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Při kontrole usnesení předseda svazu 
Jan Sábel uvedl, že úkol prosazovat naří-
zení vlády o zachování  sociálního příspěv-
ku pro zaměstnance OKD nadále trvá. 
Předložil rovněž návrh rozpočtu svazu 
na  rok 2018. Předsedkyně revizní komise 
OS Dita Hricová seznámila členy se sta-
noviskem komise k návrhu rozpočtu, včet-
ně rozpočtového provizoria do 30. dubna 
a  doporučila rozpočet schválit. Rada ná-
sledně doporučila sněmu navrhovaný roz-
počet na letošní rok schválit. Účastníci do-
poledního rokování rovněž schválili pro-
gram III. sněmu. 

Předseda svazu Jan Sábel a  svazoví 
právníci Antonín Těšík a Markéta Marin-
ková informovali o postoji Českomoravské 
konfederace odborových svazů (ČMKOS) 
k  přípravě Kodexu chování podle GDPR 
pro členské organizace sdružené v odbo-
rové centrále. Na  jednání zástupců  
ČMKOS a  Úřadu pro ochranu osobních 

údajů byly vyjasněny základní principy 
úpravy ve  vztahu k  odborovým organiza-
cím. Svazoví právníci připravili návrh Směr-
nice rady svazu k  uplatňování ustanovení 
Obecného nařízení o  ochraně osobních 
údajů. Směrnice by po  schválení radou 
byla závazná pro všechny odborové orga-
nizace. Vzhledem k tomu, že i  funkcionáři 
svazu nakládají s osobními údaji členů od-
borových organizací, zaměstnanců a  dal-
ších osob, které se na  svaz obracejí se 
žádostí o právní pomoc, musejí určité mini-
mální povinnosti ve  vztahu k  GDPR plnit 
i oni. Členové svazu mají možnost sezná-
mit se s Opatřením předsedy odborového 
svazu č. 1/2018 ke  zpracování osobních 
údajů ze dne 17. dubna 2018 na webu OS 
PHGN: www.osphgn.cz.

Odvětvová smlouva se plní
O tom, jak se plnila ustanovení kolektiv-

ní smlouvy vyššího stupně za období 2013 
až 2017 informoval místopředseda OS 
PHGN Jaromír Franta. V  průběhu plnění 
došlo k drobným nedostatkům, které byly 
řešeny. Odborový svaz uzavřel se zaměst-
navatelským svazem novou odvětvovou 
smlouvu platnou do roku 2022. Jak uvedl 
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n  Z ankety s delegáty III. sněmu  
OS PHGN ve Starých Splavech 
vyplynulo, že „Odborový svaz si 
v poločase od sjezdu vede dobře 
a je pro členy a zaměstnance 
našich odvětví nenahraditelný“!  

Místopředsedou OS sněm zvolil Rostislava Paličku z SHO OKD

III. sněm OS PHGN schválil rozpočet na rok 2018

J. Franta, svaz oceňuje, že se i  v  období 
velice nepříznivém pro těžební průmysl 
podařilo se zaměstnavatelským svazem 
uzavřít novou, pro zaměstnance výhodnou 
odvětvovou smlouvu, která bude rovněž 
podléhat režimu pololetního a  ročního vy-
hodnocování.     

Přítomní zástupci členských sdružení 
informovali kolegy o situaci ve svých orga-
nizacích. Václav Sacha hovořil o přetrvá-
vajícím nevyplácení ZPH v akciové společ-
nosti VOKD z důvodů její insolvence.

Rada svazu schválila prodloužení ná-
jemních smluv hotelů Harmonie I a II v Lu-
hačovicích včetně pozemků do 31. prosin-
ce 2026.

Na  závěr jednání rady předseda svazu 
Jan Sábel přiblížil jednání rady ČMKOS, 
Majetkové správní a  delimitační unie  
odborových svazů, průběh tripartity i  vý-
sledky jednání vedení svazu se zástupci  
státní sféry a  politických stran a  přípravy 
VII. sjezdu ČMKOS.

