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Převod pod stát je nejlepším řešením,
říká předseda SHO OKD
Jaromír Pytlík
Sdružení hornických odborů OKD k návrhu
usnesení k nevýhodné privatizaci OKD navrženého poslancem Josefem Hájkem (ANO) vydalo
prohlášení, ve kterém uvádí, že plně podporuje
každou iniciativu směřující ke stabilizaci těžební společnosti OKD a nápravě chyb z minulosti.
Oba materiály uveřejňujeme na jiném místě
HGN. Požádali jsme předsedu SHO OKD Ing. Jaromíra Pytlíka o vysvětlení a přiblížení stávající
situace v OKD.
od bývalých vlastníků zpátky do
OKD.

Spolupracovali jste s poslancem
Hájkem při tvorbě usnesení Poslanecké sněmovny Parlamentu ukládajícího vládě vypracovat analýzu,
která by zjistila, jaké jsou možnosti
zajištění movitého a nemovitého
majetku a finančních prostředků,
které by mohly být výnosem z trestné činnosti spáchané v souvislosti
s privatizací 46procentního podílu
v OKD v roce 2004?
Přímo s poslancem Hájkem jsme
na tvorbě usnesení nespolupracovali.
Josef Hájek ale pracoval v OKD přes
třicet let na různých pozicích, od horníka až po vyšší management a problematiku OKD zná dokonale. Proto
jsme se rozhodli podpořit jeho návrh,
a to i osobně při čtení v parlamentu.
Poslanec Hájek nám pomáhal už dříve
při vyjednávání předčasných starobních důchodů pro hlubinné horníky
OKD. Nyní usilujeme o to, jak dosáhnout, aby se odcizené peníze vrátily

Komu jste prohlášení SHO adresovali?
Adresovali jsme
ho právě poslanci
Hájkovi, který jej přečetl přímo v parlamentu při projednávání této problematiky.
V prohlášení se píše, že privatizace
OKD byla zločinem na hornících
a nájemnících hornických bytů,
za který nesou odpovědnost předchozí vlády od působení ministra
Vladimíra Dlouhého. Máte důkazy
pro takové tvrzení?
Smutně proslulý finančník Zdeněk
Bakala získal díky těmto vládám
na úkor státu společnost OKD, která
v době privatizace vlastnila obrovský
movitý i nemovitý majetek.
Po dvanácti letech řádění Bakaly
a jeho společníků zůstaly v OKD dluhy
ve výši 17 miliard korun a došlo
rovněž ke zcizení desetitisíců nájemních bytů patřících do té doby OKD,
ve kterých žili zaměstnanci OKD a jejich rodiny. A s tím se nechceme smířit.

Jaké by podle SHO bylo nejschůdnější řešení stávající krize v OKD?
Takové, které by bylo výhodné
v první řadě pro zaměstnance OKD
a Moravskoslezský kraj a současně
nemělo velké dopady na daňové poplatníky. Takovým řešením by byl převod OKD státu.
Jak hodnotíte v této souvislosti návrh ministra průmyslu Jana Mládka,
aby těžební společnost OKD převzal státní podnik Diamo za jednu
korunu, které by pak firmu dále
provozovalo?
Jestli to půjde tímto způsobem, to
je teď těžko říct, nicméně pro tvrzení,
že převod OKD státu je nejvýhodnější
řešení pro všechny zúčastněné, máme
dostatečné argumenty. Za prvé aby
stát, který je vlastníkem nerostného
bohatství, se o toto bohatství začal
konečně starat jako zodpovědný hospodář. Stát, nebo konkrétní vláda by
měla zajistit, aby se už neopakovala
situace, že dnes nejsou peníze na
technickou likvidaci dolů a na sociální
program pro zaměstnance. To je možné zajistit pouze tehdy, když OKD
bude vlastnit stát. Stát by měl být také
garantem, že těžba uhlí bude řízena
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rozumným způsobem, stejně jako případný postupný útlum těžby.
Jaké kroky v současné situaci podnikáte, aby vývoj v OKD spěl směrem k vašim návrhům?
Dlouhodobě tvrdíme, že jediným rozumným a efektivním řešením pro
všechny zúčastněné je převod OKD
státu. Předsednictvo tripartity Moravskoslezského kraje schválilo už loni
v lednu materiál, který zmapoval aktuální možnosti řešení problematiky společnosti OKD a doporučil vládě systémové a koncepční řešení těžby černého uhlí. Návrh vychází z požadavku
členů krajské tripartity, tedy i odborů
SHO, aby řešení kritické situace v OKD
mělo co nejmenší negativní dopad
na region a jeho obyvatele, ale i na stát.
Autoři konceptu specifikovali pět možných variant dalšího vývoje. Odbory
SHO, stejně jako náš Odborový svaz
PHGN se přiklonili k variantě číslo pět,
která zní: zestátnění OKD, a.s. nebo
jeho části ve veřejném zájmu. Podporujeme také postoj vládního zmocněnce pro Moravskoslezský, Ústecký
a Karlovarský kraj Jiřího Ciencialy, že
nejvýhodnější pro stát bude přijatelnou
formou podpořit udržení co největšího
počtu stávajících pracovních míst
v OKD a tím i v dalších firmách, než
vyplácet sociální dávky nezaměstnaným horníkům, těžce a draze vytvářet
nová pracovní místa a řešit další dramatické následky neřízeného pádu
OKD. A pod to se můžeme podepsat.
Takovou variantu lze nejefektivněji
provést jedině zestátněním OKD. Takže my od počátku, ať už na úrovni
kraje nebo vlády, kde jednání k této
otázce svolává premiér, prosazujeme,
aby OKD převzal stát. A to jsme prosazovali i na schůzce s premiérem 30.
ledna a dalších jednáních na všech
úrovních.

