
Co udělají horníci, když nedostanou 
mzdy? 

Jsme v zoufalé situaci, a když výpla-
ty skutečně nepřijdou na účty, může se 
to vyvrbit všelijak. Pak jako odborář 
nemůžu za nic ručit, protože první re-
akcí asi budou spontánní protesty. Li-
dově řečeno, havíři si budou chtít nějak 
ulevit, někomu rozbít hubu nebo něco 
rozmlátit, tomu se bude moci jen těžko 
zabránit. Zatím se však snažím věřit, že 
výplaty budou, pracuje na  tom insol-
venční správce i vedení OKD. 

Když nedostanou mzdy, pokusí se 
horníci vyvolat nelegální okupační 
stávku jako před nedávnem na  Dole 
Darkov? (Vedení OKD a odbory havířům 
akci po  několika hodinách rozmluvily, 
pozn. red.) 

Možné je všechno. V  tom případě 
bude každý havíř zodpovědný jen sám 
za  sebe, odbory je v  nelegální stávce 
nemohou podporovat. Sami si budou 
zodpovídat za  vzniklé škody nebo 
za případné ztráty zaměstnavatele. Zá-
leží na tom, jak se pak k  takové nele-
gální stávce postaví vedení OKD. 

Může firma nechat protestující vy-
vléct ze šachty i s pomocí policie? 

To by bylo hodně složité, tak daleko 
to určitě nedojde. 

Když se před dvěma lety polská 
vláda pokusila o restrukturalizaci dolů 
v nedalekém katovickém revíru, kde je 
většina šachet ve vlastnictví státu, po-
licie šla na havíře se zbraněmi s gumo-
vými projektily. Nic takového na  Ost-
ravsku nehrozí? 

V těch srovnáních bych byl opatrný. 
V důsledku se ale proti státu stávkuje 
lépe než proti soukromému majiteli. 
Polská vláda nakonec havířům ustou-
pila a  těžbu od  té doby dotuje. Také 
pro mě je největší prioritou, aby měli 
havíři práci a výplatu, takže svým způ-
sobem je mi úplně fuk, kdo nás vlastní, 
jestli NWR, současný majitel AHG, 
nebo to bude třeba Pavel Tykač, který 
teď kolem OKD krouží. Ideální by pro 
nás bylo, kdyby těžbu převzal stát 

a udržel ji nějaký čas s pomocí dotací. 
Ve formě jakési sociální těžby.

Do ničeho takového se vláda nehr-
ne. Když havíři za květen nedostanou 
mzdy, nahradí jim někdo ty peníze? 

Teď by o ušlou mzdu nepřišli, podle 
zákona ji bude po  tři měsíce vyplácet 
úřad práce. Paradoxní je, že zákon 
říká, že pracák tak učiní jen v rozhod-
ném období po  vyhlášení insolvence, 
tedy v našem případě do srpna. Jsme 
tedy v  podivné situaci, že když OKD 
do  srpna dokáže mzdy vyplácet, ale 
v září najednou nebude mít na výplaty, 
tak pak budou mít horníci smůlu. 
Na úřad práce půjdou zbytečně, za září 
už by ušlou mzdu nedostali, taková je 
legislativa. 

Vědí havíři o  popisované zákonné 
pasti? 

Někteří vědí, někteří nevědí, odbory 
je sice se situací seznamují, ne každý 
to ale chápe. 

Nebylo by teď pro horníky lepší, 
kdyby společnost OKD peníze neměla 
a výplaty sanoval stát prostřednictvím 
úřadů práce? Třeba by na podzim OKD 
na mzdy nějak našetřila. 

To zní hezky, reálně je to však ne-
smysl, takhle se nedá uvažovat. Teore-
ticky zaměstnanci o  svoje peníze ne-
přicházejí, nevyplacené mzdy se stáva-
jí součástí insolvenčního řízení, ale je 
pochopitelné, že havíři budou chtít vý-
platy hned. Pak mají nárok i na legální 
stávku a  povinností odborů je stávku 
zorganizovat, což nejde ze dne na den. 
K  referendu o  stávce musí přijít dvě 
třetiny zaměstnanců a polovina z nich 
se stávkou souhlasit. 

