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Pohodové vánoční svátky
a šťastný nový rok
přeje svým členům,
jejich rodinným
příslušníkům a všem
zaměstnancům
vedení a Rada
Odborového svazu
PHGN.
NOVINY ODBOROVÉHO SVAZU PRACOVNÍKŮ HORNICTVÍ, GEOLOGIE A NAFTOVÉHO PRŮMYSLU

Předseda OS PHGN Jan Sábel:

Po 23 letech se nám podařilo prosadit
předčasné hornické důchody

Končí rok 2015, který byl
v hornictví, konkrétně v OKD
Ostrava a Severní energetické
Most, nabytý problémy, jež
musely řešit i odbory. Zorganizovaly několik demonstrací
za prolomení územních limitů
na Mostecku a za schválení
předčasných důchodů pro hlubinné horníky. Nyní je čas
na ohlédnutí. HGN bilancoval
s předsedou Odborového svazu PHGN Bc. Janem Sábelem.

Když se ohlédnete zpět, co byste označil
za největší úspěch odborového svazu?
Určitě to, že jsme dokázali zlomit pokusy managementu OKD Ostrava o zavedení
desetihodinových pracovních směn, což
by bezesporu mělo za následek větší devastaci zdraví horníků. Vedli jsme kvůli
tomu četná jednání na ministerstvu zdravotnictví, na městské i krajské hygieně
v Ostravě. Podařilo se nám spolu se zdravotníky přesvědčit krajského hygienika
v Ostravě, že by to mělo za následek zhoršení již tak poškozeného zdraví horníků.
Stálo to za to a my jsme jednali správně.
Tím už jste úspěchy pro letošní rok vyčerpal?
Rozhodně ne. Za největší úspěch považujeme schválení nařízení vlády číslo 365
v roce 2008, kdy jsme dokázali s pravicovou koaliční vládou premiéra Topolánka
dojednat předčasné odchody do důchodu
skupiny horníků, kteří nastoupili do hlubinných dolů před rokem 1993. A něco podobného se nám podařilo vyjednat i s koaliční vládou Bohuslava Sobotky, která
schválila návrh novely zákona o důchodovém pojištění, který umožní, aby přes 3300

