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NOVINY ODBOROVÉHO SVAZU PRACOVNÍKŮ HORNICTVÍ, GEOLOGIE A NAFTOVÉHO PRŮMYSLU

Prioritou odborového svazu
bude zaměstnanost,
spravedlivé mzdy,
předčasné důchody
a zrušení těžebních limitů

Předseda OS PHGN Jan Sábel

V Praze se 16. března 2012 konal VII. sjezd Odborového
svazu pracovníků hornictví, geologie a naftového průmyslu. Na 130 delegátů z celé republiky zhodnotilo dosavadní
čtyřleté období a vytyčilo nové úkoly.
Sjezdu se zúčastnila řada významných hostů z domova i ze zahraničí –
předseda vlády Petr Nečas, předseda
ČMKOS Jaroslav Zavadil, předseda
Českého báňského úřadu Ivo Pěgřimek,
předseda Svazu zaměstnavatelů důlního
a naftového průmyslu Zdeněk Osner,
předseda Konfederácie odborových
sväzov Slovenskej republiky Miroslav
Gazdík, předseda Odborového zväzu
baníkov Jozef Škrobák, předseda Hornického svazu Maďarska Ferenc Rabi,
předsedové průmyslových odborových
svazů ČMKOS, šéfové největších těžařských firem a další hosté.
Sjezd byl zahájen zprávou o činnosti,
kterou přednesl předseda OS PHGN Jan
Sábel. Zabýval se v ní čtyřletým obdobím, kdy svaz řešil široké spektrum úkolů
a problémů, od energetické a surovinové
politiky přes priority svazu až po sociální
oblast a hornické důchody. Činnost svazu
byla směrována k obhajobě práv zaměstnanců, zejména jeho členů. „Na všech
jednáních svaz uplatňoval právo na udržení zaměstnanosti, na spravedlivou odměnu za práci a na zmírnění důsledků
útlumu hornictví. Realizace přijatých úkolů, zejména v oblastech pracovněprávní
a odměňování, byla z větší části realizována v kolektivním vyjednávání,“ uvedl
Sábel. Nároky na odměňování byly každoročně uplatňovány prostřednictvím institutu kolektivního vyjednávání.

V rámci kolektivní smlouvy vyššího
stupně (KSVS) došlo i v důsledku ekonomické krize ke stagnaci mzdových tarifů
v období let 2008 až 2011. Teprve v roce
2012 se svazu podařilo dojednat navýšení mzdových tarifů o 4 procenta. Rozhodnou měrou k tomu přispěla účast svazu
v projektu „Posilování bipartitního dialogu
v odvětvích“ (BiDi), který je financován
z fondů EU.
V rámci útlumových programů při provádění organizačních a racionalizačních
změn bylo svazem požadováno důsledné
plnění legislativních podmínek pro uvolňování zaměstnanců. Ne vždy však s úspěchem. Příkladem by mohly být útlumové programy realizované v rámci OKD.
Odborová sdružení se podílela na zřizování poradenských služeb pro uvolňované zaměstnance zejména v regionech
s vysokou nezaměstnaností.
Ve slavnostní části Sjezdu vystoupila
řada hostů, kteří se zabývali nejdůležitějšími tématy odborů a těžebního průmyslu. Premiér Petr Nečas uvedl, že se s odbory a zaměstnavateli podařilo dojednat
tzv. předdůchody. Zmínil, že si váží spolupráce s hornickými odbory, i když ne
vždy dojde ke shodě. Podle jeho názoru
by horníci měli na povrch odcházet především zdraví a pokračovat po rekvalifikaci v normálním pracovním životě.
POKRAČOVÁNÍ NA STRANĚ 2

Místopředseda OS PHGN
Jaromír Franta

Místopředseda OS PHGN
Jaromír Pytlík

Předsedkyně Revizní komise
OS PHGN Taťána Karkošková
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Prioritou odborového svazu
bude zaměstnanost,
spravedlivé mzdy,
předčasné důchody
a zrušení těžebních limitů
DOKONČENÍ ZE STRANY 1