OKD oznámilo, že Důl Paskov na
Frýdecko-Místecku zavře k 31. březnu 2017. Zhruba 300 lidí bude podle
vedení OKD na Paskově dál zaměstnáno na likvidaci dolu, okolo 500
pracovníků chce firma převést na
šachty v karvinské části revíru a asi
550 pracovníků dostane ke konci
března výpovědi se sedmiměsíčním
odstupným. Firma ale nemá peníze
a požádala stát o půjčku 723 milionů
korun na odstupné propouštěným
zaměstnancům a technickou likvidaci dolu. Vláda to odmítla. Jaká je
situace dnes?
Zmíněný záměr OKD už naplno
běží. Podepsali jsme se zaměstnavatelem dohodu, jak se vypořádat s navýšením odstupného podle uzavřené
a stále platné kolektivní smlouvy pro
propuštěné zaměstnance. Dohoda
počítá i s variantami podpory přechodu horníků na karvinskou část OKD
a zaměstnanců, kteří by odešli dohodou, nebo případně výpovědí. Od ledna probíhají pohovory s horníky Dolu
Paskov, aby si vybrali z naznačených
variant.
A skutečnost, že vláda odmítla OKD
půjčit již zmíněných 723 milionů korun?
Ministr Mládek toto rozhodnutí zdůvodnil tím, že nevidí důvod pomáhat
soukromému vlastníkovi OKD, pokud
šachty nevlastní státní podnik Diamo.
Pokud by si podle Mládka státní podnik Diamo šachty koupil, stát převezme zodpovědnost za technický útlum
a za sociální programy. Pokud by stát
ale v mezidobí poskytl veřejnou pomoc, tak by to vlastně pro Diamo
zhoršil a poskytl by výhodu a peníze
soukromému vlastníkovi. Tolik ministr
Mládek. Má to logiku a vlastně to neodporuje úsilí Sdružení hornických
odborů, aby OKD bylo zestátněno.
Petr Kolev

Úřad práce zahájil činnost
mobilního poradenského střediska
Od 10. 1. 2017 je odcházejícím zaměstnancům OKD k dispozici mobilní poradenské středisko Úřadu práce ČR přímo v prostorách zaměstnavatele.
Odcházející zaměstnanci mohou navštívit specialisty Úřadu, kteří jim poradí, jak mají dále postupovat, vždy mezi 7. – 15. hodinou, v pondělí ve Staříči
a v úterý a ve středu v Chlebovicích.
„Proberou s nimi jejich konkrétní situaci, seznámí je s nabídkou volných
pracovních míst v regionu i v celé ČR, aby v ideálním případě vůbec nepřišli
do evidence úřadu práce, ale nastoupili rovnou k novému zaměstnavateli,“
vysvětluje generální ředitelka ÚP ČR Kateřina Sadílková.
Příchozí se také dozvědí, jaká rekvalifikace pro ně bude nejvhodnější.
Na pracovištích OKD budou zástupci ÚP ČR do konce března 2017. Odcházející zaměstnanci OKD se mohou obracet také na kterékoli kontaktní pracoviště
ÚP ČR v Moravskoslezském kraji.