horníků mohlo odejít předčasně do starobního důchodu. Jedná se o hlubinné horníky, kteří nastoupili do dolů po roce 1993
a dnes mají odfáráno více než 20 let a zaslouží si to. Odborový svaz o to usiloval už
od roku 1993. Tehdy byly zrušeny důchodové kategorie a Václav Klaus s ministrem
Vladimírem Dlouhým odborům slíbili, že to
bude nahrazeno takzvaným. zaměstnaneckým připojištěním. Bohužel, žádná vláda se
k tomu od té doby neodhodlala. Po dlouhých 23 letech se nám tedy podařilo přesvědčit tuto vládu, že je to nutné a nyní
bude záležet na poslancích a senátorech,
aby vládní návrh schválili. Za tímto účelem
jsme zaslali dopis všem poslancům a požádali je, aby podpořili návrh zákona,
a v příloze jsme jim na argumentech vysvětlili, proč je nutné novelu zákona schválit. Důlní prostředí a tvrdá dřina mají devastující účinky na zdraví horníků a způsobují,
že hlubinní horníci umírají o šest let dříve
než ostatní populace, takže mnozí se ani
starobního důchodu nedožijí, i přes to, že
horníci do důchodového systému přispívají nejvíc.
POKRAČOVÁNÍ NA STRANĚ 2
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Letos se uskutečnila řada hornických
demonstrací. Uspořádala je odborová
sdružení SHO OKD Ostrava a SOO CCG
Most před sídlem vlády, ministerstvem
průmyslu, v Ostravě a před Krajským
úřadem v Ústí nad Labem, kde v té době
zasedala vláda. Odboráři žádali vládu
a ministra Jana Mládka o plné prolomení územních limitů na Mostecku
a o umožnění předčasných odchodů
do důchodu pro hlubinné horníky. Bohužel, vláda o limitech na lomu ČSA nerozhodla. Co tomu říkáte?
Za hornické důchody bych chtěl vládě
a zejména ČSSD a KDU-ČSL poděkovat,
protože sliby nám dané před volbami dodržely. Pokud se týká prolomení územně
ekologických limitů, tak tady si vláda pochvalu nezaslouží. Naopak, pokračuje
v negativním postoji k těžebnímu průmyslu
a hornictví obzvlášť. Nechá se manipulovat
takzvanými. ekology a jde jim na ruku. Přitom ze seriózních studií jednoznačně vyplývá, že nejekonomičtější varianta pro stát
je prolomení všech územních limitů. Vláda
však nenašla odvahu to udělat. Doly jsou
sice zprivatizované, ale nerostné suroviny,
včetně uhlí, jsou majetkem státu. Vláda
zodpovídá i za situaci v dotčených regionech a může předejít jejich devastaci,
přesto to neudělala. Škoda, že předešlá
Rusnokova úřednická vláda, která byla
připravena limity prolomit, to kvůli odporu
jednoho ministra neudělala. Mohli jsme si
tak ušetřit tříleté jednání na různých ministerstvech, ve vládě a na tripartitě. Rozhodnutí o prolomení limitů vláda posunula až
na rok 2020. V podstatě se však jedná
o odsunutí na věčné časy, protože zastavit
povrchovou těžbu na deset let a potom
chtít začít na tom samém místě opět těžit
je prakticky nemožné.
Rozhodnutí vlády je evidentně špatné
a bude mít devastující dopady na severočeský region i na celou republiku.
Odborový svaz jedná o doprovodném
sociálním programu, který by měl tyto
dopady utlumit. Kam jednání s úřady
pokročilo?
Sociální opatření by se mělo týkat nejen
Severní energetické a OKD, ale i společnosti DIAMO, protože v Dolní Rožínce má
končit těžba v roce 2017. Ministerstva připravují jakýsi sociální program, ale k jeho
tvorbě jsme zatím vůbec nebyli přizváni,
ministerstvo průmyslu a obchodu s námi
nekomunikuje. To platí i u programu pro
OKD, konkrétně pro Důl Paskov. Ten samý
postup volí ministerstvo v případě lomu
ČSA v Severní energetické.
Volební období bude končit a odborový
svaz připravuje sjezd, který se uskuteční 11. září 2016 v Praze. Jak hodnotíte
práci Rady svazu?
Rada svazu je velice dobrý kolektiv tvořený předsedy odborových organizací, kteří jsou lidsky i odborně na výši, což se pozitivně promítá do rozhodování Rady. Nyní
připravujeme sjezd svazu a doposud

