různými alegorickými pomůckami
byli při pochodu Prahou nejviditelnější.
Podpořili jsme i velkolepou demonstraci
na Václavském náměstí, která účastí lidí
překvapila nejen politiky, ale i samotné or-
ganizátory. Jenom z našeho odborového
svazu přijelo z regionů do Prahy 14 obsa-
zených autobusů, za což jim chci touto
cestou poděkovat. Je dobře, že se obča-
né začínají zapojovat do různých aktivit
odborů, občanských iniciativ a sdružení.
Vládu však tato demonstrace, která byla
největší od roku 1989, dostatečně nebo-
lela. Proto jsme pro radikálnější akce, kte-
ré budou vládu doopravdy bolet. Jinak se
této zkorumpované politické koalice ne-
zbavíme. A co víc, vláda bude této zemi
a jejím občanům, ale i podnikatelům ško-
dit čím dál více. -kov-  

CHOMUTOV: Chomutovské krušení
– tak se jmenovaly městské slavnosti
pod Krušnými horami, které se uskuteč-
nily od 20. dubna v Chomutově. Letos
navíc s hornickými tradicemi, protože se
zde uskutečnilo setkání hornickým měst
a obcí. Chomutovské krušení tak přivíta-
los 700 hostů z hornických měst z Čes-
ka, Slovenska, Polska a Německa. Ti
všichni spolu s dechovými kapelami
a 150 malými permoníky s lucerničkami
z chomutovských mateřských škol se
zúčastnili velkého průvodu. Během ví-
kendu zajistili pořadatelé zábavu pro
celé rodiny. Zaznělo zde vystoupení zpě-
váků a skupin, hornických dechovek
apod. Dalším pořadatelem setkání hor-
nických měst a obcí bude tradiční hor-
nické město – černé Kladno.

KARVINÁ: Golf už dávno není jen
sportem pro horních deset tisíc. Na tom
se zakládá záměr společnosti OKD, kte-
rá vybudovala mezi šachtami ČSA a Dar-
kov hřiště na rekultivovaných pozemcích.
Areál s devíti mistrovskými jamkami, de-
víti jamkami pro začátečníky a cvičnými
plochami je přístupný pro každého. Hodi-
na na veřejném hřišti ve všedních dnech

stojí pouze 100 korun. Zaměstnanci OKD
mají navíc výhodné slevy.

MOST: Po třech letech se v závěru
dubna vrátila do Mostu hornická tradice
Skok přes kůži. Spolupořadateli již 123.
ročníku byly společnosti skupiny Czech
Coal a Hornicko-geologická fakulta Vy-
soké školy báňské v Ostravě, která tuto
ojedinělou tradici pomáhá zachovávat.
Pořádání akce slouží k přijetí adeptů hor-
nického řemesla do cechu. Dříve než se
skok uskuteční, procházejí adepti v prů-
vodu hostitelským městem za doprovodu
kapely a svých příznivců a hledají nadli-
šáka, který je přivede na místo konání
akce. Nadlišák se však skrývá v některé
z mnoha zdejších nor (hostinců), a najít
ho stojí samo o sobě mnoho úsilí a vypi-
tého piva. Letošní průvod fuksů a fuksií
začal 27. dubna v Mostě. Skok přes kůži
se uskutečnil v repre za vydatné a hluč-
né podpory všech účastníků.

SOKOLOV: Letos bude Sokolovská
uhelná zajišťovat na většině rekultivova-
ných ploch především lesnickou pěsteb-
ní péči. Práce probíhají na celkové ploše
přes 329 hektarů. Více než 50 milionů
korun vynaloží v roce 2012 společnost
na obnovu krajiny v rámci rekultivačních
prací. Převážná většina z nich bude
směřovat do již zahájených projektů.
Nově odstartují práce na části Podkruš-
nohorské výsypky. Jde o území označo-
vané jako XIII. etapa. Leží v severozá-
padní části výsypky u silnice Boučí - Dol-
ní Nivy a má plochu téměř 118 hektarů.
Pracovníci zde budou provádět tech-
nickou rekultivaci, tj. základní terénní
úpravy jako je svahování a modelování
tvaru, odvodnění a hospodárnice. Práce
by měly trvat přibližně dva roky. Po nich
přijdou na řadu biologické rekultivace.

