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�� Přinášíme kompletní přehled 
regionálních poraden Sdružení
nájemníků ČR, které mohou naši
členové bezplatně využívat 

�� Sněm OS PHGN se bude konat
18. dubna v Luhačovicích

�� Pro SHO OKD je při vyjednávání
prioritou růst mezd zaměstnanců 

NOVINY ODBOROVÉHO SVAZU PRACOVNÍKŮ HORNICTVÍ, GEOLOGIE A NAFTOVÉHO PRŮMYSLU

Z obsahu:

Od konání VII. sjezdu OS PHGN, kdy delegáti zvolili většinou hlasů do
čela revizní komise svazu úplně novou tvář, Ing. Taťánu Karkoškovou ze
Sdružení hornických odborů v Havířově, uplyne za několik dnů rok. Sjezd
rozhodl, že následující volební období bude probíhat v úsporném reži-
mu a svaz prodá movitý majetek, aby mohl i nadále zajistit stávající
služby svým členům. Šetří se prostě všude. Nastoupený kurs je pro
novou předsedkyni revizní komise svazu i pro pro nově zvolené čle-
ny o to náročnější, neboť se musí za pochodu seznamovat s mno-
ha novými údaji a postupy. Ale jak vyplyne z následujícího rozho-
voru, Táťáňa Karkošková není žádným nováčkem v oboru účetnic-
tví, ekonomiky, matematiky a práce v revizní komsi.
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Jaká profesní cesta vás zavedla až
do funkce předsedkyně revizní komi-
se svazu?

Jsem absolventkou fakulty Vysoké
školy báňské  v Ostravě s titulem inženýr
ekonomie. Po jejím absolvování jsem za-
čala pracovat na Úřadě města Havířova
v oddělení rozpočtu. Zde jsem pracovala
dva roky až do mateřské dovolené.
Během ní se mi naskytla možnost na-
stoupit na Důl Lazy jako poradkyně eko-
nomického náměstka, což jsem také
v roce 1995 učinila. Na této pozici jsem
vydržela pouze půl roku, když došlo
v rámci útlumových programů k organi-
začním změnám. Musela jsem proto hle-
dat jiné uplatnění. V té době se uvolnilo
místo hospodářky základní odborové or-
ganizace na Dole Dukla. Odcházela jsem
na mateřskou dovolenou a to místo mi
bylo nabídnuto jako dočasný záskok a já
jsem je přijala. Mezitím hospodářka zá-
vodního výboru Dolu Lazy odcházela do
důchodu a já jsem na uvolněné místo na-
stoupila.

Takže jste měla možnost sbírat zku-
šenosti přímo v provozu…  

Ano. Funkci odborové hospodářky vy-
konávám již 17 let, takže by se dalo říct,
že této problematice už trochu rozumím.
Navíc jsem se stala i členkou revizní ko-

mise Sdružení hornických odborů OKD.
Nejdříve jsem tedy byla členkou komise,
potom teprve její předsedkyní. Před ně-
kolika lety jsem se této funkce dobrovol-
ně vzdala, protože jsem měla kandidovat
do revizní komise odborového svazu
v Praze a myslela jsem si, že bych obě
funkce nestíhala dělat naplno.

To se vám nakonec splnilo a stala
jste se předsedkyní revizní komise od-
borového svazu. Kromě bohaté praxe
disponujete i odpovídajícím vzdělá-
ním.

Ve funkci hospodářky i členky revizní
komise mi vysokoškolské vzdělání příliš
nepomůže, protože, jak jsem sama po-
znala, odbory mají úplně jiná specifika,
a to i v účetnictví. Rozhodující pro mne je
především dlouhodobá praxe v odbo-
rech.

Můžete nám vysvětlit specifika prá-
ce hospodářky v odborech?