K sjednaným předdůchodům premiér
uvedl: „Zaměstnavatel bude mít možnost
se po vyjednávání se svými zaměstnanci
svobodně rozhodnout, zda se k systému
předdůchodu připojí a na jaké zaměstnance se bude systém předdůchodů
vztahovat.“
Postoj odborů je rozdílný. Podle Sábela by možnost předdůchodu měla být
u zaměstnavatelů v namáhavých profesích povinná. „Vidím to zatím jako začátek jednání,“ uvedl Sábel.
Premiér dále informoval delegáty o vývoji krize v EU i v naší republice a zdůvodňoval reformy a škrty, které vláda v této
souvislosti chystá. Při hodnocení ekonomické situace premiér připomněl, že Česko má šestou nejnižší míru nezaměstnanosti v EU a sedmý nejnižší veřejný dluh.
Předseda ČBÚ Ivo Pěgřimek vyzdvihl
dobrou spolupráci s odbory v oblasti
BOZP.
Předseda svazu zaměstnavatelů Zdeněk Osner ocenil dobrou spolupráci
s odborovým svazem a to i v rámci programu BiPi.
Předseda slovenské odborové centrály Miroslav Gazdík informoval o současné situaci na Slovensku, která nastala po
nedávných volbách, které drtivě vyhrála
strana Smer předsedy Roberta Fica.
Slovenské odbory si od toho slibují, že
opět dojde, jako za minulé vlády premiéra Fica, k podstatnému zlepšení spolupráce odborů s vládou.
Předseda ČMKOS Jaroslav Zavadil
reagoval na vystoupení premiéra Nečase
a oponoval vládní politice škrtů, která
způsobuje ještě větší propad ekonomiky
a zhoršuje životní úroveň nízkopříjmových rodin a důchodců. Uvedl, že nastal
čas razantních protestů obyvatelstva,
které by zastavily postup vlády.
Sjezd jednal za situace, kdy odbory
v OKD Ostrava vyhlásily stávkovou pohotovost a zaměstnavatel odmítl při kolektivním vyjednávání okamžité navýšení
mezd alespoň o inflaci.
Těžařské společnosti, které jsou zárukou energetické stability a soběstačnosti
České republiky, čelí neustálým útokům
ze strany ekologických organizací, z nichž
mnohé jsou prodlouženou rukou ekologického byznysu.
Neprolomení územních limitů hnědého uhlí ohrožuje nejvýznamnějšího zaměstnavatele Ústeckého kraje – Czech

Coal Group – a hrozí strmým nárůstem
nezaměstnanosti v regionu, který patří
v tomto ohledu k nejpostiženějším
v zemi. Pokud nedojde k těžbě kvalitního hnědého uhlí za územními limity, výrazně stoupnou ceny tepla pro domácnosti a firmy a Česká republika se stanou plně závislé na dovozech. Odborový
svaz se proto prioritně angažuje na tvorbě státní energetické koncepce, kde požaduje vyvážený mix domácích energetických médií, včetně těch z obnovitelných zdrojů.
Další prioritou svazu je umožnit horníkům a dalším rizikovým profesím odchod do předčasného důchodu, a to
bez sankcí. Odborový svaz jako první
v zemi zahájil celostátní kampaň a následně společně v rámci ČMKOS vyvíjel
na jednáních tripartity i při četných
schůzkách s rezortními ministry tlak na
vládu. Výsledkem je schválení tzv. předdůchodů.
V pracovní části delegáti schválili změny stanov a program svazu na další čtyřleté období.
V závěru proběhly volby vedení svazu,
kde došlo k některým změnám. Předsedou byl opět zvolen Jan Sábel. Do funkcí neuvolněných místopředsedů delegáti
zvolili Jaromíra Frantu (předseda SOO
CCG Most) a Jaromíra Pytlíka (místopředseda SHO). Stávající předseda Revizní komise svazu Roman Laur funkci
neobhajoval a sjezd zvolil za předsedkyni Revizní komise OS PHGN Taťánu
Karkoškovou.
Nakonec delegáti schválili usnesení
sjezdu, které obsahuje výzvu Vládě ČR
ke snížení věkové hranice pro odchod do
starobního důchodu pro zaměstnance
v hornictví a na rizikových pracovištích
a zavdení tzv. zaměstnaneckých předdůchodů.
VII. sjezd OS PHGN vyzývá Vládu ČR
k zaujetí jasného stanoviska k energetické politice v co nejkratší možné době
a k přijetí odpovědnosti za energetickou
soběstačnost země.
Sjezd žádá o odstranění střetu mezi
energetickou politikou ČR a usnesením
vlády č. 444/1991 Sb., stanovujícím
územní ekologické limity.
Na závěr předseda Jan Sábel poděkoval za odvedenou práci funkcionářům,
kteří odchází do důchodu. Okamžitě po
ukončení sjezdu navazovalo v odpoledních hodinách jednání I. sněmu, který
zvolil nové členy revizní komise a schvá-levlil rozpočet svazu pro tento rok.