Z regionů

Cena za bezpečnost v hornictví - se propůjčuje a uděluje subjektům podléhajícím
dozoru státní báňské správy České republiky jako projev uznání za dosažení vynikají-
cích výsledků v oblasti bezpečnosti práce. Zřizovateli ceny jsou Český báňský úřad,
Odborový svaz pracovníků hornictví, geologie a naftového průmyslu a Odborový svaz
Stavba České republiky. Cenu propůjčuje a uděluje, na základě rozhodnutí, jménem
všech zřizovatelů předseda Českého báňského úřadu v pěti kategoriích.

Zlatý Permon 2011

Zlatý Permon za výsledky v BOZP dosa-
žené v roce 2011:

Kategorie, hlubinný důl:
ALPEX, P. B. G. Sp. Z o.o.
Důl Paskov, závod Staříč, OKD, a.s.
Celkem se do této kategorie přihlásily
dvě organizace

Kategorie, uhelný lom:
SD, a.s., Doly Nástup Tušimice
SD., Doly Bílina

Litvínovská uhelná a.s.,
CCG Most
Celkem se do této kategorie přihlásilo
6 organizací.

Kategorie, hornická činnost 
včetně těžby nafty:
Moravské naftové doly, a.s. Hodonín 
Soutěže o bezpečnosti v hornictví – Zla-
tý Permon za rok 2011 se celkem zú-
častnilo 33 organizací.
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Rada OS PHGN jednala poprvé v novém složení  
V zasedací místnosti v sídle

odborového svazu v Praze se
12. dubna konala 1. rada OS PHGN.
Po březnovém sjezdu odborového
svazu se rada poprvé sešla v no-
vém složení. Na sjezdu ukončili
činnost někteří její členové, za kte-
ré odborová sdružení zvolila ná-
stupce.

Po kontrole usnesení, o kterou se
postaral předseda svazu Bc. Jan Sá-
bel, seznámil radu s novým jednacím
řádem Jaromír Pytlík. Rada svazu se
bude nově scházet pouze čtyřikrát do
roka. Je to i důsledek úsporných opat-
ření, schválených sjezdem. Rada jed-
nala i o hospodaření svazu a nakládání
s majetkem, o pronájmech hotelů a pří-
padném prodeji hotelu Fontána v Luha-
čovicích. Do konce srpna by měl svaz
zaslat odborovým sdružením návrhy na
řešení dalšího financování činnosti sva-
zu na léta 2013 až 2016. Již v červnu
by ale členové svazu měli dostat pod-
klady s prognózou dalšího možného
vývoje hospodaření svazu v následují-
cích letech. Rada v září na svém řád-
ném zasedání všechny návrhy posoudí
a zpracuje. Členové rady schválili stálé
delegáty do sněmu ČMKOS, kterými
jsou Jaromír Franta, Bohdan Štěpá-
nek a Jaroslav Vlach. Rada dále pro-
jednala přípravy na demonstraci
ČMKOS a občanských sdružení Stop
vládě 21. dubna v Praze na Václav-
ském náměstí, na které byl odborový
svaz důstojně zastoupen. Rada rovněž
schválila složení pracovního týmu, kte-
rý bude se zástupci svazu zaměstnava-
telů vyjednávat kolektivní smlouvu vyš-
šího stupně. -lev- 

Sněm dal důvěru dosavadnímu vedení SOO CCG Most
Delegáti 24. sněmu Sdružení odborových organizací Czech Coal

Group (SOO CCG), který se uskutečnil 17. dubna na odborové chatě Bar-
bora v Českém Jiřetíně, mimo jiné volili nové vedení odborového sdru-
žení a obsazení revizní komise. Program sněmu měl kromě voleb stan-
dardní podobu podle stanov odborového sdružení.

