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Na statku Bernard zazněla zásadní informace:

Odvod členských příspěvků na svaz
ve výši 1 Kč potrvá až do roku 2028!

Rada odborového svazu přijala návrh předložit sjezdu ke schválení možnost prodloužit odvod členských příspěvků ve výši 1 Kč do roku 2028.

Na třídenní pracovní návštěvu hnědouhelného regionu pozvali odboráři
Sokolovské uhelné členy rady Odborového svazu PHGN. Bezprostředně
po příjezdu a ubytování na statku Bernard v Královském Poříčí odstartoval
10. září maraton akcí. V odpoledních hodinách se konalo zasedání X. rady
OS rozšířené o členy revizní komise, na kterém byli členové rady seznámeni se zásadní informací o dalším fungování odborového svazu.
Předseda svazu Jan Sábel při kontrole
usnesení uvedl, že úkol daný minulým zasedáním rady prosazovat nařízení vlády o zachování sociálního příspěvku pro zaměstnance OKD nadále trvá. Rada projednala
čerpání rozpočtu svazu za první pololetí
a hospodaření včetně financování BOZP.
Předseda Sábel navrhnul radě, aby schválila
zakoupení nových notebooků a dalších pomůcek pro svazové inspektory bezpečnosti
práce, protože stávající vybavení je již zastaralé a nevyhovující. Rada návrh schválila
a vyslechla informaci o stavu členské základny k 30. červnu a zastoupení svazu
v radě a sněmu ČMKOS, schválila i termínový plán zasedání orgánů svazu v roce 2019.
První místopředseda OS a předseda

SOO CCG Most Jaromír Franta informoval,
jak se plnila kolektivní smlouva vyššího
stupně za první pololetí. Svaz uzavřel se
zaměstnavatelským svazem výhodnou odvětvovou smlouvu platnou až do roku 2022.
Jaromír Franta, který je hlavním svazovým
vyjednavačem, uvedl, že nemá informace
o tom, že by se smlouva neplnila jak ze strany odborů, tak zaměstnavatelů.
Předsedové odborových sdružení informovali kolegy o aktuální situaci v členských
organizacích. Místopředseda svazu a předseda SHO OKD Rostislav Palička hovořil
o plnění podnikové kolektivní smlouvy ze
strany zaměstnavatele a informoval o zahájení vyjednávání kolektivví smlouvy na rok
2019.

V diskusi členové rady opakovaně vyjádřili znepokojení nad vystupováním předsedy
ČMKOS Josefa Středuly v médiích. Odboráře ve firmách zaráží tvrzení, že by růst
platů ve veřejné sféře měl být vyšší než růst
mezd v soukromém sektoru.
Nejzajímavější a zásadní informace zazněla od předsedy OS Jana Sábela, který
radu seznámil s prognózou fungování svazu
do roku 2028. HGN ho požádal o vysvětlení:
„Oceňuji věcnou diskusi členů k dalšímu
směřování odborového svazu. Radě jsem
předložil prognózu fungování svazu, ze které vyplývá, že odborový svaz má a bude
i nadále mít dostatečné finanční krytí své
činnosti, což mu umožní dál rozvíjet své
aktivity do roku 2028. Proto poslední sněm
ve Starých Splavech mohl schválit doporučení rady svazu snížit odvod členských příspěvků na jednu korunu. Ten samý návrh
předložíme sjezdu odborového svazu v roce
2020 s tím, že členský příspěvek ve výši
jedné koruny by po schválení sjezdem mohly odborové organizace odvádět až do roku
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2028, tedy dalších deset let! Základním organizacím by tak zůstaly dostatečné finanční prostředky na vlastní činnost. To je nejdůležitější informace z jednání X. rady OS
PHGN.
Nerad, ale musím prostřednictvím HGN
našim členům sdělit, že na radě opětovně
zazněly výtky vůči předsedovi ČMKOS,
který upřednostňuje růst platů ve veřejné
sféře před růstem mezd v soukromé sféře.
Vedení svazu ho na to upozornilo dopisem,
na který nám předseda Josef Středula ani
neodpověděl. Na radě dokonce padly návrhy na vystoupení svazu z ČMKOS. Středula
v této argumentaci pokračuje, což potvrdilo
jeho vystoupení na mítinku Konec levné
práce. Doporučil odborovým organizacím
ve firmách, aby v kolektivním vyjednávání
usilovaly o zvýšení mezd o sedm až devět
procent a státním zaměstnancům usilovat
o navýšení platů o deset až patnáct procent. Přitom státní zaměstnanci mají už
dnes o tisíc korun vyšší průměrné platy než
jejich kolegové ve firmách.“