Když jsem nastoupila na šachtu jako
mladá ekonomka, v té době mi ještě ne-
bylo ani 30 let, tak jsem poznala, že roz-
díl mezi technickohospodářskou pozicí
a působení v odborech spočívá hlavně
v práci s lidmi a v přístupu k nim. Pokud
jsem pracovala jako poradkyně u ekono-
mického náměstka, tak pro mě byly

Předsedkyně revizní komise OS PHGN Ing. Taťána Karkošková:

podstatné ekonomické ukazatele, tabul-
ky, výsledky, účetnictví a tak dále. S lid-
mi, tedy se zaměstnanci a odboráři,
jsem v podstatě nepřišla do styku. Kdež-
to moje předchůdkyně, hospodářka od-
borů, ty lidi znala osobně, povídala si
s nimi, měla k nim určitý vztah. A to je to
hlavní specifikum odborů. Je to o práci
s lidmi a pro lidi. Hospodářka musí s od-
boráři komunikovat, řešit s nimi různé
otázky a problémy. Dnes mohu říct, že
tato praxe ve mně vypěstovala sociální,
odborářské cítění s lidmi práce, smysl
pro sociální spravedlnost. A v tom je prá-
vě ta odborová práce úplně jiná než na-
příklad činnost ekonoma ve vedení fir-
my. Ovšem chtělo to nějaký čas. Zpočát-
ku jsem prý byla na odboráře hodně ne-
příjemná, odměřená. Možná tak
působím dodnes, ale určitě už je to pou-
ze zdání. V odborech jsem se naučila
jednat s lidmi.

Delegáti sjezdu vás před rokem
s poměrně značnou převahou hlasů
zvolili do funkce předsedkyně revizní
komise odborového svazu. Překvapilo
vás to?

Způsob volby mě doopravdy překvapil,
protože jsem si myslela, že mě v odboro-

V odborech jsem se naučila 
jednat s lidmi, mít sociální cítění
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vém svazu nikdo nezná. Něco jiného je to
u nás na šachtě nebo v rámci SHO, ale
s odboráři na celostátní úrovni jsem do
styku v podstatě nepřišla.

Jaký byl pro vás přechod od hospo-
dářsky základní organizace k předsed-
kyni revizní komise odborového sva-
zu?

Protože jsem předtím vedla revizní ko-
misi Sdružení hornických odborů a do-
dnes tam působím jako členka komise,
tak jsem si myslela, že už mám dost zku-
šeností. Ale přiznám se bez mučení, že to
pro mne byl velký skok do neznáma. Kon-
trolní činnost a hospodaření svazu na ce-
lostátní úrovni je úplně o něčem jiném.
Projednávají se zde problémy na vyšší
úrovni, kontrolujeme hospodaření celého
odborového svazu, takže se i po roce
stále učím novým věcem.

V čem je ten rozdíl markantní?
Na regionální úrovni se vybírají člen-

ské příspěvky, kontroluje se hospodaření
základní organizace nebo regionálního
sdružení a pracuje se hlavně s konkrétní-
mi lidmi. Kdežto na úrovni celostátního
odborového svazu pracujeme s právními
subjekty, a to je o něčem jiném. I smluvní
vztahy jsou zde jiné, smlouvy jsou na
vyšší úrovni a k tomu všemu, co navazu-
je na účetnictví, potřebujeme také právní
porady. Účetní položky jsou podložené
právními smlouvami.

Revizní komise musí mít přístup ke
všem podkladům a smlouvám. Jak
vám v tomto ohledu vychází vstříc ve-
dení odborového svazu? 

Rozhodně si nemůžu stěžovat na neo-
chotu pracovníků svazu. Jde spíše o to, že
kromě předsedy komise se obměnila
i část jejích členů. Takže se vlastně všich-
ni učíme za pochodu, a o to je to pro nás
náročnější. I z toho důvodu žádáme po
svazu více podkladů a materiálů z minu-
losti, abychom je mohli prostudovat. Musí-
me se seznámit i se smlouvami uzavřený-
mi před naším nástupem. Proto po účetní
odborového svazu, kolegyni Douchové,
žádáme více podkladů k nahlédnutí. Před-
sedkyně revizní komise se musí zúčastňo-
vat zasedání rady svazu i řady dalších jed-
nání, což je i časově náročné.

Čím se nyní revizní komise zabývá?
Návrhem rozpočtu svazu na rok 2013.

Prioritou pro revizní komise a pro radu
svazu je příprava II. sněmu OS PHGN,
konkrétně příprava všech podkladů a ma-
teriálů, které budou delegáti sněmu
schvalovat. Loňský sjezd svazu určil pro
další volební období úsporný program.
Šetří se na všech úrovních. I revizní ko-
mise hledá možnosti, kde by se daly do-
sáhnout úspory.

Myslíte si na základě svých dosa-
vadních zkušeností, že jsou odbory
pro zaměstnance užitečné a mají své
oprávnění?