To může být problém? 
V dnešní situaci? Většina bude sou-

hlasit. 

Když se bavím s havíři, ze všeho viní 
Zdeňka Bakalu. Je to hlavní původce 
současné krize i z pohledu odborů? 
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n  Horníci půjdou do důchodu  
v 56 letech, tedy o 7 let dříve

n  Změna zákona č. 155/1995 
Sb., o důchodovém pojištění – 
podrobně od svazového právníka 
JUDr. Antonína Těšíka 

n  Ústecký kraj žádá pro horníky 
„jen“ 218 milionů korun

Havíři bez výplaty někomu rozbijí hubu 

Jak se zachovají havíři 
z Ostravska, když 
nedostanou výplaty? 
O vyhrocené atmosféře 
uvažuje místopředseda 
Sdružení hornických 
odborů OKD Ostrava 
ROSTISLAV PALIČKA, 
jenž je zároveň 
předákem odborářů 
Dolu Paskov. 



Chybou bylo OKD privatizovat. Ne-
rostné bohatství patří ze zákona státu 
a  stát se měl i  nadále zabývat jeho 
těžbou, pak bychom Bakalu nemuseli 
řešit. Otázka je, proč stát nedokázal 
Bakalu přimět k tomu, aby dělal to, co 
při privatizaci slíbil. Jak známo, byl to 
přesný opak. Vyvedl třeba z OKD byto-
vý fond, který byl přislíben k rozprode-
ji zaměstnancům OKD. Vyvedl z  firmy 
i prosperující dopravu a nakonec před-
loni i  výdělečné koksovny a  pak vše 
prodal. To je jednoznačná vina státu 
i Bakaly. 

Ale určitě i  vina členů představen-
stva OKD, kteří Bakalovi za  patřičný 
podíl tyhle prodeje schvalovali. V  do-
zorčí radě sedí i zástupce odborů, pro-
testovaly třeba odbory proti nedávné-
mu prodeji koksoven? 

Samozřejmě že ano, ale máme jen 
jediný hlas. 

Kdyby Bakala neodtrhl z OKD byty, 
dopravu a  koksovny, stačily by dnes 
zisky těchto společností na vyrovnání 
ztrátové těžby a na platy?

Nejsem ekonom, dnešní krizi by-
chom ale zvládli mnohem snadněji. Už 
nemáme koksovny, máme jen levné 
koksovatelné uhlí, což je zásadní chy-
ba. Z laického hlediska je totiž přidaná 
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vyšší než u polotovaru. Bývalá doprava 
OKD je dnes úspěšným mezinárodním 
dopravcem nezávislým na  převážení 
uhlí. Vysoké zisky z  nájmů hornických 
bytů dnes živí nadnárodního vlastníka, 
nikoli nás. To je jedno s druhým, Baka-
la OKD jednoduše vytuneloval. 

Legálně? 
Někdo mu to umožnil. 

Jak na  vás působí insolvenční 
správce Lee Louda? 

Příjemný člověk, zatím jsme se ale 
viděli jen dvacet minut. Požádal odbory 
o spolupráci, kdykoli se na něho máme 
obracet. 

Zvládne zachránit OKD? 
Těžko říct.

OKD dluží 650 firmám přes 17 mili-
ard korun. Už jsou známy i příklady, že 
insolvence nutí dodavatele k propouš-
tění. Kolik lidí v  regionu druhotně trpí 
insolvencí těžařů? 

Odhad je, že jeden havíř dává práci 
dvěma až třem dalším lidem, tedy v pří-
padě, že by bylo OKD v kondici. Insol-
vence teď určitě připravuje o práci vel-
kou masu lidí, o  kterých nevíme. 
V  menších firmách obvykle ani nefun-
gují odbory, je těžké ta čísla odhado-
vat. Celá situace je pro Ostravsko hod-
ně špatná, jedním slovem průser. 