Zázraky s názvem rekultivace
Na úterý 11. září připravili pořadatelé
návštěvu provozů Sokolovské uhelné, konkrétně bývalých uhelných lomů a výsypek,
které se díky rekultivacím proměnily v jezera, koupaliště a golfové hřiště obklopené
nádhernou přírodní scenérií.

Členové rady a revizní komise před vchodem do golfového klubu.
uhelné a plné využití ke sportovně rekreačním aktivitám očekává v blízké budoucnosti.

Sokolovské moře zvané Michal
Další zastávka byla na koupališti Michal,
které vzniklo na místě bývalého stejnomenného uhelného lomu. Jedná se o moderní
vodní areál s mnoha atrakcemi, který se
nachází u Sokolova nedaleko silnice Karlovy Vary - Cheb. Mezi lidmi se koupališti
nejen kvůli více než 500 metrů dlouhé písčité pláži říká Sokolovské moře.
Kromě pláže čekají náštěvníky zajímavé
atrakce pro děti i dospělé, sportovní možnosti, skvělé zázemí, občerstvení, ale především spousta čisté vody, která řadí kou-

paliště Michal mezi nejčistší přírodní vodní
nádrže v Česku. Celková plocha vodní hladiny činí 30 hektarů. Pýchou areálu a opravdovým vrcholem celé řady atrakcí je 190
metrů dlouhý tobogán společně s 117 metrů dlouhou trojskluzavkou. Jedná se o svého druhu nejdelší venkovní tuzemské atrakce. Letos koupaliště navštívilo skoro 50 tisíc
lidí.

Golf Club Sokolov
Poslední zastávka byla na golfovém hřišti, které se nachází v nadmořské výšce 430
metrů a rozkládá se na prostoru asi 100
hektarů. Výškový rozdíl nejvyššího a nejnižšího místa na hřišti činí 42 metry. Celková
délka 18jamkového hřiště s parem 72 je
6288 metrů. Plocha greenů je od 500
do 640 metrů čtverečních, celková plocha
greenů včetně forgreenů je 13 793 metrů
čtverečních. Hřiště vzniklo v místech bývalého lomu a městské skládky.

Dopady útlumu těžeb
a jejich náprava

J ezero Medard se stane důležitým rekreačním místem v sokolovském regionu. Na své si
zde přijdou zejména milovníci vodních sportů. Největší hloubka je 50 metrů, délka vodní
plochy dosahuje čtyř kilometrů a šířka 1,5 kilometru.

Ve středu 12. září byl dopolední program
vyhrazen seminářům. O dopadech útlumu
těžeb na zaměstnanost a o restrukturalizaci
vydobytého území a tří regionů přednášel
autor mnoha odborných publikací a znalec
historie dobývání uhlí v regionu Jaroslav