Nikdy předtím jsem takovou otázku ne-
řešila. Až po nástupu na šachtu jsem po-

znala, v čem jsou odbory nezastupitelné.
Ve velkých společnostech, jako je napří-
klad OKD, které zaměstnává přes 14 000
lidí, jsou jedině odbory schopné účinně
obhajovat práva zaměstnanců v oblasti
pracovněprávní a mzdové. Odbory svým
členům rovněž nabízejí širokou paletu
služeb. V dnešní krizi, kdy je vysoká ne-
zaměstnanost a ve firmách se bojuje
o každou korunu, si mnoho zaměstnanců
ani neuvědomuje, co všechno pro ně od-
bory dělají. Pravidelný růst mezd a soci-
ální programy dojednané odbory v kolek-
tivním vyjednávání berou nečlenové jako
samozřejmost.

Práce hospodářky, členky revizní
komise, to jsou samé tabulky, účetnic-
tví, počítání. Jak relaxujete, máte něja-
ké koníčky?

Pracuji již 12 let na šachtě. Moji kole-
gové, ale i klienti,  jsou převážně muži,
doma mám také chlapy, dva syny. Takže
není divu, že jsem si zvolila k relaxaci vy-
loženě ženské hobby. Ve volném čase
působím jako vizážistka.

Relaxujete tím, že více utrácíte za
kosmetiku?

Nikoliv, nejedná se o povrchní, kon-
zumní zájem. Již deset let jsem vizá-
žistkou v kosmetickém salonu. Kompen-
zuju si tím tu ženskou stránku, prostě
být ženou mezi ženami. Abych to zjed-
nodušila, ve svém volném čase učím
ženy, jak být krásné. A to mi pak dává
sílu i chuť pracovat mezi horníky na
šachtě. (kol)

V odborech jsem se naučila jednat s lidmi, mít sociální cítění

Smlouva se Sdružením nájemníků ČR o 
V Česku dochází v současné době k řadě doslova převratných změn

v bytové oblasti. Přechod na smluvní nájemné, nový občanský zákoník
a nové koncepce bytové politiky vyžadují značnou pozornost nájemníků
i majitelů bytů. Odborový svaz PHGN proto uzavřel se Sdružením ná-
jemníků ČR (SON) v roce 2011 dohodu o vzájemné spolupráci při zajiš-
ťování práv nájemců a uživatelů bytů při řešení bytové problematiky.

SON se ve smlouvě zavazuje posky-
tovat ve svých poradnách členům sva-
zu zdarma následující služby: odborné
konzultace pro nájemce obecních,
družstevních a nájemních bytů se
soukromým vlastníkem, členům byto-
vých družstev v nájemním i vlastnic-
kém stavu a též vlastníkům, kteří svůj
byt užívají sami. SON se rovněž zavá-
zal zodpovídat případné e-mailové či
písemné dotazy. Rada svazu chápe
tuto dohodu jako rozšíření škály slu-
žeb, kterou odborový svaz poskytuje
svým členům, a proto prodloužila její
platnost i na letošní rok.

V tomto čísle HGN přinášíme úplný
přehled regionálních poraden SON, na
které se naši členové mohou v případě
potřeby obrátit.

ČESKÉ BUDĚJOVICE:
stálá poradna, Česká 52, tel: 732 420
233, 602 148 876, son@cmkos.cz.
Konzultace: pondělí a středa: 9.00 –
17.00 dle telefonické dohody (v tuto dobu
je v provozu pevná linka 386 360 262)

ČESKÝ KRUMLOV:
občasná poradna, Kaplická ulice 586 
tel: 724 074 416, 733 604 828,
son@cmkos.cz.
Konzultace: 1. úterý v měsíci od 16.00
do 17.00 dle telefonické dohody

PRACHATICE:
občasná poradna, tel: 723 318 146,
733 604 828, son@cmkos.cz  

TÁBOR:
stálá poradna, Kamarýtova 752, 
tel: 733 604 828, 722 003 228, 

son@cmkos.cz. Konzultace: 1. a 3. stře-
da v měsíci od 14.00 do 17.00 dle tele-
fonického objednání.

BRNO, Jihomoravský kraj:
stálá poradna, Smetanova 8, 
1. poschodí, tel: 541 556 159,
608 767 212, son@cmkos.cz,
www.son.cz/mo/brno.