na organizační komisi nepřišel ani jeden
návrh na změnu stanov nebo připomínka
k nim. To jednoznačně svědčí o tom, že
Rada pracuje dobře ku prospěchu odborového svazu a jeho členů. Svědčí to i o tom,
že jsme na posledním sjezdu zvolili změnu
a to, že odborový svaz bude řídit jako dosud uvolněný předseda, ale dva neuvolnění místopředsedové. Oni jsou zároveň
předsedy odborových sdružení. Jaromír
Franta je předsedou SOO CCG Most a Jaromír Pytlík je předsedou SHO OKD Ostrava. Praxe ukázala, že rozhodnutí delegátů
sjezdu bylo správné. Oba předsedové významných odborových sdružení, jejichž
firmy shodou okolností mají v současnosti
největší problémy, mohou z pozice místopředsedů svazu jednat jako sociální partneři na tripartitě, s vládou i jednotlivými
ministry. Svoje regiony dokonale znají
a vědí, jaké problémy je třeba řešit.
V jaké kondici se odborový svaz a členská základna nacházejí před sjezdem?
Bude odborový svaz i v dalším volebním
období schopen hájit práva svých členů
a zaměstnanců odvětví, která zastupuje?
Co se týká zaměstnanců vedení svazu
v Praze, tady by se nemělo nic měnit. Níž
personálně už jít nemůžeme, aniž by to
ochromilo akceschopnost pražského pracoviště. Vzhledem k nastavenému systému vedení svazu je zřejmé, že místopředsedové, kteří jsou mladí, výkonní a průbojní dokáží i v budoucnu vést odborový svaz
správným směrem ku prospěchu všech
jeho členů. To je příslibem i pro příští rok,
který bych neváhal označit, vzhledem k situaci v důlní společnosti OKD a v Severní
energetické, za krizový. Ze všech stran, ať
už z Evropské komise a Evropského parlamentu, ze strany různých fanatických a naprosto nezodpovědných ekologických organizací i ze strany domácích a evropských politiků zažíváme stupňující se útoky
na uhelný průmysl.
Je záhadou, proč Evropské komisi, která jde na ruku ekologickému byznysu
a snaží se o likvidaci uhelného průmyslu
v Evropě, nevadí, že se ročně dovážejí
statisíce nebo miliony tun uhlí z USA,
Austrálie a dalších zemí. Co si o tom
myslíte?
Dříve jsem byl velkým příznivcem myš-

lenky Evropské unie a jednoty jejích členů.
To nadšení mě ale postupem let přešlo.
Dnes je jasnější než dříve, že Evropský parlament i Evropská komise zezelenali a jdou
na ruku ekologickému byznysu. Vytvářejí
mínění, že za znečišťování ovzduší a za rostoucí limity oxidu uhličitého, který údajně
způsobuje oteplování klimatu, může právě
spalování uhlí. Přitom je jednoznačně dokázáno, že se na těchto jevech zdaleka nejvíce podílí automobilismus. Přesto se uhelné
doly likvidují, ale automobilky nikoliv. Automobilky a automobily šíleným ekologům
nevadí. Zřejmě proto, že i oni si rádi vozí
své zelené zadky ve svých automobilech.
O politicích a poslancích nemluvě. Mně to
připadá, že v této problematice zaujímají
ekologové z různých pochybných sdružení,
ale i politici a poslanci, roli užitečných idiotů ekologického byznysu. O absurditě doby
svědčí i příklad z nedávné doby, kdy mezinárodní ekologická organizace Greenpeace
chtěla koupit od švédských vlastníků hnědouhelné doly v Německu a potom je okamžitě zavřít. Napadlo někdy politiky zeptat
se, kde Greenpeace a ostatní ekologická
hnutí berou peníze na podobné kousky,
kdo je platí?

Jak hodnotíte spolupráci se zaměstnavatelskými svazy, které mají značný vliv
na politiky? Angažovaly se dostatečně
při rozhodování nebo nerozhodování
v otázce územně ekologických limitů?
Se Zaměstnavatelským svazem důlního
průmyslu, se kterým pravidelně uzavíráme
odvětvovou kolektivní smlouvu, vycházíme
korektně a tento svaz se angažoval za prolomení limitů i v lomu ČSA. Bohužel, to
samé nemohu říci o Svazu průmyslu a dopravy vedeného Jaroslavem Hanákem,
který sdružuje největší průmyslové firmy
v zemi. Tento svaz zpočátku příliš nepodporoval prolomení limitů a postavil se i proti předčasným hornickým důchodům. Podobně jednái bývalý hrobař českého průmyslu a současný prezident Hospodářské
komory Vladimír Dlouhý.
Vedení svazu společně s Radou připravují sjezd OS PHGN. S čím před delegáty sjezdu předstoupíte?
Delegátům předložíme aktuální program svazu na další volební období.
Na jeho přípravě nyní pracuje programová
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komise. Odborový svaz musí udělat možné
i nemožné pro záchranu a další existenci
důlní společnosti OKD, která bude v příštím roce řešit existenční otázky. Také podle manažerů OKD hrozí příští rok utlumování provozů a další propouštění. Dopady
pádu OKD na celý region si vůbec nedokážeme představit a zatím se zdá, že to naše
politiky a poslance nechává klidnými.
I ostatní regiony a důlní společnosti mají
problémy. A to jak už zmíněná Dolní Rožínka, tak například, přestože ne takové, Sokolovská uhelná a Severní energetická.
A na to se musíme na sjezdu připravit
a vědět, jak budeme v těchto otázkách
postupovat.
Otázka na tělo: bude sjezd volit nové
vedení odborového svazu?
Před časem jsem Radě oznámil, že už
nebudu kandidovat na pozici předsedy,
kterým jsem byl několik volebních období.