MOST: Sdružení hornických a hutnických spolků ČR připravilo i letos pestrý
kalendář akcí. Dvě z nich se uskuteční
na severu Čech. Tou první je 16. setkání
hornických a hutnických měst v ČR, které bude od 20. do 22. dubna hostit Chomutov pod názvem Chomutovské krušení. O týden později, konkrétně 27. dubna, se vyznavači hornických tradic přesunou do Mostu, kde se uskuteční 123.
skok přes kůži neboli tradiční přijímání
studentů Vysoké školy báňské do havířského cechu. Nad akcí převzaly záštitu
těžební společnosti Czech Coal.
OSTRAVA: Na místě nejstarší ostravské jámy a koksovny bylo 22. března
otevřeno obchodní a zábavní centrum
Nová Karolina. Projekt se rozkládá na
ploše 32 hektarů a vznikne na něm
97 000 metrů čtverečných maloobchodní plochy, 78 000 metrů ploch pro bydlení a 67 tisíc metrů kanceláří. Na projektu
se významně podílela i společnost OKD
Ostrava, která se postarala o sanaci
a dekontaminaci tohoto areálu. Původně
zde byla nejstarší ostravská šachta –
jáma Karolina, s jejímž hloubením bylo
započato v roce 1837.

Z regionů
MOST: V představenstvu Těžební unie
má po jarním zasedání své zastoupení
také společnost Czech Coal. Na dva roky
získala mandát v tomto orgánu Renata
Eisenvortová, manažerka pro Evropské
záležitosti.V současné době unie sdružuje 123 společností. Z uhelných společností se staly členem OKD Ostrava
a partnerskou organizací Severočeské
doly.
SOKOLOV: Moderní zázemí a výhodná poloha v centru kraje zvyšují atraktivitu Hornického domu pro pořadatele akcí.
Rekordy lámala i jeho loňská návštěvnost. Ve znamení bohatého kulturního
programu se odehraje i letošní jaro v Sokolově. Na své si ve městě přijdou milovníci téměř všech žánrů od hudby přes divadlo až po společenské akce. O tom, že
v Sokolově je o kulturu stále větší zájem
pak svědčí návštěvnost. Ta v loni opět lámala rekordy, když celkových 66 akcí
domu kultury přilákalo přes 13 500 návštěvníků. Největším tahákem bylo tradičně divadlo, následováno představeními pro děti a koncerty. Hornický dům patří dlouhodobě mezi zařízení podporovaná společností Sokolovská uhelná.
ÚSTÍ NAD LABEM: Druhý ročník
Severočeských farmářských trhů odstartoval 6. března v Ústí nad Labem.
Trhy pořádá občanské sdružení Český
um-Artificum Bohemicum. Patronem
projektu je společnost Czech Coal. Letošní trhy proběhnou i v Chomutově,
Mostě, Teplicích Kadani a Jirkově
a v létě proniknou i za hranici kraje
a představí se v Doksech u České Lípy.
Bližší informace lze nalézt na www.severoceskefarmarsketrhy.cz.
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USNESENÍ VII. sjezdu
Odborového svazu pracovníků hornictví, geologie a naftového průmyslu,
konaného dne 16. března 2012 v Praze
VII. sjezd Odborového svazu pracovníků hornictví, geologie a naftového průmyslu projednal naplnění programových cílů, působnost svazu
a přijal zásadní rozhodnutí pro další činnost svazu v letech 2012 – 2016.
I. Schvaluje:
1. Program jednání VII. sjezdu.
2. Jednací řád VII. sjezdu OS PHGN.
3. Volbu pracovního předsednictva.
4. Volbu komisí:
- mandátová a volební komise,
- návrhová komise,
- komise pro úpravu stanov a hospodářského řádu,
- komise pro návrh programu svazu,
- tisková komise.
5. Zprávu rady svazu o činnosti od VI.
sjezdu svazu.
6. Zprávu revizní komise OS PHGN za
funkční období 2008 – 2012.
7. Změnu Stanov svazu a Hospodářského řádu OS PHGN.
Usnesení o změně stanov a hospodářského řádu je přílohou č. 1 tohoto
usnesení.
8. Zprávu volební komise o průběhu voleb.
9. Program OS PHGN na léta
2012–2016.
10. Výzvu vládě k snížení věkové hranice
pro odchod do starobního důchodu pro
zaměstnance v hornictví a na rizikových
pracovištích a zavést tzv. zaměstnanecké předdůchody.