PRAHA: Pět ze šestnácti Medailí
Jiřího Agricoly udělených na konci
roku 2016 v Praze dostali zaměstnanci společnosti OKD. Držiteli medaile za zásluhy o české hornictví se
stali Jiří Hanusek, Jiří Golasowski,
Česlav Lincer, Robert Vochta a Zdeněk Hrůzek.
MOST: Jiří Havelka je bývalý důlní
technik Dolu Julius III, ale také fotograf. Mostecká knihovna vystavuje
padesát jeho srovnávacích fotografií, zachycujících proměny Mostecka
od šedesátých let do současnosti.
S fotografováním začal jako patnáctiletý. K industriální krajině neměl
daleko, už jako dítě prý s tatínkem,
důlním inženýrem, chodili koukat
na parní rypadla. Výstavu je možné
navštívit do 12. února.

Z regionů
KARVINÁ: Strojník těžního zařízení
TZ 2 na výdušné jámě Důlního závodu 2 – Sever Julius „Julek“ Majerčák
se stal nejlepším loňským veteránem Moravskoslezského klubu
(MSK) Judo Karviná. Toto ocenění
vybojoval svými výkony, které korunoval ziskem moravského mistrovského titulu.
KRUŠNOHOŘÍ: Hornickou historii
Krušnohoří představuje výstava
Horní města Krušných hor, kterou
do konce února hostí Oblastní muzeum Most. Základ výstavy tvoří
panely s informacemi o historii krušnohorských horních měst, o zajímavých místech i turistických lokalitách, které nechal vyrobit Ústecký
kraj v době, kdy se připravoval společný česko-německý projekt pro
zařazení zdejší hornické kulturní krajiny na Seznam světového dědictví
UNESCO.
SOKOLOV: Sokolovská uhelná připravuje opravu výpustného objektu
tatrovické nádrže, která zajistí bezproblémové fungování přehrady
na další desetiletí. Rozsáhlé práce si
však vyžádají kompletní vypuštění
nádrže, které bude zahájeno v březnu letošního roku. Celkové náklady
na opravu výpustního objektu by
měly dosáhnout zhruba 18 milionů
korun a budou plně hrazeny z vlastních prostředků Sokolovské uhelné.
Vodní nádrž Tatrovice byla vybudována v letech 1966 až 1969 v údolí
Tatrovického potoka. Rozkládá se
v nadmořské výšce 595 metrů na
ploše 22 hektarů a zadržuje vodu
o objemu 1,77 milionu metrů krychlových. V nejhlubším místě dosahuje
voda 25 metrů.

>>> hgn 02/2017

Prohlášení Sdružení hornických odborů
Sdružení hornických odborů OKD (SHO) plně
podporuje každou iniciativu směřující ke stabilizaci
těžební společnosti OKD a nápravě chyb z minulosti. Plně proto podporuje návrh usnesení pana poslance Josefa Hájka ohledně dalšího postupu
ve věci aktuální situace ve společnosti OKD a stavu
bývalého bytového fondu OKD.
SHO se oprávněně domnívá, že privatizace OKD byla
zločinem na hornících a nájemnících hornických bytů,
za kterou nesou zodpovědnost předchozí vlády od doby
působení ministra Vladimíra Dlouhého. Pan Zdeněk Bakala získal díky těmto vládám na úkor státu společnost OKD,
která v té době vlastnila obrovský majetek. Po 12 letech
„vládnutí“ pana Bakaly zůstaly v OKD dluhy ve výši 17 miliard korun. S tím se nechceme a nemůžeme smířit.
Z tohoto důvodu se přidáváme k požadavkům formulovaných v návrhu pana poslance Hájka k bodu nazvaném
„Informace vlády ve věci nevýhodné privatizace OKD“.
Tento návrh usnesení by měl uložit Vládě ČR významné
povinnosti týkající se možné nápravy, respektive zmírnění
negativních následků prodeje firmy OKD, a.s.