Konzultace: JUDr. Jana Pejchalová – 
advokátka, tel. čís. 541 556 159, každý
čtvrtek 14.00–17.00 na základě telefo-
nické dohody.

BRNO-ŽABOVŘESKY:
stálá poradna, JUDr. Eva Rujbrová,
Zemkova 20, tel: 541 260 246, 
603 438 660, Konzultace: 2. a 4. úterý
v měsíci od 14.00 do 17.00.
dle telefonického objednání.

platí i pro 
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poskytování služeb členům OS PHGN 

HODONÍN:
občasná poradna, Masarykovo náměstí
5, tel: 733 604 828, son@cmkos.cz.
Konzultace: dle telefonického objednání.

ZNOJMO:
občasná poradna, Dolní Česká 300/6,
tel: 733 604 828, son@cmkos.cz.
Konzultace pouze dle telefonického ob-
jednání.

CHEB, Karlovarský kraj:
občasná poradna, nám. Krále Jiřího
z Poděbrad 6, tel: 733 604 828, 
374 623 117, son@cmkos.cz.
Konzultace dle telefonického objednání,
1. úterý v měsíci od 13.00 do 5.00.

NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ,
kraj Vysočina: občasná poradna,
MKD, I. poschodí,
http://www.son-nmnm.estranky.cz.
Konzultace: Městské kulturní středisko
podle údajů na vývěsce MO SON ČR.

PELHŘIMOV:
občasná poradna, Nádražní 805 P. O.
BOX 47 tel: 733 604 828,
son@cmkos.cz.
Konzultace: dle telefonického objednání.

HRADEC KRÁLOVÉ,
Královéhradecký kraj:
občasná poradna, Gočárova 1620, 
tel: 733 604 828, son@cmkos.cz
http://sweb.cz/kubica.j/hlavni.html..
Konzultace: každý 3. pátek v měsíci od
15.00 do 18.00 mimo státních svátků,
července a srpna.

ČESKÁ LÍPA, Liberecký kraj:
občasná poradna, Sokolská 295/37, 
tel: 602 939 403, 602 119 202,
722 605 145, son@cmkos.cz,
www.liberec.son.cz. Konzultace: každé
pracovní pondělí od 13.00 do 17.00 dle
telefonického objednání.

FRÝDLAND V ČECHÁCH (MÚ):
občasná poradna, Náměstí T. G. Masa-
ryka 37, tel: 733 604 828, 485 108 927,
son@cmkos.cz.
Konzultace: dle telefonického objednání.

HRÁDEK NAD NISOU:
občasná poradna Žitavská 670, 
tel: 733 604 828, 485 108 927,
son@cmkos.cz.
Konzultace: dle telefonického objednání.

JABLONEC NAD NISOU:
Rýnovická 4, tel: 485 108 927, 
723 842 794  
Konzultace: 1. pondělí v měsíci od 14.00
do 17.00 dle telefonické dohody. V sou-
časné době mimo provoz, vyřizuje Kraj-

ská organizace SON Liberec – poradna
viz níže.

LIBEREC – Stavební bytové družstvo
Pozemních staveb:
stálá poradna, Mlýnská 611
tel: 485 108 927, 723 842 794

son@cmkos.cz, http://www.liberec.son.cz.
Konzultace: pondělí 8.30–12.00,
14.00–17.30 pouze na objednání.
Čtvrtek:8.30–12.00,14.00–17.30 pouze
na objednání.

TURNOV:
občasná poradna, Antonína Dvořáka 293
tel: 733 604 828, 485 108 927,
son@cmkos.cz.
Konzultace: dle telefonického objednání.

FRÝDEK MÍSTEK,
Moravskoslezský kraj:
občasná poradna, T. G. M. 650, 
tel: 733 604 828, son@cmkos.cz.
Konzultace: dle telefonického objednání.

OSTRAVA, Krajské poradenské 
a informační centrum:
ulice 28. října 165/68, 
tel: 604 598 939, 604 928 313

BRUNTÁL:
občasná poradna, Rýmařovská 8, 
tel: 604 598 939, 602 781 361,
son@cmkos.cz.
Konzultace: 2. a 4. čtvrtek v měsíci
14.00 do 17.00 dle telefonické dohody.

HAVÍŘOV-MĚSTO:
stálá poradna, Palackého 689/2,
tel: 777 810 174, 723 697 356,
604 598 939, son.havirov@kazaweb.cz.
Konzultace: druhý a čtvrtý pracovní čtvr-
tek v měsíci od 16.30 do 18.00.