11. Výzva Vládě ČR:
VII. sjezd OS PHGN vyzývá vládu
k zaujetí jasného stanoviska k energetické politice ČR v co nejkratší
možné době s přijetím odpovědnosti za energetickou soběstačnost
ČR.
V rámci tohoto rozhodnutí žádáme
o odstranění střetu mezi energetickou politikou ČR a usnesením
vlády č. 444/1991 Sb., stanovujícím
územní ekologické limity.
II. Ukládá:
A. Radě svazu:
1. Konkretizovat úkoly, priority a cíle programu svazu na léta 2012 až 2016.
2. Zpracovat a předložit k projednání
sněmu svazu možnosti řešení svazových příspěvků.
3. Zpracovat a předložit ke schválení
sněmu svazu návrh využití majetku
v období do VIII. sjezdu.
4. Předložit radě svazu informaci o způsobu vyřízení diskusního příspěvků delegáta VII. sjezdu.
5. Vydat soubor dokumentů schválených
VII. sjezdem svazu.

B. Sněmu svazu:
1. Průběžně projednávat a vyhodnocovat
plnění usnesení VII. sjezdu svazu
a Programu OS PHGN na léta 2012 až
2016.
2. Projednat a schválit návrh na využití
majetku v období do VIII. sjezdu svazu,
předložený radou svazu podle bodu
III/A/3.
III. Zvolil:
1. Do funkce předsedy Odborového svazu pracovníků hornictví, geologie
a naftového průmyslu pana Bc. Jana
Sábela.
2. Do funkce prvního místopředsedy Odborového svazu pracovníků hornictví,
geologie a naftového průmyslu pana
Jaromíra Frantu.
3. Do funkce druhého místopředsedy Odborového svazu pracovníků hornictví,
geologie a naftového průmyslu pana
Ing. Jaromíra Pytlíka.
4. Do funkce předsedkyně revizní komise
Odborového svazu pracovníků hornictví, geologie a naftového průmyslu
paní Ing. Taťánu Karkoškovou.
V Praze dne 16. března 2012
Václav Sacha,
předseda návrhové komise

USNESENÍ I. Sněmu
OS PHGN, konaného 16. března v Praze
Sněm svazu po projednání předložených zpráv, návrhů dokumentů a informací přijímá toto usnesení:
I. Bere na vědomí:
1. Zprávu mandátové a volební komise.
2. Stanovisko RK k účetní závěrce svazu
za rok 2011 a k návrhu rozpočtu na rok
2012.
II. Schvaluje:
1. Hosty na jednání sněmu: pp. JUDr. A.
Těšíka, E. Douchovou, Mgr. M. Marinkovou, M. Malou, R. Laura a P. Koleva.
2. Program jednání I. sněmu svazu.
3. Pracovní komise ve složení:
a) Mandátová a volební: pp. A. Ševčík,
E. Metlíková, M. Němcová, tajemnice
b) Návrhová: pp. V. Sacha, V. Baldrián,
J. Smolka, P. Hliněný, tajemnice
Mgr. M. Marinková
4. Účetní závěrku svazu za rok 2011 –
výsledky hospodaření.
5. Rozpočet svazu na rok 2012.
6. Celkovou výši odměn pro členy revizní
komise.