1. J
 de především o požadavek, aby vláda analyzovala možnosti zajištění majetku OKD pro případ, že
probíhající soud rozhodne, že majetek získaný
privatizací byl výnosem z trestné činnosti.
2. Dále požadujeme, aby vláda posoudila možnost
podání rozhodčí žaloby, která by v případě prokázání porušení privatizační smlouvy umožnila realizovat odprodej bytů z bývalého bytového fondu
OKD nájemníkům.
Jménem tisíců horníků a desetitisíců nájemníků bytů
OKD apelujeme na vládu, aby využila všech svých kompetencí k tomu, aby napravila pochybení předchozích vlád.
V Karviné dne 19. ledna 2017
S pozdravem Zdař Bůh
Ing. Jaromír Pytlík, předseda SHO
Štefan Pintér, předseda ZV Dolu ČSM
Vítězslav Sznapka, místopředseda ZV Dolu Darkov
Rostislav Palička, předseda ZV Dolu Paskov
Jiří Waloszek, předseda ZV Dolu Karviná, ČSA
Ing. Petr Karkoška, předseda ZV Dolu Karviná, Lazy,
Bc. Monika Němcová, předsedkyně ZO PP OKD

Návrh usnesení poslance Josefa Hájka
(ANO 2011)
k bodu „Informace vlády ve věci nevýhodné privatizace OKD“
1. Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky ukládá Vládě ČR, aby:
A) 
uložila ministerstvu financí ve spolupráci s ministerstvem
spravedlnosti vypracovat analýzu, která by zjistila, jaké jsou
možnosti zajištění movitého a nemovitého majetku a finančních prostředků, které by mohly být výnosem z trestné činnosti spáchané v souvislosti s privatizací 46% podílu v OKD,
a.s. privatizovaného v roce 2004,
B) 
v případě, kdy se ukáže, že je takovéto zajištění možné
a účelné, uložila ministerstvu financí ve spolupráci s ministerstvem spravedlnosti učinit všechny nutné kroky k realizaci
tohoto zajištění,
C) uložila ministerstvu financí vypracovat analýzu, zda by bylo
možné a účelné podat žalobu na společnost RPG Byty,
s.r.o., resp. RPG Industries Limited, resp. jakoukoliv jinou
právnickou či fyzickou osobu, kterou by se Česká republika
domáhala naplnění odstavce 7.6 privatizační smlouvy uzavřené 16. 9. 2004 mezi Českou republikou a společností
Karbon Invest, totiž odprodeje jednotlivých bytů z tzv. bytového fondu OKD jejich současným nájemníkům podle podmínek stanovených v této smlouvě,
D) v případě, kdy se ukáže, že je podání takovéto žaloby či žalob možné a účelné, uložila ministerstvu financí takovouto
žalobu či žaloby podat.
2. Před podáním žaloby či žalob zmíněných pod písm. C) a D)
předchozího bodu tohoto usnesení Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky ukládá Vládě ČR, aby:
A) podnikla veškeré kroky ke zjištění, kdo jsou skuteční majitelé
a koncoví beneficienti společností Fondy Bydleni 3 S.à r.l. se
sídlem v Lucembursku a CBRE LOAN SERVICES LIMITED se
sídlem ve Spojeném království Velké Británie a Severního Irska, které v současnosti podle obchodního rejstříku ovládají
RPG Byty, s.r.o. a to včetně pověření tímto úkolem Úřad pro
zahraniční styky a informace, pokud se to ukáže jako nezbytné,
B) výsledky svých zjištění neprodleně zveřejnila, pokud by tento
krok nebyl porušením zákona.