OSTRAVA 3-JIH-HRABŮVKA 
(Kulturní dům K-TRIO):
občasná poradna, Dr. Martínka 1439/4,
tel: 604 598 939, 775 364 480  
Konzultace: 2. čtvrtek v měsíci od 
16.00 do 18.00 dle telefonické dohody.

OLOMOUC, Olomoucký kraj:
stálá poradna, U Kovárny 540/44, 
tel: 585 757 611, fax: 585 757 660,
733 604 828, son@cmkos.cz.
Konzultace: pondělí: 7.00–11.30,
12.30–16.00 hod. Čtvrtek: 8.00–11.30,
12.30–17.00.

PROSTĚJOV:
stálá poradna, Kostelecká 17 (přízemí),
tel: 733 604 828, 605 765 505, 
son@cmkos.cz,http://www.sweb.cz/son.
prostejov/index.htm. Konzultace: pondělí:
17.00–19.00. (provozní doba kanceláře),
středa: 14.00–19.00. (provozní doba kan-
celáře).

ŠUMPERK:
občasná poradna, Lidická 56 tel: 608 757
787, 604 598 939, son@cmkos.cz.
Konzultace: pondělí, středa 
od 9.00 do 11.20 a  od 12.30 do 17.00.

PLZEŇ, Plzeňský kraj:
stálá poradna Plzeň, Houškova 35, 
tel: 774 705 728,sonplzensko@seznam.cz
Konzultace dle telefonického objednání:
GSM: 774 705 728.

STŘÍBRO:
občasná poradna, Masarykovo náměstí
8, tel: 374 623 117, 733 604 828.
Konzultace dle telefonického objednání
každé 1. pondělí v měsíci od 14.00 do
16.00.

PRAHA - Celostátní informační 
centrum pro bydlení:
stálá poradna, Dům odborových svazů
Praha 3, Nám. W. Churchilla 1800/2, 
tel: 234 463 343, 733 604 828, 
son@cmkos.cz
Konzultace: dle telefonické dohody.

CICB - PRAHA 1:
stálá poradna, Praha 1, Těšnov 5, 
tel: 224 805 511, 733 604 828, 
224 805 125, son@cmkos.cz,
http://www.son.cz. Konzultace: jen dle te-
lefonického objednání.

PRAHA 6 - Informační kancelář:
občasná poradna, Wuchterlova 362/11,
tel: 728 722 298, 733 604 828,
732 338 998, son@cmkos.cz.
Konzultace: každá 2. středa v měsíci 
od 13:00 do 18:00.

PRAHA 8:
občasná poradna, Kollárova 18, 
tel: 602 363 066, 733 604 828,
603 735 613, bd-info@bd-info.cz. Kon-
zultace jen dle telefonického objednání.

MLADÁ BOLESLAV, Středočeský kraj:
občasná poradna, Husova 192, 
tel: 485 108 927, son@cmkos.cz.
Konzultace: kancelář senátora Jaromíra 
Jermáře.

Poradny pro Středočeský kraj:
občasná poradna, Praha 5, 
Zborovská 11, tel: 733 604 828,
son@cmkos.cz .
Konzultace dle telefonického objednání.

ÚSTÍ NAD LABEM, Ústecký kraj:
stálá poradna, V Jirchářích 705/3, 
tel: 603 230 694, 777 792 111,
723 620 182, son@cmkos.cz.
Konzultace: pondělí od 12.00 do 17.00.
Středa od 11.00 do 16.00. (po telefonic-
ké dohodě i mimo úřední dny).

HOLEŠOV, Zlínský kraj:
občasná poradna, Masarykova 631, 
tel: 733 604 828, son@cmkos.cz.
Konzultace: pouze dle telefonického ob-
jednání.

UHERSKÉ HRADIŠTĚ:
občasná poradna, Masarykovo nám.
157/8, tel: 733 604 828, son@cmkos.cz.
Konzultace: dle telefonického objednání.

ZLÍN:
občasná poradna, tř. Tomáše Bati 1547,
tel: 733 604 828, Konzultace: jen dle te-
lefonického objednání.

letošní rok
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Noviny Odborového svazu pracovníků hornictví, geologie a naftového průmyslu

Rada svazu jednala o rozpočtu a hospodaření
Návrh rozpočtu svazu na rok 2013, informace o stavu hospodaření

a příprava II. sněmu, to byly hlavní body jednání IV. rady Odborového
svazu PHGN. Zasedání se uskutečnilo 20. února v Praze.