Mají nárok na ušlou mzdu od úřadu 
práce a  erární odstupné od  státu i  ti, 
kdo v  OKD pracují prostřednictvím 
agentur nebo dodavatelských firem, 
což je přes 2500 lidí? 

Nemají. Ne že by mě tito lidé nezají-
mali, ale já jsem odborář kmenových 
zaměstnanců. Je to smutné, je to blbé, 
ale naše odbory pro ně nemohou nic 
udělat. Když agentura propustí agen-
turní zaměstnance a sama nejde do in-
solvence, může takový zaměstnanec 
jen těžko chtít náhrady od státu. 

Jenže i  oni si mysleli, že OKD tu 
bude těžit ještě dvacet let, vzali si hy-
potéky a teď na ně jako na první sáh-
nou exekutoři. 

Mají smůlu, jsou na  tom opravdu 
hůře než zaměstnanci OKD. 

Jak oceňujete erární odstupné 
od státu ve výši sedm až osm tisíc ko-
run pro zaměstnance? Někdo ho bude 
pobírat jen měsíce, ale třeba zaměst-
nanec nad 50 let s  pětadvacetiletou 
praxí celých pět let, a  to i  k  případně 
jiné mzdě či k sociálním dávkám. 

Není to na vyskakování. Stačí se ale 
rozhlédnout po  Ostravsku a  vidíme, 
kolik tu zkrachovalo firem, a  nikdo ze 
zaměstnanců se žádné pomoci státu 
nedočkal. Byť to není částka, jakou při 
podobné krizi v černouhelném hornictví 
dostávají španělští či britští havíři, je to 
lepší než nic. 

Je to spravedlivé vůči jiným zaměst-
nancům, kteří přijdou o práci a nic ne-
dostanou? Nebo třeba když zkrachuje 
živnostník? 

Ten příspěvek zatím žádný havíř 
nedostal, tak bych nepředbíhal. Stát 
podle mého zaspal, když v devadesá-
tých letech rezignoval na  takzvanou 
expoziční dobu. Ze zdravotních důvo-
dů totiž havíři v dolech obvykle praco-
vali maximálně 15 let, znám případy, že 
někdo na „expozičku“ čili na zdravotní 
poškození dosáhl už po  devíti letech. 
Kdybychom u  toho zůstali, nebylo by 
to dnes tak vyhrocené. Skoro polovina 
havířů na  šachtách OKD dělá hodně 
přes dvacet let, sám jsem fáral na čel-
bě 25 roků. Zdraví mají zhuntované, 
a to ještě nemají ani padesát. Na krku 
hypotéky, přitom bez šance, že by při 
svém zdravotním stavu dokázali dělat 
někde v automobilce u pásu. 

Další výtky slyším od  chlapů kolem 
šedesátky, kteří tvrdí, že si havíři neza-
slouží předčasný důchod o celých sedm 
let dříve než třeba kopáč kanalizací. 

Tak bych to nestavěl a havířům bych 
nic nezazlíval. Stát by se měl spíše 
zamyslet, jestli zbytečně nedotuje 
takzvaně nezaměstnatelné. Tedy lidi, 
kteří pracovat nechtějí, i když by mohli. 

Havíři bez výplaty někomu rozbijí hubu 

Záběr z hornické demonstrace v Ostravě v roce v září 2013. 
V  čele několikatisícového průvodu naštvaných horníků šli předáci hornických odborů. 
Uprostřed Rostislav Palička, vlevo předseda OS PHGN Jan Sábel a vedle něho předseda 
SHO OKD Jaromír Pytlík. O něco později rozzuření horníci pronikli do bývalého ředitelství 
OKD a zastavila je až připravená pohotovostní jednotka policie.  Foto: Petr Kolev



>>> hgn 07/2016

Horníci půjdou do důchodu v 56 letech, tedy o sedm let dříve

Dřívější odchody do  důchodu jsou 
jedním z opatření, která by měla pomo-
ci horníkům z  černouhelné těžební 
společnosti OKD, jimž hrozí propouš-
tění. Firma má existenční problémy 
a  3. května na  sebe podala u  soudu 
insolvenční návrh, podle něhož dluží 
věřitelům přes 17 miliard korun. I  se 
zaměstnanci dodavatelských firem 
v OKD pracuje přes 12 000 lidí.