Mezi obvyklé body patřila zpráva o čin-
nosti Sdružení za rok 2011, kterou před-
nesl jeho předseda Jaromír Franta.
Sdružení odborových organizací je vý-
znamným partnerem vedení společnosti,
které s odbory projednává všechny zá-
važné problémy a úkoly. SOO organizuje
45 procent zaměstnanců CCG, sdružuje
deset odborových organizací působících
ve společnostech skupiny Czech Coal,
ale i mimo skupinu. O to složitější a ná-
ročnější je příprava na každoroční ko-
lektivní vyjednávání, které vedou vyjed-
návací týmy pro jednotlivé společnosti.
Dlouholeté zkušenosti, kvalifikovaný tým
a důkladná příprava jsou faktory, které
přinesly i pro letošní rok úspěch. Ve
všech společnostech se odborům poda-
řilo dojednat mzdový růst nad rámec in-
flace, což vyjednavači považují vzhledem
ke složité situaci, ve které se skupina
Czech Coal nachází, a všeobecné krizi
za úspěch.

„Ceníme si i toho, že se nám podařilo
obhájit a v některých případech i navýšit
v kolektivních smlouvách všechny požit-
ky a benefity z minulosti,“ uvedl Jaromír
Franta.

V dalším programu delegáti rovněž
schvalovali čerpání rozpočtu za uplynulý
rok a také návrh rozpočtu na letošní rok.

„Součástí sněmu byla i diskuse o nové
státní energetické koncepci v návaznosti
na budoucnost těžby na lokalitě Českoslo-
venská armáda Litvínovské uhelné. Před-
mětem zájmu byla i diskuse o budoucnos-
ti Vršanské uhelné ve vztahu k elektrárně
Počerady,“ řekl nám předseda Franta.

Vladimír Rouček, generální ředitel Vr-
šanské uhelné Pavel Kounovský, výrob-
ní ředitel Litvínovské uhelné, a Petr Mr-
vík, personální ředitel Czech Coal hovo-
řili právě o těchto tématech a odpovídali
na dotazy delegátů.

Na sněmu vystoupili i zástupci Odbo-
rového svazu PHGN – předseda Jan Sá-
bel a místopředseda Jaromír Pytlík.
Seznámili delegáty se situací v odboro-
vém svazu, s vývojem členské základny,
s hospodařením svazu a se závěry
VII. sjezdu OS PHGN a jeho programem
na další čtyřleté období. Odboráři SOO
CCG budou mít od nynějška svého zá-
stupce přímo ve vedení OS PHGN. VII.
sjezd totiž zvolil za 1. místopředsedu od-
borového svazu právě Jaromíra Frantu.

Poté následovaly volby vedení SOO,
ve kterých delegáti rozhodli, že SOO
CCG nadále povede Jaromír Franta a že
vedení odborového sdružení zůstává ve
stejné podobě. Do funkcí místopředsedů
delegáti zvolili Jiřího Cingra, Arnošta
Ševčíka a Lubomíra Holého. Bližší in-
formace k volbě nám podal předseda
Franta: „Každý z místopředsedů bude
mít jako dosud ve Sdružení svoji roli. Jiří
Cingr kromě toho, že bude místopředse-
dou SOO a předsedou Regionální rady
ČMKOS Ústeckého kraje, se specializuje
na pracovní právo a dohlíží na chod práv-
ní poradny pro zaměstnance. Arnošt Šev-
čík kromě toho, že je předsedou odboro-
vé organizace DTS Vrbenský, má na sta-
rosti jako místopředseda Sdružení bez-
pečnost práce a mzdovou oblast.
Lubomír Holý je předsedou odborové or-
ganizace Jana Švermy a v rámci funkce
místopředsedy Sdružení obhospodařuje
sociální oblast, jejíž součástí jsou spor-
tovní turnaje. Takže vedení odborového
sdružení se nezměnilo, dostali jsme opět
důvěru od členů jednotlivých odborových
organizací a já věřím, že ji nezklameme
ani v dalším čtyřletém období, které bude
pro společnosti Czech Coal a její za-
městnance mimořádně náročné. O to dů-
ležitější úlohu budou hrát odbory, při ob-
hajobě práv svých členů a všech zaměst-
nanců,“ řekl nám na závěr staronový
předseda Jaromír Franta. -kov-  