V úvodu předseda svazu Bc. Jana
Sábel informoval radu o realizaci prode-
je hotelů Fontána v Luhačovicích. Prodej
se dosud jeví jako nereálný, protože se
zatím nenašel seriozní zájemce o koupi.
Případný návrh kupní smlouvy by byl
předložen radě k posouzení a projedná-
ní v dubnovém termínu před zasedáním
II. sněmu svazu. Předseda Sábel vyjádřil
přesvědčení, že lepší než prodej nemovi-
tostí za každou cenu je udržet dosavad-
ní nájemní vztah. Zároveň bude třeba in-
vestovat do opravy omítek balkonů v ho-
telu Fontána 2. Rada svazu tuto investici
schválila.

Rada po projednání a zapracování při-
pomínek vzala rovněž na vědomí návrh
rozpočtu svazu na rok 2013 a uložila
předsedovi Sábelovi předložit návrh roz-
počtu jednání delegátům II. sněmu svazu.

Rada také schválila termín a místo ko-
nání II. sněmu, který se uskuteční
18. dubna v Luhačovicích.

První místopředseda odborového sva-
zu Jaromír Franta přivítal nové členy
rady – Bc. Moniku Němcovou, Tomáše
Gulčíka a Ing. Luďka Procházku. Infor-
moval radu o vyjednávání odvětvové

smlouvy. Ocenil práci vyjednávacího týmu
odborového svazu, jeho odbornost a na-
sazení. I díky tomu se povedlo vyjednat
velmi výhodné odvětvové smlouvy pro za-
městnance našich odvětví.

Místopředseda Franta spolu s předse-
dou Sábelem informovali o jednání rady
ČMKOS, konkrétně o novele horního zá-
kona a o tripartitě, která by se měla za-
bývat právě horním zákonem a surovino-
vou politikou státu. Odborový svaz zpra-
coval věcné připomínky k tomuto zákonu,
které budou zveřejněny v příštím čísle
HGN.

Rada ČMKOS rovněž jednala o přípra-
vě sjezdu ČMKOS, který se uskuteční
v příštím roce. Sjezd by měl projednat no-
vou strukturu vedení konfederace. Odbo-
rový svaz bude prosazovat, aby ČMKOS
vedl předseda a místopředseda, a to oba
na plný úvazek.

Velká diskuse proběhla k problematice
dohody svazu se Sdružením nájemníků
(SON). Václav Sacha z VOKD Ostrava
měl obavu, že svaz nemá kontrolu, jestli
jeho členové dostatečně využívají bez-
platných konzultací v regionálních porad-
nách SON. Navrhnul, aby zájemci o od-

V Soběšovicích zasedala 8. února Rada SHO, aby projednala pravidelnou
agendu spojenou s odborovou činností. Ve druhé části jednání bylo připravené
školení zaměřené na projekt bipolárního dialogu, kterého se kromě členů rady
zúčastnili dalších odboroví funkcionáři ze základních organizací SHO.

V úvodu seznámil předseda SHO Ing.
Jaromír Pytlík přítomné s dosavadním
průběhem kolektivního vyjednávání. To
zatím nepřineslo očekávané výsledky.
Hlavní prioritou hornických odborů při
jednání se zaměstnavatelem zůstává růst
mezd zaměstnanců.

O tom, že katalogy důlních a povrcho-
vých profesí byly již takřka dohodnuty, in-
formoval místopředseda SHO Ing. Jaro-
mír Vlach.

Předseda J. Pytlík dále informoval radu
o kandidátech do řídících orgánů zdravot-
ní pojišťovny Revírní bratrská pokladna.
Ve správní radě by měli odbory zastu-
povat J. Fila, M. Němcová, R. Palička,
J. Parma, L. Procházka, J. Pytlík, J. Wa-
loszek. V dozorčí radě zasednou M. Mil-
chová, Š. Pintér, F. Riedl a M.Valíčková.