III. sněm Odborového svazu 
PHGN bilancoval

V odpoledních hodinách se uskutečnilo 
jednání III. sněmu OS PHGN. Zprávu rady 
svazu o činnosti a  informaci o plnění Pro-
gramu OS PHGN na  léta 2016 až 2020 
od II. sněmu přednesl delegátům předseda 
Jan Sábel. Jde o velice obsáhlý dokument 
prokládaný doplňujícími názornými sním-
ky. Odborový svaz tvoří šest sdružení za-
stupujících 61 základních organizací sdru-
žujících přes 15 tisíc členů. Je zastoupen 
v  regionálních radách odborových svazů, 
takže může ovlivňovat i dění v krajích. Od-
borový svaz může být za odvedenou práci 
ve prospěch členů a zaměstnanců i na svo-
ji historii hrdý. Dokládá to rozsáhlý materiál 
nazvaný Historie, významná data, účast 
svazu při řešení politických, hospodářských 
a  legislativních problémů, který zpracoval 
svazový právník Antonín Těšík. Dokument 
je přístupný na  webu odborového svazu 
a  první zmínky o  činnosti horníků  

Ve Starých Splavech se 12. dub-
na konal III. sněm OS PHGN. Sně-
mu předcházelo dopolední jedná-
ní IX. rady odborového svazu 
za účasti členů revizní komise. 
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III. sněm OS PHGN schválil rozpočet na rok 2018
v Čechách se datují do 50. let 19. století. 
Již 23. října 1893  byl například v Moravské 
Ostravě ustaven odborový hornický spolek 
Prokop pro oblast Moravy a Slezska.

Zaměstnanost, mzdy, BOZP  
a legislativa jsou prioritou  

Ze zprávy vyplynulo, že úkoly stanovené 
Programem OS PHGN pro zajištění za-
městnanosti a  práva na  spravedlivou od-
měnu za práci svaz plní. Odboroví funkcio-
náři vždy usilují o  účast již v  přípravných 
fázích chystaných kroků či změn. Zde je 
stručný výčet: 
–   Bezpečnost a  ochrana zdraví při práci 

pro všechny zaměstnance zůstává na-
dále jedním ze základních programo-
vých cílů OS PHGN. 

–   Sledována byla zejména realizace nove-
lizovaného zákona č. 155/1995 Sb., 
o  důchodovém pojištění. S  účinností 
od 1. října 2016 upravila v nových para-
grafech 37b a  37c důchodový věk 
o  7  roků nižší, než je důchodový věk 
obecný. Vztahuje se na pojištěnce, hor-
níky, kteří před nabytím účinnosti této 
úpravy vstoupili do zaměstnání v hornic-
tví se stálým pracovištěm pod zemí 
v  hlubinných dolech a  v  takovém za-
městnání odpracovali 3300 směn, pří-
padně 2200 v  uranových dolech, resp. 
při naplnění nejvyšší přípustné expozice, 
nejméně 3081 směn nebo v  uranovém 
dole nejméně 1981 směn. Závažnější 
problémy při uplatňování tohoto typu 
starobního důvodu nebyly zazname- 
nány.

–   Důchodová problematika s upozorněním 
na  aktuální změny je pravidelnou sou-
částí školení poskytovaných právníky 
svazu, zejména při účasti na  poradách 
a  seminářích pořádaných členy svazu 

a  pravidelných valných hromadách bý-
valých uranových horníků v  Tachově, 
Příbrami, Rožné nebo v bývalých hornic-
kých regionech Rtyně, Radvanice či Ža-
cléř, anebo bývalých Jihomoravských 
lignitových dolů Hodonín.

–   Svaz průběžně zpracovával stanoviska 
a připomínky k legislativním návrhům jak 
pro potřebu ČMKOS, tak i v těch přípa-
dech, kdy je (v  ryze hornických záleži-
tostech) samostatným připomínkovým 
místem (Ministerstvo průmyslu a obcho-
du ČR, Český báňský úřad).