Záběr z jednání I. rady OS PHGN, na kte-
rém poprvé úřadovalo i nové vedení od-
borového svazu. Zleva místopředseda Ja-
romír Pytlík, předseda svazu Jan Sábel,
místopředseda Jaromír Franta a předsed-
kyně revizní komise Taťána Karkošková.

Za odcházejícího předsedu SHO OKD
Ostrava Miroslava Syrového nastoupil
nový předseda SHO Ing. Jaromír Pytlík,
kterého sjezd zároveň zvolil místopřed-
sedou OS HGN. Ve funkci 1. místopřed-
sedy odborového svazu se poprvé před-
stavil předseda SOO CCG Most Jaromír
Franta, který tak vystřídal dosavadního
místopředsedu svazu JUDr. Františka
Nekolu. Místo dosavadního člena rady
a předsedy Dolu Paskov Josefa Ne-
jezchleba poprvé usedl v radě nový
předseda odborů na Dole Paskov Rosti-
slav Palička. Členkou rady za SHO OKD
se rovněž stala Monika Němcová.
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Po volbě pracovních komisí k dele-
gátům promluvil předseda OS PHGN
Bc. Jan Sábel. Informoval je o průběhu
a závěrech VII. sjezdu svazu, který se ko-
nal v březnu v Praze. Hovořil o úkolech,
které před členy svazu sjezd stanovil,
o hospodaření s majetkem, členské zá-
kladně i o úsporném programu svazu.

Ve zprávě o činnosti předsedkyně Eva
Haasová ocenila, že se i přes mnohé
těžkosti dařilo zachovat jednotu sdružení
a zajistit služby jeho členům a v tomto
trendu by mělo sdružení pokračovat i na-
dále, a to jako pevná součást OS PHGN
i ČMKOS. Dlouholetá předsedkyně ČMS
Eva Haasová na závěr poděkovala před-
sedům základních organizací za podpo-

V zasedací místnosti Odborového svazu PHGN v Praze se 25. dubna
konal I. sněm Českomoravského sdružení OO PHGN (ČMS OO OS
PHGN). Kromě bilancování dosavadní činnosti a programu na další vo-
lební období proběhla volba nového vedení, včetně členů rady ČMS a re-
vizní komise. Delegáty a hosty přivítala předsedkyně ČMS Eva Haasová,
která zároveň oznámila, že již nebude kandidovat na funkci a navrhla
svého nástupce.
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Noviny Odborového svazu pracovníků hornictví, geologie a naftového průmyslu

ru, kterou jí poskytovali v její nelehké prá-
ci, a vyjádřila naději, že té samé podpory
se dostane i jejímu nástupci, kterého de-
legáti sněmu zvolí.

Sněm bez připomínek schválil účetní
závěrku roku 2011 a návrh rozpočtu na
rok 2012.

Poté se konala volba nového vedení
ČMS. Do funkce předsedy odborového
sdružení delegáti jednomyslně zvolili
dlouholetého odborového funkcionáře
a dosavadního místopředsedu ČMS
Jindřicha Jadwiszczoka. Prvním mí-
stopředsedou ČMS byl zvolen Vladimír
Baldrian a II. místopředsedkyní ČMS
Dita Hricová. Revizní komisi povede
Jana Skaličková.

Nového předsedy ČMS J. Jadwiszczo-
ka jsme se zeptali na priority odborového
sdružení v následujícím období.

„Sněm se konal bezprostředně po VII.
sjezdu a logicky vycházel při stanovení
priorit z programu a úkolů, které ze sjez-
du vyplynuly. Ve funkci předsedy bych

chtěl navázat na dobré výsledky, které za
sebou zanechala Eva Haasová a přispět
k dalšímu rozvoji členské základny
v rámci ČMS. Budu o těchto záležitos-
tech jednat přímo v základních organiza-
cích, nevylučuji ani přistoupení dalších
odborových subjektů do ČMS.