Jezero Medard
Jako první navštívili účastníci jezero Medard, které vzniklo v místě dřívějšího uhelného lomu Medard-Libík. První voda začala
zatápět důl již v roce 2008, kdy Sokolovská
uhelná přestala čerpat důlní vody a ty prosakovaly z okolních svahů. Důlní vody se
sem dokonce přečerpávaly i z nedalekého
dolu Jiří.
V roce 2010 se začala do dolu přivádět
voda z řeky Ohře. Konečné výšky hladiny
dosáhl Medard v roce 2016. Jezero leží
v nadmořské výšce 400 metrů, rozlohu má
asi 400 hektarů a v některých místech je
hluboké až 50 metrů. Délka vodní plochy je
4 kilometry a šířka 1,5 kilometru. První turisty Medard oficiálně přivítal v závěru loňského roku. Stále je však součástí Sokolovské

 svěžení a aktivní odpočinek na koupališti Michal letos v létě vyhledalo na 50 tisíc
O
zdejších obyvatel.
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ve výši 1 Kč potrvá až do roku 2028!
Jiskra a zástupkyně zmocněnce vlády pro
Ústecký, Karlovarský a Moravskoslezský
kraj a předsedkyně Hospodářské a sociální
rady Ústeckého kraje Gabriela Nekolová.
Hornictví je s touto oblastí spjato již historicky. Nejprve se jednalo o rudy. V roce
1642 začala éra hornictví uhelného. Z tohoto roku pochází první zmínka o těžbě hnědého uhlí. Jedná se o zápis v hornoslavkovské horní a pamětní knize týkající se Dolu
Kateřina města Lokte na pozemcích rytířského statku Loučky. Dolové míry byly
propůjčeny 13. října téhož roku. Tím byl
nastartován postupný proces přerodu krajiny zemědělské na průmyslovou.

Výhled do dalších let
V uplynulých letech docházelo ke stálému poklesu zaměstnanců Sokolovské uhelné, okolo roku 2025 bude ukončena těžba
uhlí v lomu Jiří a na ni plynule naváže uhlí
z lomu Poříčí, ale ne již v takovém objemu.
Vytěží se maximálně do 4,5 milionu tun ročně. Její ukončení se očekává okolo roku
2036 v závislosti na výši ročních těžeb.
V současné době se budují dvě průmyslové zóny, které by měly poklesy zaměstnanosti v Sokolovské uhelné zčásti eliminovat.
Další zaměstnanci najdou pracovní příležitosti v dceřiných a přidružených společnostech a ve firmách pod společným vlivem
tvořících skupinu Sokolovské uhelné. V loňském roce v nich pracovalo průměrně 575
zaměstnanců. Další pracovní příležitosti se
očekávají po úplném dokončení rekreačního areálu jezera Medard-Libík. Snahou vedení Sokolovské uhelné je vytváření nových
aktivit, aby dopad na zaměstnanost v regionu byl co nejúnosnější.

Vybrané socio-ekonomické
ukazatele postižených regionů
(Přednášela Gabriela Nekolová)
Nezaměstnanost
Aktuální nízká úroveň míry nezaměstnanosti je úzce provázána s hospodářskou
konjunkturou ČR a představuje mimořádně
příznivou, avšak z pohledu dlouhodobých
statistik též mimořádně výjimečnou situaci.
Jak Ústecký, tak Karlovarský kraj se jinak
vlivem strukturálních změn dlouhodobě potýkaly s nejvyšší mírou nezaměstnanosti
v České republice.
Miliardové exekuce přivolávají chudobu
Ústecko je kraj s nejhorším podílem osob
v exekuci v celé republice. Karlovarský kraj
má druhý nejhorší podíl. Celková vymáhaná
částka v Ústeckém kraji činí téměř 25 miliard korun. V Karlovarském kraji exekutoři
vymáhají téměř deset miliard a v Moravskoslekzském kraji 27 435 895 443 korun.
Vzdělání
Karlovarský kraj má nejnižší podíl osob
s ukončeným vysokoškolským a středoškolským vzděláním – 11,4 %, následuje
Ústecký kraj s podílem 11,7 %.
Úroveň hrubého domácího produktu
(HDP) na obyvatele je v Ústeckém a Karlovarském kraji dlouhodobě hluboko pod

průměrem ČR, za celorepublikovým průměrem navíc dlouhodobě
zaostává i dynamika
růstu HDP. Průměrná
mzda v Karlovarském
kraji byla v loňském
4. čtvrtletí nejnižší
v rámci celé ČR.