7. Změnu Statutu a systemizace pracoviště svazu.
III. Zvolil:
Revizní komisi svazu ve složení:
1. Lenka Dulová
SHO
2. Milada Kračmárová SHO
3. Ján Cviček
SHO
4. Pavel Murcko
CCG
5. Petr Bukal
GEAM
Dolní Rožínka
IV. Ukládá
1. Předsedovi svazu:
Zúčtovat přebytek za rok 2011 ve prospěch účtu 901 – vlastní jmění OS
PHGN v roce 2012.
2. Členům svazu:
a) Do konce měsíce srpna zaslat návrhy

řešení dalšího financování činnosti
svazu na léta 2013 až 2016.
b) Nahlásit stav členské základny k 30. 6.
2012, a to do 20. 8. 2012.
3. Radě svazu:
a) Zaslat v měsíci červnu členům svazu
podklady obsahující prognózu dalšího
možného vývoje hospodaření svazu
v následujících letech.
b) Projednat na zářijovém zasedání návrhy řešení financování činnosti svazu
v letech 2013 až 2016.
c) Stanovit termín zasedání Sněmu OS
PHGN nejpozději v I. čtvrtletí roku
2013.
Dne 16. 3. 2012
Zapsala: Mgr. Markéta Marinková
Václav Sacha
předseda
návrhové
komise

Bc. Jan Sábel
předseda
OS PHGN
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V. sněm SHO OKD se konal v atmosféře stávkové pohotovosti

Funkce předsedy se ujal Jaromír Pytlík
Na 140 delegátů V. sněmu Sdružení hornických odborů hodnotilo činnost odborových organizací působících v největší černouhelné těžební
akciové společnosti OKD Ostrava. Jednání se zúčastnila nejvyšší generalita firmy vedená ředitelem OKD Klausem D. Beckem. Ostravsko-karvinští horníci sněmovali bezprostředně po skončení VII. sjezdu hornického odborového svazu, a tak mezi přítomnými hosty byli i nově zvolení předseda a 1. místopředseda svazu Jan Sábel a Jaromír Franta. Sněm
probíhal v atmosféře stávkové pohotovosti, kterou odbory vyhlásily při
vyjednávání mzdového dodatku kolektivní smlouvy.
V úvodu vyzval místopředseda SHO
Jaroslav Vlach delegáty a hosty, aby minutou ticha uctili památku obětí hornického povolání. Pak již vystoupil dosavadní
předseda SHO Miroslav Syrový, který
se rozloučil a předal symbolické žezlo
předsedy SHO Jaromíru Pytlíkovi. Ten
při té příležitosti poděkoval M. Syrovému
za jeho dlouholetou a obětavou práci
pro odbory a za jeho přínos zejména při
kolektivním vyjednávání a tvorbě důchodové legislativy. K poděkování se přidali
i předseda svazu Jan Sábel a generální
ředitel OKD Klaus Dieter Beck, který
ocenil jeho někdy tvrdý, ale přitom korektní přístup při jednání s vedením firmy.
O vývoji BOZP hovořil svazový inspektor Ivo Kavka. Konstatoval, že i přes masivní investice je stále co zlepšovat. Zejména do mikroklimatických podmínek
a protiotřesových opatření v dolech. Počet registrovaných pracovních úrazů sice
klesá (loni 248), ale vznikají pochybnosti
právě o jejich registraci. Proto byl na toto
téma zpracován audit.
K auditu se vyjádřil i Klaus D. Beck,
když konstatoval, že ne pro všechny za-

interesované osoby budou výsledky auditu příznivé. Dále zmínil investiční projekty,
které by měly zlepšit výkonnostní a pracovní podmínky zaměstnanců OKD – od
vybudování centrální klimatizace na závodě ČSA a Paskov, prohlubování jam
ČSA a Lazy, až po zlepšování logistiky na
všech lokalitách. Významným počinem
bude i obnovení těžby na Dole Debiensko
v Polsku v roce 2017.
Horší je, podle Becka situace v odbytu
a cenách koksovatelného uhlí. Podle
něho se opakuje situace z roku 2009.
Proto odborům v kolektivním vyjednávání
navrhnul růst mezd (tarifů) o 3 procenta
od 1. dubna s tím, že zůstanou zachovány přídavky na dovolenou a Vánoce v dosavadní výši, tj. 14 a 16násobek průměrného denního výdělku.
V diskusi předseda ZO závodu 3 Dolu
Darkov Pavel Hliněný připomněl, že
v roce 2009 přišli všichni zaměstnanci
takřka o 13 procent mzdy a firma přitom
měla zisk 1,5 miliardy korun. Tomu nebyl
generální ředitel schopný oponovat.
Obsáhlou zprávu o činnosti podal
místopředseda SHO Jaroslav Vlach.