Pojištění s Kooperativou platí i letos
Jako každoročně i pro letošní rok uzavřel náš
odborový svaz s akciovou společností Kooperativa pojišťovna, a.s. pojistnou úrazovou smlouvu
pod číslem 5101348546, a to s platností od 19. 2.
2017 do 18. 2. 2018. Pojistná smlouva má platnost
pro všechny členy odborových orgánů v působnosti OS PHGN. Pojistné je hrazeno z prostředků
OS PHGN.
Pojistné se vztahuje na úrazy, ke kterým dojde při
dobrovolné a bezplatné činnosti zajišťované organizací, resp. svazem, a to konkrétně při:
– výkonu tělovýchovné, sportovní, zájmové a kulturní
činnosti (včetně zájezdů, školení a shromáždění),
stávkách, demonstracích zajišťovaných organizací,
a to včetně organizované společné cesty na místo
výkonu a zpět,
– účasti na rekreačním pobytu nebo organizací popř.
pojistníkem pořádané nebo delegované rekreaci
včetně účasti na organizované hromadné pěší nebo
lyžařské turistice,
– účasti dětí členů organizací, popř. pojistníka na dětské odborové rekreaci (dětské zimné a letní tábory),
–
krátkodobých pracovních brigádách na výstavbě
odborových zařízení při splnění podmínky, že
účastník nemá nárok na úhradu škody v rozsahu
pracovního úrazu,
– výkonu rehabilitačních a sportovních činností doporučených lékařem, které jsou prováděny v rekreačních a rehabilitačních zařízeních,
–
výkonu dobrovolné funkce vedoucího kolektivu,
cvičitele, průvodce, rozhodčího v rámci činností
shora uvedených.
Vznik pojistné události se hlásí a doklady se zasílají k likvidačnímu řízení na adresu: Centrum zákaznické podpory, Brněnská 634, Modřice 664 42, telefon: +420 841 105 105.
Dojde-li k pojistné události při pojištěné činnosti,
poskytuje pojišťovna následující plnění: za smrt následkem úrazu pojistnou částku ve výši 80 000 Kč,
za tělesné poškození způsobené úrazem až
20 000 Kč, za trvalé následky úrazu až 100 000 Kč.
Eva Douchová
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Obecné onemocnění, nebo nemoc z povolání?
Obecná onemocnění v OKD, a.s. jsou řešeným tématem zejména posledních dvou let. Všechny zúčastněné strany – zaměstnanci, OKD
a Karvinská hornická nemocnice (KHN) mají na věc svůj úhel pohledu
a své odůvodněné stanovisko.
Přesto při sebevětší objektivizaci
všech stanovisek máme za to, že někteří zaměstnanci dlouhodobě pracují
v náročných profesích a za podmínek,
při kterých nemoc z povolání (NzP)
vzniká, přesto jim NzP nebyla přiznaná
a museli své nároky uplatňovat složitě
u soudu. Počet nemocí z povolání se
v OKD meziročně příliš nemění. Co se
ale mění, je narůstající počet onemocnění obecných, kdy může být zaměstnanec pro zdravotní nezpůsobilost
z práce propuštěn.
Zarážející je rychlost, s jakou jsou
lékařští specialisté z Karvinské hornické nemocnice, která poskytuje společnosti OKD pracovnělékařské služby,
schopni určit, že se jedná u pacienta
o obecné onemocnění, přestože hornická profese je typická spíše pro vznik
nemocí z povolání.
V mnoha posudcích, které vystavují
lékaři pracovnělékařských služeb KHN
bývá uvedeno, že u zaměstnance, který se podrobil preventivní prohlídce,
bylo zjištěno „toho času“ jiné (obecné)

onemocnění, nebude-li dalším šetřením prokázána nemoc z povolání, nebo
ohrožení nemoci z povolání. I to však
stačí k tomu, aby zaměstnavatel, pokud nemá jiné vhodné pracovní místo,
zaměstnance pro zdravotní nezpůsobilost propustil.
Obecné onemocnění je nemoc, která může bránit výkonu povolání a není
zapsána v seznamu nemocí z povolání.
Jenže u posudku, ve kterém je uvedeno „toho času“ jiné (obecné) onemocnění, nebude-li dalším šetřením prokázána nemoc z povolání, nebo ohrožení
nemoci z povolání vlastně nevíme, zda
se jedná o nemoc z povolání, nebo
opravdu o onemocnění obecné.