Sociálně
vyloučené lokality
Množství sociálně
vyloučených
lokalit
O dopadech těžby na sokolovský region a obnovení vydo(SVL) v regionu NUTS II
bytého území přednášeli členům rady Jaroslav Jiskra a GabriSeverozápad a počet
ela Nekolová. Odboráře zaujal především plán RE:START
v nich žijících obyvatel
zaměřený na revitalizaci území a tří uhelných regionů.
významně převyšuje republikový průměr. Uváděná data vycházejí
Michal či Golf Club Sokolov. To jsou nádz mapy sociálně vyloučených lokalit provoherná přírodní zařízení, která vznikla díky
zovaných MPSV (údaje jsou k roku 2015):
rekultivaci a zahlazování následků důlní těžÚstecký kraj:
by a slouží všem občanům Karlovarského
Počet sociálně vyloučených lokalit: 89, orikraje. Členové rady a revizní komise také
entační horní odhad počtu osob žijících
měli více času na společné diskuse o směv SVL: 43 100, což představuje až 5,19 %
řování našeho odborového svazu. Za to
všech byvatel kraje.
musíme poděkovat předsedovi SOO SokoKarlovarský kraj:
lovské uhelné Janu Smolkovi a také kolePočet SVL: 61, orientační horní odhad
gům Petrovi Švehlovi a Radku Třešňákopočtu osob žijících v SVL: 8000, což předvi, kteří se o nás vzorně starali a připravili
stavuje až 2,6 % všech obyvatel kraje.
nám vskutku zajímavý a poučný program.“
Moravskoslezský kraj:
Jan Smolka: „Přípravě této akce jsme
Počet SVL: 75, orientační horní odhad
věnovali hodně času. Snažili jsme se připočtu osob žijících v SVL: 26 200, což předpravit program, který by kolegy z OKD
stavuje až 2,11 % všech obyvatel kraje.
a dalších odborových sdružení zaujal a byl
Mapa SVL s dalšími interaktivními daty
pro ně přínosem. Proto jsme jim umožnili
(například trestná činnost, příspěvek
návštěvu bývalých těžebních lokalit, kde se
na živobytí, doplatek na bydlení):
mohli na vlastní oči přesvědčit, jak se zde
viz https://www.esfcr.cz/mapa-svl2015/
daří zahlazovat následky důlní činnosti a rewww/index2f08.html?page=iframe_orp
vitalizovat krajinu, ale také vidět lomy, kde
se dosud těží hnědé uhlí. Firma v této
Naděje zvaná Program RE:START
oblasti nešetří a snaží se – myslím, že
Pro komplexní řešení neradostné situace
zdařile, aby po důlní činnosti zůstala čistá
předložil úřad zmocněnce vlády Strategii
a hezká příroda, aby se v tomto regionu
hospodářské restrukturalizace MSK, ÚK
dalo i nadále bydlet bez jakýchkoliv dopadů
a KVK – program RE:START. Ten by měl
dřívější uhelné těžby na životy lidí. Odbopomoci s restrukturalizací ekonomiky a sorové sdružení na tom aktivně spolupracuje
ciálně nejvíce postižených krajů, nastartose Sokolovskou uhelnou. Při kolektivním
vat rychlejší hospodářský růst a zastavit
vyjednávání bereme v úvahu i nemalé náklazaostávání těchto regionů. Jedná se o 65