–   Svaz je trvale zastoupen i  v  legislativní 
radě ČMKOS (JUDr.  Antonín Těšík, 
Mgr.  Markéta Marinková), čímž je prů-
běžně zabezpečována účast svazu 
na legislativní činnosti konfederace. 

–   Stále se daří zachovat platnost většiny 
„hornických“ předpisů, zejména zákona 
č. 98/1987 Sb., o  zvláštním příspěvku 
horníkům, ve znění pozdějších předpisů 
(dále jen „zákon o  ZPH“), a  zákona 
č.  67/1983 Sb., o  věrnostním přídavku 
horníků. Problémem je nevyplácení ZPH 
u VOKD, a.s. v  insolvenci, protože tato 

pohledávka není přednostní pohledáv-
kou.

–   Svaz zabezpečoval právní pomoc svým 
členům v souladu s pravidly. Jednalo se 
zejména o  spory v  oblasti důchodové, 
zejména starobních „hornických“ důcho-
dů, invalidních důchodů, odškodňování 
pracovních úrazů a  nemocí z  povolání, 
pracovněprávní problematiky, ale i v ob-
lastech občanského a bytového práva. 
Problémy s  bydlením mohou členové 

odborových organizací konzultovat v  po-
radnách Sdružení na  ochranu nájemníků 
(SON), s nímž má svaz uzavřenu smlouvu 
o bezplatném právním poradenství.

Delegáti sněmu schválili výsledky hos-
podaření svazu za  rok 2017 a  návrh roz-
počtu na rok 2018.

Do funkce druhého místopředsedy Od-
borového svazu PHGN byl jednomyslně 
zvolen předseda SHO OKD Rostislav Pa-
lička.

Sněm uložil členským organizacím na-
hlásit do 17. srpna stav členské základny. 

  Text a foto: Petr Kolev

Usnesení III. sněmu Odborového svazu pracovníků hornictví, geologie a naftového průmyslu 
ze dne 12. dubna 2018 ve Starých Splavech

III. sněm svazu po projednání předlože-
ných zpráv, návrhů dokumentů a infor-
mací přijímá tato usnesení:
I. bere na vědomí:
1.  Zprávu rady svazu o  činnosti svazu 

a  informaci o  plnění Programu OS 
PHGN na léta 2016–2020 od II. sně-
mu svazu

2. Zprávu mandátové a volební komise
3.  Stanovisko revizní komise k  účetní 

závěrce svazu za rok 2017
4.  Stanovisko rady svazu k  účetní zá-

věrce svazu za rok 2017
5.  Stanovisko revizní komise k  návrhu 

rozpočtu OS PHGN na rok 2018
6.  Stanovisko rady svazu k návrhu roz-

počtu OS PHGN na rok 2018
7.  Zprávu revizní komise o činnosti re-

vizní komise od II. sněmu svazu

II. schvaluje:
1.  Účast hostů na  jednání sněmu: Eva 

Douchová, Petr Kolev, Monika Malá, 
Mgr. Markéta Marinková,  JUDr. An-
tonín Těšík

2.  Ověřovatele zápisu Jindřicha Jad-
wiszczoka

3.  Program jednání III. sněmu svazu
4.  Pracovní komise ve složení:
    a)  mandátová a volební: Pavel Murc-

ko – předseda komise, Milan Duf-
ka, Vítězslav Sznapka, Petr Švehla

        tajemnice: Monika Malá
    b)  návrhová: Jan Smolka – předseda 

komise, Vladimír Baldrián, Lubo-
mír Holý, Bc.  Monika Němcová, 
Marek Wrobel

        tajemnice : Mgr. Markéta Marinková  

5.  Účetní závěrku za  rok 2017 – výsle-
dek hospodaření OS PHGN

6.  Rozpočet OS PHGN na rok 2018  
7.  Celkovou výši odměny pro členy re-

vizní komise
III. zvolil: 
Do  funkce druhého místopředsedy OS 
PHGN Rostislava Paličku. 