Podle ministryně práce a sociálních 
věcí Michaely Marksové (ČSSD) opat-
ření pomůže s řešením kritické situace 
v OKD.

Poslanci se přiklonili k pozměňova-
címu návrhu sociálních demokratů, 
který podpořilo 113 ze 176 přítomných 
poslanců. K sociálním demokratům se 
připojili komunisté, lidovci, zástupci 
Úsvitu, nezařazení poslanci a část po-
slanců ANO. Pro předlohu jako celek 
pak hlasovalo 166 poslanců, proti ne-
byl nikdo. 

Koalice ČSSD, ANO a KDU-ČSL pů-
vodně navrhovala snížení důchodové-

ho věku o pět let, nakonec ale poslanci 
odhlasovali velkorysejší variantu. 

V Poslanecké sněmovně zvítězil 
zdravý rozum

Podle předsedy Odborového svazu 
PHGN Jana Sábela konečně i  v  Po-
slanecké sněmovně zvítězil zdravý ro-
zum. „V okolních státech, kde se ještě 
těží uhlí, se o  horníky starají daleko 
lépe. Například v  Polsku horníci od-
cházejí do  předčasného důchodu 
ve  43 letech po  odpracování 25 let 
v  dole. Podobné je to v  Německu 
a dalších státech. Takže ty české před-
časné hornické důchody nejsou nic 
mimořádného a  zdravotně postižení 
horníci si zaslouží odejít alespoň 
o sedm let dříve do důchodu. Pro stát 
to vyjde každopádně o mnoho levněji, 
než kdyby byli na úřadech práce a po-
bírali sociální dávky.“ 

Dřívější odchod do  penze by se 

A  těch je nejméně 70 tisíc, mezi nimi 
hodně teenagerů, kterým se prostě 
dělat nechce. Mladí sedí na  pracáku 
a staří mají dřít? Vždyť je to směšné. 

Ještě v  roce 2012 takzvaná Zpráva 
o udržitelném rozvoji OKD líčila zářné 
výhledy. Šachty prý střeží 374 milionů 
tun uhlí, práce je na  23 let. Kdo by si 
pak nevzal hypotéku. Bylo rozumné se 
zadlužovat? 

Jeden názor mého kolegy za všech-
ny. Je absurdní, že teď na  tom budou 
hůře havíři, kteří utekli kvůli vysokému 
nájemnému z Bakalových bytů a koupi-
li si na hypotéku vlastní nebo si posta-
vili dům. A  teď budou těžko shánět 
peníze na  splátky. Jsou v  pasti. Kdo 
v  Bakalových bytech zůstal, ten nyní 
přežije snadněji. 

Aktivnější jsou více biti, to je klasic-
ký paradox. Vás odhaduji tak, že jste si 
žádnou zbytečnou hypotéku nevzal. 

Zbytečnou určitě ne (smích). No, 
hypotéku mám i  já, zrovna dokončuji 
v  Ostravě stavbu menšího domečku. 
Splaceno nemám, jsem na  tom jako 
spousta ostatních horníků. 

Když havíři nedostanou za  květen 
výplatu, nedostanou ji ani odboráři?

Samozřejmě že nedostanou. Žádný 
rezervní fond na takové výdaje nemáme. 

Co budete dělat, pokud se mzdy 
nebudou vyplácet? 

Každý je strůjcem svého štěstí, kaž-
dý se musí postarat, to za něho nikdo 
nevyřeší. 

Napadlo vás, když jste v  80. letech 
začal fárat, že se dočkáte krachu těž-
by, de facto smrti černouhelného hor-
nictví na Ostravsku? 

Jako havíř nad tím tak neuvažujete, 
že jednou něco skončí. Když jsem se 
ale před pěti lety stal odborářem, tak 
rychlý konec OKD jsem nečekal. Záso-
by uhlí jsou tu pořád velké. 