Byl jsem ale vyzván kolegy, abych svoje
rozhodnutí zvážil, protože příští rok bude
skutečně krizový, a měl bych podle nich,
vzhledem k mým zkušenostem, pokračovat
a odborovému svazu pomáhat řešit problémy. Upřednostnil bych, kdyby alespoň jeden z místopředsedů kandidoval na předsedu svazu, protože jak Jaromír Pytlík, tak
Jaromír Franta pracovali skutečně výborně
ku prospěchu nejen vlastních odborových
sdružení, ale celého svazu a odvětví. Oba
bych velmi rád podpořil, pokud by kandidovali.
Čas nezadržitelně běží a před námi jsou
vánoční svátky. Co vzkážete členům odborového svazu a zaměstnancům našich
odvětví?
Především bych jim chtěl popřát hodně
štěstí i v dalším období. Ale hlavně pevné
zdraví jim i jejich rodinám, protože bez
zdraví není možné šťastně žít. Vánoce jsou

rodinné svátky, tak našim členům také přeji, aby prožili se svými blízkými krásný a pohodový Štědrý večer a zapomněli tak alespoň na chvíli na pracovní problémy a starosti. No, a do nového roku ať vykročí tou
správnou nohou a ať se jim daří.
Chtěl bych prostřednictvím našich novin
HGN poděkovat odborovým funkcionářům
nejen v hornictví, ale i v ostatních odvětvích, které sdružuje odborový svaz. Každodenně nesou při obhajobě práv členů a zaměstnanců kůži na trh. To platí zejména
o neuvolněných funkcionářích, kterým hrozí
při střetech se zaměstnavateli i propuštění
z práce. Chci poděkovat taktéž zaměstnancům OS PHGN za kvalitně odvedenou práci. Uznání za prezentaci činnosti odborového svazu na jeho webových stránkách,
v HGN a v Sondách patří Petru Kolevovi
a Miroslavu Klikovi. 
Text a foto Petr Kolev