IV. ukládá:
Členům svazu: nahlásit stav členské 
základny k 30. červnu 2018 do 17. srp-
na 2018.
Zapsala: Mgr. Markéta Marinková 
                               
         Jan Smolka  
                    předseda návrhové komise

Ve Starých Splavech 12. dubna 2018 
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Odborový svaz si v poločase vede  
velice dobře, jen tak dál!

Jan SMOLKA,  
předseda SOO Sokolovské uhelné:

S  činností odborového svazu 
jsem naprostou spokojen. Úkoly 
uložené sjezdem OS PHGN se 
daří postupně plnit především 
díky dobré spolupráci jednotli-
vých členských organizací a  od-
borového svazu jako celku. Kéž 
by to takto pokračovalo i do bu-
doucna. Dnes mohu ze zpětného 
pohledu říct, že náš odborový 
svaz si drží dobré postavení jak 
v odvětvích, tak i v Českomorav-
ské konfederaci odborových sva-
zů. Je zapotřebí, aby si to všechny členské organizace uvědomily 
a naopak ještě více odborový svaz podporovaly, abychom odbo-
rovou činnost, která je před námi, dělali co nejlépe ve prospěch 
členů a zaměstnanců našich odvětví.

Arnošt ŠEVČÍK,  
místopředseda SOO CCG Most, předseda ÚOO  
Ervěnice:

Hodnocení činnosti od  po-
sledního sněmu odborového 
svazu by se dalo shrnout tak, že 
v  tomto období u všech našich 
nosných odborových organizací 
skončila platnost podnikových 
kolektivních smluv a  odborové 
sdružení muselo vyjednat 
smlouvy nové. I  když to nebylo 
vůbec jednoduché, podařilo se 
nám to. Dojednali jsme nové 
smlouvy s  platností na  tři roky. 
Vyjednávací tým odborového 
sdružení dohodnul nadstandardní mzdový růst. Spolupráci SOO 
CCG s OS PHGN hodnotím velice dobře i z toho důvodu, že jsme 
členem týmu odborového svazu, který vyjednává kolektivní smlou-
vu vyššího stupně. Práce svazu kontinuálně navázala na předešlé 
roky a podařilo se nám i v tomto – pro těžební průmysl nelehkém 
–  období uzavřít novou odvětvovou smlouvu s dlouhodobou plat-
ností. Všichni funkcionáři odborového sdružení i odborového svazu 
odvedli maximum kvalifikované práce. Jsem rád, že se nám práce 
tak daří a že i spolupráce na úrovni odborového svazu je na velmi 
dobré úrovni.

Dita HRICOVÁ,  
předsedkyně revizní komise OS PHGN: 

Spolupráce revizní komise 
s  vedením odborového svazu 
a  s  jednotlivými zaměstnanci 
svazu je na velmi dobré úrovni. 
Podkladové materiály i  připo-
mínky nutné k naší činnosti do-
stáváme včas a  podle potřeby 
řešíme vzniklé problémy bez 
prodlení Díky hospodářce odbo-
rového svazu Evě Douchové, 
která nám potřebné materiály 
poskytuje velmi rychle, nemusí-
me kontroly a  řešení odkládat 
na  další zasedání revizní komi-
se. Z  pozice předsedkyně komise se zúčastňuji jednání rady 
svazu a  zde se vždy přesvědčím, že její členové i  vedení jsou 
velmi zodpovědní. Snaží se pomoci všem členům a případně řešit 
problémy základních organizací. A nejen to, pomáhají i jednotliv-
cům, pokud mají problémy s insolvencí. Rada dohlíží i na plnění 
všech ustanovení kolektivních smluv. Proto jsem na sněmu podě-
kovala členům odborových sdružení a vedení svazu za příklad-
nou spolupráci.