OKD prý táhnou dolů i velkolepé in-
vestice, které učinil Bakala. Když jsem 
loni na podzim fáral na Dole Chlebovi-
ce, byl jsem fascinován novým typem 
sebezáchranných přístrojů a  vůbec 
technikou. Kritizujete i  tento Bakalův 
krok? 

Rozhodně ne, stroje jsme měli staré 
třicet let a  tahle investice byla nutná, 
v  každém případě se díky ní ohromně 
zvýšila bezpečnost práce a  dost se 
ulehčila i  fyzická dřina. Otázka je, zda 
Bakala nemohl zvolit levnějšího výrob-

ce s levnějším českým servisem, jenže 
zároveň se ptám, kde by získaná úspo-
ra skončila? U  havířů určitě ne, to by 
byla úplně jiná kapsa. 

Kolik OKD zaplatí měsíčně za servis 
a splátky za nové stroje? 

To je obchodní tajemství. O  těch 
smlouvách se vyprávějí celé legendy, já 
je ale nikdy neviděl. 

Kdyby vám znova bylo osmnáct, šel 
byste fárat? 

Dnes bych na šachtu nešel, dnes už 
se ani havíři nepřijímají (smích). Firma 
mě třicet let velmi dobře živila a nemám 
pocit, že by mi dnes něco dlužila. Jsem 
ostravský patriot, moje srdce tlouklo 
za OKD. 

Zažil jste nějakou vážnou důlní tra-
gédii? 

Měl jsem štěstí, že u smrtelného úra-
zu jsem nikdy nebyl. Viděl jsem ale tře-
ba useknutou nohu a další velmi nepří-
jemné úrazy. To je riziko hornické prá-
ce, které je k nezaplacení. A kdo dnes 
havířům závidí nějaký ten příspěvek 
od  státu nebo předčasný důchod, tak 
to je pro mě vyloženě hloupý člověk.

 (Rozhovor otiskl 6. června  
časopis Týden 24/2016)

Havíři bez výplaty někomu rozbijí hubu 

podle novely měl vztahovat na haví-
ře, kteří odpracovali 3300 směn 
v uhelném nebo 2200 směn v urano-
vém dole. Pokud práce skončila 
po  dosažení nejvyšší přípustné ex-
pozice, stačit by mělo o  319 směn 
v  uhelném dole méně a  u  uranu 
o 219 směn méně. Podle návrhu bu-
dou horníci teď tedy chodit do řád-
ného důchodu v necelých 56 letech 
a  do  předčasné penze, která je 
možná až tři roky před termínem, by 
mohli nastupovat ani ne v 53 letech. 

Důchod se skládá z  pevné části, 
která je pro všechny stejná, a z pro-
centní části podle odpracovaných 
let a  odvedených částek. Podle 
vládního návrhu by se v procentním 
dílu horníků nově měly odrazit 
všechny valorizace od  roku 1996. 
Stanovena je ale maximální částka, 
pro letošek by dosáhla 13  274 ko-
run. V dalších letech by se zvyšovala 
o valorizaci. 

Do  roku 1993 existovaly v  Česku 
takzvané důchodové kategorie. Ve tře-
tí byla většina zaměstnanců, ve druhé 
kategorii lidé z  náročnějších provozů 
a v první pracovníci z  rizikových míst, 
tedy třeba právě horníci. Pro získání 
penze stačilo ve druhé a první kategorii 
odpracovat méně let.     Petr Kolev

Horníci z  hlubinných dolů budou odcházet do  starobního důchodu 
o sedm let dříve, tedy zhruba v 56 letech. Vládní návrh novely o penzij-
ním pojištění v květnu schválila Sněmovna 4. května - pro bylo všech 166 
přítomných poslanců a poté zamířila k posouzení do horní komory. Le-
gislativní proces bude ukončen podpisem prezidenta republiky. Zhruba 
čtyři tisíce horníků se tak mohou těšit z nové úlevy. 
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Změna zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění
Letitá snaha Odborového svazu PHGN 

o snížení důchodového věku horníků vyko-
návajících trvale práci v  hlubinných dolech 
byla úspěšně završena. Poslanecká sně-
movna schválila 4. května 2016 vládní návrh 
zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém po-
jištění, ve  znění pozměňovacího návrhu, 
kterým se snižuje přesně vymezené skupině 
pojištěnců a za přesně vymezených podmí-
nek jejich důchodový věk. 