Dopis předsedy OS PHGN poslancům Parlamentu ČR
Předseda OS PHGN Jan Sábel zaslal 20. listopadu poslancům dopis
se žádostí, aby podpořili přijetí návrhu zákona o důchodovém pojištění,
které by umožnilo hlubinným horníkům odejít do důchodu o pět let dříve.
První čtení zákona v Poslanecké sněmovně se uskuteční 11. prosince. Pro
závažnost dopisu zveřejňujeme v HGN jeho podstatnou část.
„Vážený pane poslanče,
dne 11. listopadu 2015 Vám byl doručen
sněmovní tisk č. 654 – vládní návrh zákona,
kterým se mění zákon č. 155/1995 Sb.,
o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 582/1991 Sb.,
o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů. Jeho
projednávání bylo organizačním výborem
navrženo na pořad 36. schůze (tj. od 24.
listopadu 2015).
Obsahem navrhované novely je snížení
důchodového věku o 5 roků pro početně
uzavřenou skupinu přesně vymezených
horníků hlubinných dolů po odpracování
stanoveného počtu směn v podzemí hlubinných dolů, tj. 3300 směn (cca 15 let), popř.
2200 směn (cca 10 let) v uranovém dole,
vazba na případné naplnění nejvyšší přípustné expozice, způsob výpočtu důchodu
a s tím související administrativní záležitosti.
Spravedlivý důchod pro horníky je
jednou z priorit našeho svazu. Ujišťuji
Vás, že naši členové spolu se svými rodinami tuto problematiku pozorně sledují,
stále odpovídáme na dotazy týkající se
nejen toho, co bude úprava obsahovat,
ale též jak vypadá proces schvalování –
jak hlasovali jednotliví členové vlády
a proč, kdy věc projedná Poslanecká
sněmovna. Stejně jako u dříve projednávaných návrhů upravujících „hornickou“
problematiku jsme připraveni informovat podrobně jak naše členy, tak hornickou veřejnost o průběhu legislativního
procesu, zejména kdy a jak každý z poslanců k projednávání přistoupil, jaké
pozměňovací návrhy uplatnil a jak
o předloze hlasoval.
V příloze zasíláme i stručný materiál,
ve kterém upřesňujeme některé údaje, které v důvodové zprávě k návrhu novely nejsou podrobněji zmíněny, protože se tato
témata otevřela až po skončení připomín-

kového řízení a zpravidla v neformálních
diskusích.
Při výkonu hornického povolání se běžně vyskytuje mnoho rizikových faktorů, zejména prach, hluk, vibrace, vnucená poloha, jednostranná zátěž, teplo (36 Co až
38 Co), vlhko (až 90 %), psychická zátěž
vyplývající z práce v hloubce přes 1 km,
bez denního světla, při vědomí nebezpečí výbuchu metanu či geologických otřesů, které ani současné technologie nejsou schopny vždy stoprocentně předvídat, v případě uranových dolů pak riziko
ionizujícího záření. V podzemí hlubinných dolů jde navíc o kumulaci rizikových faktorů. Současně jich působí víc
najednou a často po celou směnu, což je
zásadní rozdíl proti jiným, byť též těžkým profesím.
Ani vývoj technologií tyto dopady zásadním způsobem neeliminoval. Těžba se provádí v postupně se zhoršujících geologických podmínkách. To dokládá i nárůst počtu nemocí z povolání (na dvojnásobek!)
i „obecných“ onemocnění u těchto zaměstnanců.
Tři podrobné studie z 90. let i současné
poznatky odborných lékařů z hornických
regionů prokazují, že zdravotní stav horníků
je v důsledku pracovních podmínek v dole
natolik špatný, že se dožívají o 6 až 8 let
nižšího věku než obecná populace. Například vyšetření vybrané skupiny horníků
prováděné v Thomayerově nemocnici
v Praze–Krči, prokázala u 87 % plicní
onemocnění s tím, že s postupujícím
stářím se procento postižených osob
zvyšuje tak, že postihuje více než 93 %.
Téměř polovina horníků měla postiženou
páteř (a to bez závislosti na věku), 45 %
trpělo kardiovaskulárními onemocněními, u jedné třetiny byla zjištěna vasoneurosa a u jedné čtvrtiny onemocnění kloubů. Když náš svaz v roce 2008 požadoval