Hodnotil všechny aktivity, od BOZP, přes
starost o členskou základnu až po odborový tisk a internetové stránky. Informaci
o stavu vyjednávání dodatku kolektivního
vyjednávání podal předseda SHO Jaromír Pytlík. Zaměstnanci sami rozhodnou
v referendu, zda přijmou poslední návrh
tlumočený ředitelem K. D. Beckem, který
koresponduje s návrhem zprostředkovatele, nebo zvolí stávku.
V závěrečné diskusi předseda odborového svazu Jan Sábel informoval
o chystané demonstraci ČMKOS a občanských aktivit proti vládě a jejím škrtacím reformám, která se uskuteční 21.
dubna na Václavském náměstí v Praze.
Obdobné akce mají proběhnout i v krajských městech. Místopředseda svazu
Jaromír Franta zmínil rovněž územní limity těžby hnědého uhlí, které ohrožují
zaměstnanost v severních Čechách. Do
diskuse se zapojil i P. Kreuzmann
z Dolu Paskov, který apeloval na odboráře, aby se skutečně sjednotili a nehráli si na vlastním písečku ve svých závodech.
Miroslav Syrový ještě delegátům připomněl, že kolektivní vyjednávání bude
probíhat úplně od počátku a je třeba se
na ně pečlivě připravit. „Když si sami neřeknete o zvýšení mezd, nikdo vám nic
nedá,“ nabádal odboráře. „Teprve vloni
jsme dosáhli úrovně mezd z roku 2008,“
dodal.
Na závěr předseda SHO Jaromír Pytlík
zdůraznil nejdůležitější úkol SHO pro tento rok, kterým je příprava nové kolektivní
-vojsmlouvy v OKD.

Odbory v Sokolovské uhelné opět povede Jan Smolka
Zaměstnanci Sokolovské uhelné rozhodli
o zachování tří odborových organizací v provozech firmy. V čele Sdružení odborových organizací PHGN Sokolovské uhelné zůstane
i v následujících čtyřech letech Jan Smolka.
Rozhodla o tom Rada sdružení na základě pověření jednotlivých organizací.
„Nové vedení pak mají v současné
době i dvě z odborových organizací působících ve firmě. Třetí by se ho měla dočkat v závěru března,“ potvrdil Jan
Smolka. I přes reorganizaci firmy v průběhu loňského roku nakonec budou nadále v rámci společnosti působit tři odborové organizace současně.
Tou první je organizace sdružující pra-

covníky podnikové divize Těžba, která je
nástupcem odborové organizace na bývalé divizi Jiří. Z jejího čela na vlastní žádost odešel k 31. březnu dlouholetý předseda Pavel Ferkl.
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„To je člověk, který stál v čele této organizace více než dvacet let, a zůstal za
ním velký kus práce,“ říká Smolka. Ve
funkci ho nahradí mistr na úseku Báňská
příprava Josef Zelenka.
Ačkoliv v rámci reorganizace těžební
části zanikla podniková divize Družba,
nadále funguje její odborová organizace. Ta, stejně jako odbory divize Těžba,
sdružuje zhruba tisícovku zaměstnanců
společnosti a předsedu bude teprve volit. Volby vedení odborové organizace
u odborářů divize Zpracování proběhly
již v únoru. V čele organizace zůstává
dosavadní předseda Radovan Třešňák.
„Kromě podnikových voleb jsme se
také připravovali na sjezd našeho odborového svazu, který proběhl v Praze 16.
března. Sjezd stanovil strategii našich
odborů na další čtyři roky, což se odrazí
i v podmínkách jednotlivých odborových
organizací. Svým dílem k úspěchu sjezdového jednání přispělo i 20 delegátů ze
Sokolova,“ řekl HGN Jan Smolka. -kov-