dy, které firma na tyto účely vynakládá.
opatření s alokací 40 miliard korun a s reaJsme rádi, že vedení společnosti má zájem
lizací do roku 2030.
vracet přírodu do její původní podoby.
V Evroské unii je ve 12 členských státech
Rada OS je sehraný kolektiv, který řídí
41 regionů, kde se těží uhlí, což zaměstnává
činnost svazu mezi sjezdy. Já osobně jsem
185 tisíc lidí. I proto by Evropská komise
si neodpustil na radě kritiku ČMKOS, proměla kromě likvidace těžby uhlí tyto regiony
tože spolupráce a komunikace mezi vevšemožně podporovat.
dením ČMKOS a odborovými svazy je nedostatečná. Je zde cítit jakási nadřazenost
O stručné zhodnocení třídenního proodborové centrály vůči některým svazům.
gramu HGN požádal předsedy OS PHGN
Nelíbí se mi ani vystupování předsedy Josea SOO SU.
fa Středuly k přípravě kolektivních smluv
Jan Sábel: „Ukázalo se, že jsme připraa jeho výroky o tom, že státní zaměstnanci
vili užitečnou akci. Kolegové a kolegyně
mají mít vyšší plat než zaměstnanci
z ostatních odborových sdružení se
v soukromých firmách. Předseda ČMKOS
na vlastní oči přesvědčili, co společnost
by měl zastupovat všechny odboráře a ne je
Sokolovská uhelná dělá pro sokolovský rerozdělovat. Jeho upřednostňování veřejné
gion. V praxi tak vyvrací lži ekologických
sféry před soukromou se našim členům
aktivistů, že krajina po důlní činnosti je nea zaměstnancům ve firmách nelíbí a nenávratně zničená. Doporučuji jim proto navštívít například jezero Medard, koupaliště
souhlasí s ní.“
Text a foto: Petr Kolev
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PRÁVNÍ SERVIS ODBOROVÉHO SVAZU PHGN
Zbytečná hysterie kolem GDPR
GDPR (Nařízení Evropského parlamentu a Rady /EU/ 2016/679 ze dne 27. dubna
2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů
a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES) je předpisem,
který je účinný od 25. května 2018.
Zpracování osobních údajů – nezbytné
pro to, aby odborová organizace jakožto
právnická osoba plnila své odborové cíle
a své povinnosti, které jí plynou ze stanov,
právních předpisů, kolektivních smluv a dalších smluv – je zpracováním, k němuž není
zapotřebí souhlasu subjektu údajů („zpracování je nezbytné pro splnění právní
povinnosti, která se na správce vztahuje“ - čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR, „zpracování je nezbytné pro splnění smlouvy,
jejíž smluvní stranou je subjekt údajů
(...)“ - čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR). Typicky
jde o zpracování osobních údajů v nezbytně
nutném rozsahu pro evidenci členské základny, srážení členských příspěvků, poskytování právního poradenství, poskytování
plnění z prostředků odborové organizace,
účast na odborových akcích a podobně.
K problematice zveřejňování fotografií