V další části programu byla na progra-
mu informace o vývoji pracovní úrazovos-
ti. Svazoví inspektoři Ing. Ivo Kavka
a Ing. Vladimír Potomák seznámili radu

s hlavními ukazateli úrazovosti v OKD za
minulý rok. Dále přednesli poznatky z mí-
tinků SAFETY a z vyhodnocení fárání
pracovišť vedených v režimu dvou a více
mikroklimatických přestávek.

Hlavním bodem jednání byla příprava
sněmu SHO, který se bude konat
22. března ve Stonavě. Řídícím sněmu byl
radou schválen J. Vlach a počet delegátů,
kteří budou reprezentovat své odborové
organizace, bude 90. V této souvislosti
předseda SHO uvedl, že navrhovaný roz-
počet SHO je deficitní a je třeba ho vyrov-
nat. Na toto téma proběhla živá diskuse,
ze které vyplynulo, že řešení budou muset
jednotlivé organizace najít a projednat ve
svých závodních výborech (například na-
výšení odběru počtu kusů časopisu Zdař
Bůh, navýšení příspěvku na SHO apod.)
tak, aby na radě SHO byl připraven návrh
rozpočtu ke schválení sněmem.

J.Vlach informoval o jednání Regionál-
ní rady OS ČMKOS Moravskoslezského

kraje a o nabídce Lázní Jeseník na poby-
ty odborářů se zajímavou slevou. Sdělil
také, že výhodnou nabídku přinášejí pro
ČMKOS Norské fondy s možností úhrady
projektů zabývajících se sociální dialo-
gem.

Štefan Pintér upozornil na porušování
kolektivní smlouvy OKD, kdy zaměstnan-
cům s pracovní smlouvou na dobu určitou
není po dvou letech trvání pracovního po-
měru sjednána pracovní smlouva na dobu
neurčitou. V této souvislosti odbory vy-
zvou vedení OKD k nápravě tohoto stavu.

Ve druhé části jednání svazový právník
JUDr. Antonín Těšík informoval o chy-
staných změnách v občanském zákoníku
a zákoníku práce, v důchodovém zákonu
a nařízení vlády č. 363/2009, Sb.

První místopředseda Odborového sva-
zu PHGN a předseda SOO CCG Most
Jaromír Franta přiblížil radě problémy
horníků – zaměstnanců Czech Coal –
způsobené územními limity těžby hnědé-
ho uhlí. Kvůli nečinnosti této vlády již nyní
dochází k propouštění horníků, což je pro
region s nejvyšší nezaměstnaností
v zemi velký problém.

Na závěr vystoupil za VOKD předseda
ZO Václav Sacha, který připomněl úzkou
vazbu VOKD na činnost OKD. Upozornil
na důležitost kolektivní smlouvy vyššího
stupně a zdůraznil, že bychom se měli
v budoucnu zeptat představitelů ČSSD,
co jsou vlastně schopni udělat pro horní-
ky v Moravskoslezském kraji. (voj)

Prioritou pro SHO OKD zůstává růst mezd zaměstnanců 

bornou pomoc SON museli žádat své zá-
kladní organizace o potvrzení. Místopřed-
seda odborového svazu Ing. Jaromír
Pytlík vyjádřil přesvědčení, že stávající
systém poraden SON svazu vyhovuje
a jako příklad uvedl, že v souvislosti
s problematikou bytů RPG v Ostravě zor-
ganizoval na jedné šachtě jednání za-
městnanců dolu s odborníky z regionální
porady SON v Ostravě. Jednání se zú-
častnilo kolem dvou stovek zaměstnan-
ců. Rada svazu návrh V. Sachy zamítla,
potvrdila platnost dohody se SON i pro
letošní rok a uložila, aby před schválením
další dohody rada vyhodnotila činnost za
uplynulé období. Zároveň doporučila, aby
v časopise SHO OKD Zdař bůh a ve sva-
zovém časopise HGN vyšel úplný pře-
hled regionálních poraden SON.

Místopředseda SHO OKD Ing. Jaro-
slav Vlach informoval, že rada svazu no-
minuje do Regionální rady OS ČMKOS
Moravskoslezského kraje Bc. Moniku
Němcovou.

Souhrnnou informaci o kontrolní čin-
nosti za rok 2012 podal radě svazový in-
spektor Ing. Ivo Kavka.

Rada vzala na vědomí informaci sva-
zového právníka JUDr. Antonína Těšíka
o změnách, ke kterým dojde v ob-
čanském zákoníku a zákoníku práce od
1. ledna 2014. (kov)