vypracování aktuální studie, vláda to zamítla.
Průměrný věk dožití horníka v 90. letech
byl 61,4 roky, což bylo o 5,8 let méně, než
byl celostátní průměr. Dnes se celostátní
průměr navýšil na 73 let, avšak podmínky
práce v dole se nezlepšily tak zásadním
způsobem, aby se stejně navýšil i průměrný věk dožití horníků.
Důvodem pro odchylnou úpravu
oproti ostatním pojištěncům důchodového systému tedy je, aby horníci důchod pobírali po aspoň přibližně stejnou
dobu jako ostatní populace.
Téměř všechny evropské státy mají specifickou úpravu ohledně důchodového
věku a důchodů pro horníky, která umožňuje dřívější odchod do důchodu, včetně
přiměřeného sociálního zabezpečení.
Maximální možný počet osob, kterých
by se úprava mohla týkat, je 3900. Náš
odhad počtu osob, které podmínky naplní
je zhruba poloviční, tj. cca 2000 osob.
Odhad finanční náročnosti návrhu je dle
důvodové zprávy 11,6 miliardy korun, ovšem v časovém intervalu 40 let! Tento odhad je však značně nadhodnocený, protože vychází z předpokladů, které nebudou
naplněny, zejm. počet osob, které ve skutečnosti podmínky naplní, bude zhruba
poloviční a předpokládaný každoroční růst
mezd o 3 % až 5 % je také nereálný, takže
např. v roce 2020 nebude činit důchod
29 910 Kč, z čehož vychází prognóza výdajů v důvodové zprávě.
V současné době horníci „dotují“ důchodový systém, protože pokud 3500
horníků zemře o 5 let dříve, stát na jejich
důchodech nevyplatí cca 3,36 mld. korun
(při průměrném důchodu 16 tisíc korun).
Vážený pane poslanče, věřím, že informace uvedené výše, popř. i ty, které jsou v přiloženém materiálu, přispějí k tomu, abyste
se přesvědčil, že navrhovaná novela splňuje
nejen obecné požadavky kladené na zákonný předpis (legislativní, finanční apod.), ale je
též spravedlivá, a proto pro ni budete moci
při hlasování s klidným svědomím zvednout
ruku.“ 
S pozdravem Zdař Bůh!
Jan Sábel, předseda OS PHGN
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Rada svazu schválila návrh rozpočtu na rok 2016
Návrh rozpočtu odborového svazu na rok 2016, vyhodnocení odvětvové
smlouvy za první pololetí 2015 a příprava VIII. sjezdu byly stěžejními body
jednání XV. Rady Odborového svazu PHGN, které se uskutečnilo 25. listopadu
v sídle vedení svazu v Praze. Návrh rozpočtu, včetně rozpočtového provizória
do 30. dubna, který bude předložen delegátům březnového sjezdu, Rada
schválila bez připomínek.

Zástupci zaměstnavatelů a odborů hodnotili, jak se plnila kolektivní smlouva vyššího stupně za letošní první pololetí. Obě
strany konstatovaly, že se ustanovení
smlouvy splnilo bezezbytku. Člen vyjednávacího týmu za odbory Arnošt Ševčík Radu
informoval, že došlo k prvnímu jednání se
zástupci zaměstnavatelů o Dodatku KSVS
č. 2. Odborový svaz požaduje úpravu tarifních tabulek na základě zvýšení minimální
mzdy. Další jednání budou následovat.
Plným tempem běží i přípravy na VIII.
sjezd OS PHGN, který se uskuteční 11.
března 2016 v Praze. Všechny komise pra-