Pomůže ministerstvo práce
a sociálních věcí?
Aby se jednalo o nemoc z povolání,
musí být splněna klinická kritéria a navíc je nutno prokázat, že zaměstnanec
pracoval za podmínek, za kterých nemoc z povolání vzniká. Za účelem to-

hoto zjištění by mělo proběhnout hygienické šetření vždy, když je zjištěno
poškození zdraví, které by mohlo souviset s pracovní činností.
Pokud ale není na žádance o lékařskou preventivní prohlídku, kterou vystavuje zaměstnavatel, z nějakého
důvodu vyznačeno, že zaměstnanec
pracuje v rizikových kategoriích, kdy
nemoc z povolání vzniká, nebo může
vzniknout, a lékař zjistí klinický nález,
který svědčí o nemoci z povolání,
může, v případě, že hygienické šetření nebylo provedeno, vyhodnotit
toto onemocnění jako „toho času“
obecné.
V případě, že je zaměstnanec přesvědčen, že pravým důvodem ztráty
pracovní způsobilosti je nemoc z povolání, měl by dobře zvážit, zda podepíše dohodu o rozvázání pracovního
poměru z důvodu obecného onemocnění, nebo využije svého práva a bude
prokazovat, že pravým důvodem je
nemoc z povolání.
Odborový svaz PHGN o řešení této
situace jedná na všech příslušných
úrovních. V současné době o této problematice probíhá jednání s ministerstvem práce a sociálních věcí.
(vav)

Němci si střílejí vlastní energetický gól
Bývalý šéf RWE Fritz Vahrenholt označil německou energetickou revoluci, tzv. Energiewende, za harakiri. Jeho slova znějí ještě závažněji
v okamžiku, kdy Baracka Obamu vystřídal v Bílém domě Donald Trump.
Úřad nového amerického prezidenta
Donalda Trumpa vzápětí po převzetí
moci odstoupil od boje proti klimatickým změnám, který razil předchůdce
Barack Obama. Z internetových stránek Bílého domu zmizel i oddíl nazvaný
„změny klimatu“ a Trumpovi lidé tam
umístili informace o rázné změně environmentální politiky.
„Zrušení těchto omezení výrazně
pomůže pracujícím Američanům
a v průběhu následujících sedmi let
zvedne mzdy o více než 30 miliard dolarů (780 miliard korun),“ uvedl Bílý
dům v prohlášení s odkazem na opatření přijatá Obamou v boji proti globálnímu oteplování.
Oproti tomu německá vláda si klade
za cíl zvýšit podíl obnovitelných energií
na pokrytí spotřeby elektrické energie

z 30 procent v současné době na 45
procent do roku 2025. Přitom již dnes
německé domácnosti platí druhou nejvyšší cenu za elektřinu v Evropě, v případě průmyslu pak čtvrtou nejvyšší.
Udržení nízkých cen elektřiny je přitom
pro energeticky intenzivní průmyslová
odvětví v Německu stěžejní. Již dnes
se náklady na elektřinu pro německý
průmysl pohybují okolo 26 procent
nad průměrem EU. Ve srovnání s USA
je rozdíl nyní blízko 150 procentům.
Německo má přitom na celkových
emisích CO2 na světě pouze 2,5procentní podíl, Čína v roce 2015 se
na světových emisích podílela 29 procenty.
Z výše uvedeného vyplývá několik
poměrně třaskavých důsledků. Překotné německé kroky nebudou mít na glo-
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bální snížení emisí prakticky žádný
vliv, zato však udělají pořádný průvan
v peněženkách obyvatel, a co se zdá
být ještě hrozivějším, mohou podrazit
nohy konkurenceschopnosti německého průmyslu.
Uvidíme, nakolik Trumpův energetický obrat ovlivní evropské politiky.
Lze předpokládat, že vedle migrační
krize může být i Energiewende terčem
na zádech vlády Angely Merkelové,
do kterého budou mířit kritické šípy
opozice. Vedle obřích nákladů na podporu obnovitelných zdrojů je zde totiž
rovněž zvyšující se závislost na ruském plynu. Ruská monopolní plynárenská společnost Gazprom zvýšila
loni vývoz zemního plynu do Německa
o deset procent na nový rekord 49,8
miliardy krychlových metrů. Není přitom žádným tajemstvím, že lobbistou
Gazpromu je i bývalý spolkový kancléř
Gerhard Schröder.
Jakým směrem se bude evropská
energetika ubírat, se tak stává otázkou
s velmi složitou odpovědí. Lze ale odhadnout, že do její budoucnosti bude
velmi silně promlouvat politika, a to
zřejmě i jinými hlasy, než tomu bylo
v posledních letech.
(www.iuhli.cz)