Senát zákon projednal nejdříve 
ve Výboru pro zdravotnictví a  sociální 
politiku za účasti zástupce odborového 
svazu JUDr.  Antonín Těšíka, který 
mohl tlumočit podporu přijatému záko-
nu, kdy se všichni přítomní senátoři 
vyjádřili pro jeho přijetí. Následně Se-
nát zákon schválil, nyní je předkládán 
prezidentovi k podpisu.

Přijatým zákonem se zavádí nový 
druh starobního důchodu pro přesně 
vymezenou skupinu horníků. Tato 
skupina je vymezena charakterem hor-
nického zaměstnání – musí se jednat 
o  zaměstnání v  hornictví se stálým 
pracovištěm pod zemí v  hlubinných 
dolech (pro účely zákona označeno 
jako „zaměstnání v  hlubinném hornic-
tví“) a začátkem výkonu tohoto zaměst-
nání – výkon tohoto zaměstnání musel 
být zahájen před 1. říjnem 2016. 

V  § 37b odst. 1 se stanoví osobní 
rozsah, tj. okruh horníků, jichž se bu-
dou nová opatření týkat. Tento okruh 
se vymezuje tak, že se bude jednat 
o všechny pojištěnce, kteří vykonáva-
li ta zaměstnání v hornictví pod zemí, 
která mají stálé pracoviště pod zemí 
v hlubinných dolech;  konkrétní druh 
výkonu práce (konkrétní povolání) ne-
bude přitom rozhodný. Rozhodující 
bude tedy vždy jen to, že se jedná 
o  stálé pracoviště pod zemí v  těchto 
dolech. Do  tohoto osobního rozsahu 
nebudou tudíž spadat zaměstnanci 
hlubinných dolů, kteří sice (zpravidla 
jen občas) fárají, ale nemají stálé pra-
coviště pod zemí.

Tato nová úprava se bude vztahovat 
pouze na pojištěnce, kteří začali vyko-
návat zaměstnání v hlubinném hornic-
tví přede dnem účinnosti tohoto záko-
na, tedy před 1. říjnem 2016, což vy-
jadřuje výjimečnost této právní úpravy.

Další podmínkou je odpracování sta-
noveného počtu směn v  zaměstnání 
v hlubinném hornictví, a to aspoň 3300 
směn, popřípadě, jde-li o  zaměstnání 
v hlubinném hornictví v uranových do-
lech, 2200 směn, nebo pokud takové 
zaměstnání skončilo z důvodu dosaže-
ní nejvyšší přípustné expozice, alespoň 

2381 směn, popřípadě, jde-li o  za-
městnání v  uranových dolech, 1981 
směn.

V § 37b odst. 2 se pak vymezuje, co 
se rozumí směnou v  příslušném za-
městnání v  hornictví; jedná se přitom 
o  skutečně odpracované směny, při-
čemž platí podmínka, že jako odpraco-
vaná směna se bude hodnotit jen ta 
směna, v  níž byla práce konána pod 
zemí po převážnou část směny. Důvo-
dy, proč nebyla nebo nemohla být od-
pracována směna po  převážnou část 
pod zemí, nebudou rozhodné; rozhod-
ný bude pouze objektivní stav odpraco-
vání převážné části směny pod zemí. 
Za  odpracovanou směnu se nebude 
považovat ani překážka v  práci (napří-
klad dočasná pracovní neschopnost, 
dovolená apod.), po kterou nebyla ko-
nána práce pod zemí. Pro případ získá-
ní zaměstnání v  hornictví před rokem 
1993, které bylo zařazeno mezi zaměst-
nání I. pracovní kategorie s  nárokem 
na nižší důchodový věk (55 let), se sta-
noví převodní klíč pro zjištění počtu 
směn (celkový součet kalendářních dnů 
v IAA kategorii x 0,6). Při tomto vymeze-
ní směn se rovněž přebírá úprava obsa-
žená v nařízení vlády č. 363/2009 Sb.