Zástupce SOO Sokolov Petr Švehla
představil nového člena Rady Josefa Zelenku. Situaci v těžební společnosti označil
za stabilizovanou.
Arnošt Ševčík, místopředseda SOO
CCG Most, hovořil o dopadech, které bude
mít na zaměstnanost a celý region
neprolomení územních limitů a o zahájení útlumu v lomu ČSA. Je povinností vlády připravit doprovodný sociální program, případně nová pracovní místa pro ohrožené zaměstnance, kteří chtějí pracovat,
a neskončit na úřadu práce.
První místopředseda svazu
a předseda SOO CCG Jaromír Franta informoval, že ministerstva práce
a průmyslu připravují jakési řešení
pro zaměstnance lomu ČSA, kteří
v důsledku útlumu lomu budou muset odejít. K jednání příslušné komise
ale zatím nebyly přizvány hornické
odbory a z návrhů nevyplývá ani jeden závazek pro zaměstnance.
Podle předsedy SHO OKD Jaromíra Pytlíka bude rok 2016 pro důlní
společnost a její zaměstnance doslova kritický. Proto odborový svaz požádal na sněmu ČMKOS jejího předsedu Josefa Středulu, aby krizová
situace v OKD byla zařazena na proZáběr z jednání XV. Rady OS PHGN v Praze
gram jednání tripartity. Situace v regionu je vypjatá, což potvrdil i předseda Dolu Paskov Rostislav Palička, který
cují podle plánu, připravuje se program
upozornil, že osud dolu je opět nejistý
svazu na další volební období a další matea nálada horníků se radikalizuje. Je třeba,
riály. Jak řekl předseda OS PHGN Jan Sáaby se situací zabývala i vláda a hledala
bel, skutečnost, že dosud nebyly zaznameřešení, protože hrozí sociální nepokoje.
nány žádné připomínky ani návrhy na změV závěru předseda Jan Sábel informony stanov, svědčí o tom, že odborový svaz
val, že svaz zaslal všem poslancům dolní
řádně plní úkoly uložené minulým sjezdem.
komory dopis (viz strana 3), ve kterém je
Předsedkyně revizní komise Taťána Karvybízí, aby podpořili schválení zákona
košková uvedla, že návrh rozpočtu OS
o důchodovém pojištění, který by umožnil
PHGN na rok 2016 včetně rozpočtového
hlubinným horníkům dřívější odchod
provizória bere na vědomí bez připomínek.
do starobního důchodu. Přílohou je i poPoté zástupci jednotlivých odborových sdrudrobné zdůvodnění a vysvětlení. První čtežení informovali Radu o situaci v odborových
ní k návrhu zákona je 11. prosince. 
organizacích jednotlivých společností.

Sociální partneři zahájili vyjednávání dodatku odvětvové smlouvy
V Praze hodnotili 11. listopadu
sociální partneři plnění kolektivní
smlouvy vyššího stupně (KSVS)
za I. pololetí letošního roku. Za Zaměstnavatelský svaz důlního a naftového průmyslu se jednání zúčastnil předseda představenstva Zdeněk Osner, Jan Brožíček a František
Ondruš. Odborový svaz PHGN zastupoval jeho předseda Jan Sábel
a svazoví právníci Antonín Těšík
a Markéta Marinková. Účastníci rovněž zahájili přípravu kolektivního
vyjednávání pro léta 2015–2016.

Předseda Zdeněk Osner představil odborářům nového hlavního vyjednavače zaměstnavatelského svazu Františka Ondruše. Obě strany konstatovaly, že nemají
žádné závazné informace o tom, že by
v členských organizacích docházelo k porušování závazků a že ustanovení odvětvové kolektivní smlouvy byla v roce 2015
plněna.
Obě strany rovněž konstatovaly, že
na návrh odborového svazu bylo zahájeno
vyjednávání Dodatku odvětvové kolektivní
smlouvy č. 2. Odborový svaz bude požadovat úpravu tarifních tabulek na základě
zvýšení minimální mzdy. Písemná stano-
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viska byla zaměstnavatelům doručena. Při
jednání o změně KSVS se bude postupovat podle „Dohody o způsobu a organizačním zajištění kolektivního vyjednávání kolektivní smlouvy vyššího stupně“. Hlavními
vyjednavači budou za zaměstnavatele
František Ondruš a za odborový svaz jeho
první místopředseda Jaromír Franta.
Předseda odborového svazu Jan Sábel
informoval sociální partnery o osobním
jednání s prezidentem republiky Milošem
Zemanem v rámci jeho setkání se šéfy
odborových svazů. Prezident podpořil požadavek ČMKOS na růst mezd v roce 2016
o 5 procent.
Svazový právník Antonín Těšík seznámil zástupce zaměstnavatelů s legislativním řešením požadavku odborového svazu
na snížení důchodového věku u hlubinných horníků. Vláda Bohuslava Sobotky
9. listopadu návrh zákona schválila.

Text a foto Petr Kolev