z akcí se vyjádřil Úřad na ochranu osobních
údajů (ÚOOÚ) na svých webových stránkách (www.uoou.cz) ohledně spolků, totéž
však platí i pro odbory.
Dotaz zněl: „Může spolek zveřejňovat
fotografie z pořádaných společných
akcí, představení, veřejných vystoupení,
na nichž jsou společně s pořadateli, vystupujícími, herci a dalšími účastníky
zachyceni i návštěvníci akcí a širší veřejnost?“
Odpověď je následující: „Ano,
může. Při pořizování a zveřejňování reportážních a propagačních fotografií se
nejedná primárně o problematiku ochrany osobních údajů, ale o postup, kde je
třeba se při jejich pořizování chovat
slušně – zejména respektovat ustanovení § 84 a násl. občanského zákoníku,
která upravují pořizování podobizny.“
K problematice zpracování údaje o členství v odborové organizaci v souvislosti
s odváděním členských příspěvků a uplatněním zaplacených odborových příspěvků
jako odečitatelné položky se ÚOOÚ vyjádřil
již v roce 2001 a 2004 a tato stanoviska jsou
i nadále platná. (Jsou k dispozici na výše

uvedených webových stránkách úřadu
a též u svazu.)
Pro odborové organizace platí povinnost,
aby osobní údaje zpracovávaly pouze v nezbytně nutném rozsahu, byly přiměřeně zabezpečeny a subjekt údajů byl v souladu
s GDPR informován o jejich zpracování
a účelu zpracování. O osobních údajích
subjektu by neměly být bez právního důvodu informovány jiné osoby, zde pozor zejména na rozesílání hromadných mailů či
zpracování formulářů pro různé účely (prezenční listiny, potvrzení o převzetí finanční
částky a podobně), aby jednotlivé osoby
neměly přístup k údajům ostatních osob,
například neviděly adresu či telefon na listině, kterou podepisují.
Některé z povinností mohou odborové
organizace splnit tím, že Směrnici č. 1/2018
Rady svazu k uplatňování ustanovení Obecného nařízení o ochraně osobních údajů,
přijatou radou svazu dne 12. dubna 2018,
zveřejní na svých webových stránkách, popřípadě jiným vhodným způsobem.
Prvotní informační povinnost vůči členům
lze splnit též zahrnutím do přihlášky, která
může vypadat takto:

PŘIHLÁŠKA ČLENA ODBOROVÉ ORGANIZACE
Jméno a příjmení: ______________________________________________________________________________________
Datum narození: _______________________________________________________________________________________
Trvalý pobyt: ___________________________________________________ PSČ: ________________________________
Adresa pro doručování, je-li odlišná od místa trvalého pobytu: _______________________________________________
________________________________________________________________ PSČ: ________________________________
Email: _________________________________________________
Telefon: ________________________________________________
Zaměstnavatel: __________________________________________________________________
Přihlašuji se tímto za člena odborové organizace (odborová organizace vloží svůj název a sídlo):

_____________________________________________________________________________________________
Svým níže uvedeným podpisem stvrzuji, že:
1. v šechny mnou uvedené údaje jsou
pravdivé,
2. z avazuji se platit členské příspěvky dle
platných Stanov a
3. s ouhlasím s placením členských
příspěvků formou srážek ze mzdy dle
zákoníku práce1).
Noviny Odborového svazu pracovníků
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Odborová organizace tímto informuje
o ochraně osobních údajů:
Zpracování osobních údajů členů provádí
odborová organizace dle obecně závazných právních předpisů, zejména obecného
nařízení o ochraně osobních údajů2),
občanského zákoníku, Směrnice č. 1/2018
Rady svazu k uplatňování ustanovení
Obecného nařízení o ochraně osobních údajů a dalších navazujících rozhodnutí odborové organizace. Směrnice je zveřejněna
na adrese: www.osphgn.cz, další navazující
rozhodnutí se zveřejňují způsobem v organizaci obvyklým.

Dokumenty jsou též na požádání k dispozici
v sídle odborové organizace. Odborová organizace shromažďuje a zpracovává osobní
údaje svých členů při výkonu odborových
práv v rámci plnění odborových cílů. Jde
o oprávněnou činnost dle článku 9 odst. 2
písm. d) nařízení. Dalšími příjemci osobních
údajů členů mohou být zejména poskytovatelé služeb, s nimiž odborová organizace
uzavře smlouvu o poskytnutí služby pro člena (případně též ve třetí zemi), a další osoby
v rozsahu nezbytně nutném k plnění povinností odborové organizace při výkonu odborových cílů.

Datum: ________________ Podpis člena: _______________________________________
1)
2)

 146 písm. c) zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, v platném znění
§
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob
v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnic 95/46/
ES, účinné od 25. května 2018

Mgr. Markéta Marinková a JUDr. Antonín Těšík, právníci OS PHGN