Lubomír HOLÝ,  
místopředseda SOO CCG Most,  
předseda odborové organizace Dolu Jan Šverma:

Oceňuji, že činnost odborové-
ho svazu je stabilní a  pro jeho 
členy velice přínosná. Speciálně 
bych ale chtěl připomenout veli-
ce dobrou práci právního oddě-
lení odborového svazu. V  sou-
časnosti, když se na  nás hrnou 
různá legislativní zadání z Evrop-
ské unie, tak právníci rozhodující 
měrou pomáhají orientovat se 
v nových zákonech, které se do-
týkají i  odborových organizací. 
Svaz jako celek pracuje velice 
dobře, s tím nemáme žádné pro-
blémy včetně jeho spolupráce s  naším odborovým sdružením. 
Z  jednotlivých základních organizací jsme nezaznamenali žádné 
připomínky. Budu rád, když to v  tomto duchu bude pokračovat 
i nadále.  

Vladimír BALDRIAN,  
předseda odborové organizace OS PHGN,  
Moravské naftové doly Hodonín:

S činností odborového svazu jsem velice spokojen jak z titulu 
předsedy základní organizace MND, tak i z pohledu funkcionáře 
Českomoravského sdružení, které sídlí přímo na adrese pražské-
ho pracoviště. V případě potřeby mohu jednat s předsedou svazu 
Janem Sábelem, s  předsedou 
ČMS Jindřichem Jadwiszczo-
kem, se svazovými právníky  

A N K E T A
Ve Starých Splavech se 12. dubna konal III. sněm 

OS PHGN. Přítomných delegátů se HGN zeptal, jak 
hodnotí uplynulé období. Většina se shodla v tom, že 
od sjezdu uplynuly dva roky a v poločase, řečeno fot-
balovou terminologií, si odborový svaz vede velice 
dobře. Vyjádřili přesvědčení, že jedině když budou 
všichni kopat za  jeden tým, uhrají i  druhý poločas 
s dobrý výsledkem.      
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Antonínem Těšíkem a Markétou 
Marinkovou i  s  ostatními pra-
covníky pražského pracoviště. 
Kdykoliv jsme potřebovali aktu-
álně řešit nějaký problém, mohl 
jsem ho konzultovat okamžitě 
telefonicky. Podle závažnosti 
problematiky neváhali jmenova-
ní pracovníci přijet na pracoviště 
Moravských naftových dolů. 
V tomto ohledu mám velmi pozi-
tivní zkušenosti. V období od minulého sněmu vybojoval náš od-
borový svaz i  ČMKOS, které jsme členem, pro odboráře i  pro 
nečleny velice pozitivní úspěchy, které pohnuly i našimi zaměstna-
vateli. Bohužel, ještě hodně zaměstnanců se na úspěších dosaže-
ných odbory pouze přiživuje a odmítá stát se členy. Zvláště mě to 
mrzí u  mladých zaměstnanců. Myslí si, že růst mezd, právní  
ochrana, bezpečnost práce a  další vymoženosti jim spadnou 
samy do klína a odbory jsou zbytečné. To by se mělo urychleně 
změnit.

Rostislav PALIČKA,  
místopředseda OS PHGN, předseda SHO OKD Ostrava:

Činnost odborového svazu je 
pochopitelně daná programem 
schváleným sjezdem. I  z  tohoto 
pohledu jsem přesvědčený, že 
odborový svaz funguje velice 
dobře a  zadané úkoly postupně 
plní. Svaz nám otevřel a  otevírá 
dveře k  jednání se  členy vlády, 
ministerstev, poslanci a  senáto-
ry. Pokud se týká problémů, kte-
rými prochází důlní společnost 
OKD, odborový svaz byl pro 
Sdružení hornických odborů 
OKD při jejich řešení velice dob-
rým partnerem. Naše odborové sdružení prošlo ve firmě, která byla 
v insolvenci, určitými změnami a plně se osvědčilo jako zástupce 
zaměstnanců. Společně se zaměstnavatelem jsme to dotáhli 
k OKD, které může dál působit na trhu, a dosáhli jsme velice dob-
rých výsledků v kolektivním vyjednávání. I v těžkých zkouškách se 
potvrdilo, že odborový svaz jako celek je pro zaměstnance našich 
odvětví nenahraditelný.