V § 37c odst. 1 se upravuje snížený 
důchodový věk pro horníky, kteří spl-
ňují podmínky uvedené v  § 37b, a  to 
tak, že od  obecného důchodového 
věku se odečte 7 let. Takto se bude 
postupovat i u žen, s tím, že u žen se 
nebude zohledňovat jejich individuální 
důchodový věk, ale důchodový věk 
stanovený pro muže stejného data na-
rození. Takto stanovený důchodový 
věk lze samozřejmě použít i pro účely 
předčasného důchodu.

V  § 37c odst. 2 se zavádí zvláštní 
způsob výpočtu procentní výměry sta-
robního důchodu spočívající v tom, že 
se procentní výměra důchodu stano-
vená obecným způsobem podle § 33 
až 36 ZDP zvýší o  všechna zvýšení 
důchodů, která byla stanovena přísluš-
nými podzákonnými předpisy od  roku 
1996 s tím, že se tyto předpisy o zvý-
šeních důchodů aplikují tak, jako by byl 

daný důchod přiznán ke dni 31. prosin-
ce 1995, přičemž zároveň platí, že vý-
sledná částka nesmí přesáhnout sta-
novenou maximální částku, neboť jinak 
by opět mezi hlubinnými horníky vzni-
kaly neodůvodněné diference. Jedná 
se o  shodný postup, jak je použit 
u ostatních „hornických“ důchodů.

Pracoviště svazu je připraveno po-
dat podrobnější informace.

JUDr. Antonín Těšík,  
právník svazu

Ústecký kraj žádá  
pro horníky 218 milionů 

Radní Ústeckého kraje se při-
pojili zásadním nesouhlasem 
k  zajištění podpory pouze pro 
propuštěné zaměstnance OKD 
a zrušení finančních kompenzací 
pro horníky na Mostecku. S  roz-
hodnutím vlády nesouhlasí i Hos-
podářská a  sociální rada (HSR) 
kraje. Novinářům to řekl hejtman 
Ústeckého kraje Oldřich Bubení-
ček (KSČM). Obrátil se proto do-
pisem na premiéra Bohuslava So-
botku (ČSSD). 

Útlum těžby v lomu ČSA se může 
dotknout až 1300 zaměstnanců Se-
verní energetické. Podle Bubeníčka 
je rozhodnutí vlády vůči horníkům 
z  Mostecka nespravedlivé. „Roz-
hodnutí vlády o  podpoře horníků 
propuštěných ze společnosti OKD 
patřící soukromému vlastníkovi je 
ryze na ní. V Ústeckém kraji ovšem 
vláda rozhodla o  ukončení těžby 
u  prosperujících firem, které proti 
své vůli musely začít propouštět. 
Považuji toto rozhodnutí nejen 
za neseriózní, ale i za útok na Ústec-
ký kraj. Je navíc zcela odlišné od sli-
bů, které ministři dali horníkům, že 
udělají maximum pro to, aby ztrátu 
zaměstnání pocítili co nejméně,“ 
uvedl hejtman Bubeníček.

„Požádali jsme vládu o  přehod-
nocení usnesení, kterým pomoc na-
šim horníkům odmítla. Za absurdní 
považuji, že „bitva o  Ústecký kraj“ 
se vede kvůli 218 milionům korun. 
To je suma, kterou by stát propouš-
těným horníkům z Ústeckého kraje 
v  letech 2016–2021 vyplatil. Přitom 
jen poplatky, daně a  odvody firem 
ve skupině Severní energetická činí 
ročně přes jednu miliardu korun. 
Horníci i region si tedy pomoc dáv-
no předplatili,“ reagovala předsed-
kyně Hospodářské a  sociální rady 
kraje Gabriela Nekolová na  výzvu 
ČMKOS, jež od vlády žádá příspěv-
ky pro propuštěné horníky z  lomu 
ČSA, Dolu Centrum a  navazujících 
provozů. (pek)