Prioritou bude zabezpečovat kvalitní
právní servis členům a další služby,
včetně zajištění kontrol BOZP na praco-
vištích. Prioritou bude také účast na vy-
jednávání vyšší kolektivní smlouvy i po-
moc při kolektivním vyjednávání v zá-
kladních organizacích. V souvislosti
s uplatňováním novely zákoníku práce
se dá očekávat řada nových problémů
a tím i prostor pro využití právních pora-
den ČMKOS v regionech. Budeme školit
funkcionáře základních organizací pro
další zkvalitnění naší činnosti ve pro-
spěch členů. Projednali jsme hospoda-
ření odborového svazu včetně možnosti
budoucího navýšení odvodů členských
příspěvků na svaz.“ Text a foto: -kov-

Dále již probíhal obvyklý program.
Předseda SHO Ing. Jaromír Pytlík
zkontroloval plnění usnesení a v této
souvislosti informoval o výsledcích hla-
sování ke stávce a ukončení stávkové
pohotovosti v souvislosti s kolektivním
vyjednáváním. Rada SHO odsoudila
hanlivý obsah zpravodaje pravicových
odborů Permoník, ve kterém se tato
v podstatě bezvýznamná parta naváže-
la do SHO a zejména do odborů dolů
ČSM a Paskov za výsledky referenda o

V úvodu zasedání rady SHO V Havířově vystoupil s informací o pří-
pravě Dne dětí ředitel Nadace OKD Ing. Jiří Suchánek. Letos se totiž
bude tato akce konat pod záštitou Nadace OKD centrálně v Ostravě
v Landekparku (bývalé Hornické muzeum). Současně ředitel Suchánek
požádal odboráře o spolupráci s organizací této akce, zejména dopravy
na místo konání akce. I když se v počátku diskuse objevily některé ná-
mitky, nakonec odbory svou účast a podporu Dne dětí potvrdily.

Rada potvrdila ve funkcích místo-
předsedy SHO, a to zástupce dolů ČSM
a Paskov, Ing. Jaroslava Vlacha (statu-
tární zástupce předsedy SHO) a Rosti-
slava Paličku. Jako třetí neuvolněný
místopředseda SHO byl zvolen Zdeněk
Stronček ze závodu ČSA Dolu Karviná.

Stálými členy rady OS PHGN byli
schváleni Ing. Jaromír Pytlík, Ing. Ja-
roslav Vlach, Rostislav Palička, Šte-
fan Pintér, František Riedl, Monika
Němcová, Pavel Hliněný a Emil Kle-
pek. Na sněmu ČMKOS bude odborové
sdružení i nadále zastupovat Ing. Jaro-
slav Vlach.

Dalším bodem jednání byla účast na
demonstraci proti vládním reformám
v Praze a zajištění autobusů z jednotli-
vých lokalit.

O obsahu jednání Rady OS PHGN in-
formoval Pavel Hliněný, když zmínil hlav-
ně změnu jednacího řádu (přenesené
hlasy zástupců) a hospodaření svazu.

Na závěr podal přehlednou informaci
o dění v oblasti BOZP za první tři měsíce
letošního roku SIBP Ing. Vladimír Poto-
mák. -red-

návrhu zprostředkovatele k růstu mezd
v OKD. V článku urážlivým způsobem
zpochybnili schopnosti několika tisíc od-
borářů jmenovaných dolů, což samo za
sebe svědčí o úrovni organizace, která
byla založena v roce 1992 za přispění
tehdejšího managementu firmy a měla
ve stanovách na prvním místě „prosperi-
tu zaměstnavatele“.

Předseda Pytlík informoval radu
o uzavření dodatku č. 8 ke kolektivní
smlouvě OKD.

Rada SHO potvrdila nové místopředsedy sdružení

ČMS povede 
Jindřich Jadwisczok