Bohdan ŠTĚPÁNEK,  
předseda SOO Diamo, předseda odborové  
organizace Chemická úpravna, Důl Rožínka:

Loňský rok byl pro nás přelo-
mový v  tom, že se tvořila nová 
kolektivní smlouva vyššího stup-
ně, jejíhož vyjednávání jsem se 
osobně zúčastnil. To nám po-
mohlo i  při vyjednávání nové 
podnikové kolektivní smlouvy, 
protože jsme měli dostatek infor-
mací a  podkladů. Ty jsme kon-
zultovali s vedením našeho pod-
niku a  nakonec se odvětvovou 
i  podnikovou kolektivní smlouvu 
podařilo podepsat, což považuji 

za úspěch celého odborového svazu. Z pohledu uplynulého roku 
hodnotím činnost vedení odborového svazu v  Praze jako velice 
fundovanou a  akční. Jakýkoliv problém jsme mohli s  pracovníky 
pražského pracoviště bezodkladně řešit a bylo nám vždy ochotně 
vyhověno, a všem bych tímto chtěl poděkovat. Praxe prokazuje, že 
odborový svaz a jeho odborová sdružení pracují dobře a bez nich 
by zaměstnancům našich odvětví bylo daleko hůře. Odborový svaz 
je členem největší odborové centrály v republice – ČMKOS, která 
jedná v tripartitě se zástupci zaměstnavatelů a s vládou. Je velice 
důležité a prospěšné, že i zde mají zaměstnanci své odborové zá-
stupce. 

Radek TŘEŠŇÁK,  
předseda odborové organizace  
Zpracování v Sokolovské uhelné: 

Jsme zhruba v  polovině vo-
lebního období odborového sva-
zu, máme dva roky za  sebou 
a dva před sebou. Činnost svazu 
je velice dobrá. Když to hodno-
tím z pohledu našeho odborové-
ho sdružení v  Sokolovské uhel-
né, máme zkušenost, že kdykoliv 
potřebujeme informace nebo 
pomoc, vždy se jí nám dostane, 
ať už od předsedy Jana Sábela, 
nebo i od právníků Antonína Tě-
šíka a  Markéty Marinkové. Od-
borový svaz jako celek je pro 
odboráře, a troufám si říct i pro zaměstnance prostě nezastupitel-
ný. To mohu potvrdit i za členy SOO Sokolovské uhelné. Jak jsme 
na  sněmu mohli slyšet, řadu úkolů jsme vyřešili, ale celá řada 
na  řešení teprve čeká. Když půjde odborový svaz touto cestou, 
budeme spokojení. 

Jaromír FRANTA,  
předseda SOO CCG Most:

Pro mě jako pro předsedu 
odborového sdružení a  místo-
předsedu odborového svazu je 
to otázka poměrně složitá. Osob-
ně si myslím, že byť jednání rady 
odborového svazu bývá mnohdy 
napjaté, protože situace v těžeb-
ním průmyslu není jednoduchá, 
výsledky jsou pozitivní. Ukazuje 
se, že odborová sdružení a  od-
borový svaz tvoří jednolitý tým. 
Jsem přesvědčen o  tom, že to 
nás dává dohromady a umožňu-
je nám to společně usilovat o vy-
řešení složitých problémů. Spolupráci členů svazu hodnotím velice 
kladně a  všechny problémy řešíme ku prospěchu odborového 
svazu a jeho členů.  Petr Kolev
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ANKETA: Odborový svaz si v poločase 
vede velice dobře, jen tak dál!


