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Z obsahu:
VIII. sjezd OS PHGN
zvolil nové vedení:
předseda Jan SÁBEL,
první místopředseda Jaromír FRANTA,
místopředseda Jaromír PYTLÍK,
předsedkyně Revizní komise OS
Dita HRICOVÁ

NOVINY ODBOROVÉHO SVAZU PRACOVNÍKŮ HORNICTVÍ, GEOLOGIE A NAFTOVÉHO PRŮMYSLU

Odborový sjezd ve světle televizních kamer a zájmu ministrů

Babiš, Marksová a Mládek
slíbili horníkům velkou podporu
Neomezená stávková pohotovost v OKD Ostrava, neprolomení územních
limitů v severočeském lomu ČSA, ukončení těžby v hnědouhelném hlubinném Dole Centrum, problémy Moravských naftových dolů s klesající cenou
ropy. Takové chmurné období dnes zažívá těžební průmysl. To vše má dopad i na zaměstnanost a odbory. Hledáním východisek a řešení se proto
zabýval i VIII. sjezd Odborového svazu pracovníků hornictví geologie a naftového průmyslu (OS PHGN). Navzdory uvedeným problémům měl sjezd
čistě pracovní, nekonfliktní průběh. Zasloužila se o to důkladná příprava,
která začala nejméně půl roku před samotným sjezdem. Uvedl to Jan Sábel,
kterého sjezd potvrdil ve funkci předsedy odborového svazu.
„Chtěl bych za sebe i za členy rady
svazu poděkovat organizátorům a zaměstnancům hotelu Olšanka v Praze.
Sjezd byl profesionálně připravený
a jeho průběh důstojný, bezchybný.
Pracovní část proto proběhla daleko
rychleji, než jsme předpokládali,“ oceňuje Jan Sábel.

Delegáti
neměli
připomínky
ke schvalovaným materiálům – ke stanovám, hospodářskému řádu, ani
k programu odborového svazu
na nové volební období. Rada svazu
společně začala sjezd připravovat už
půl roku před jeho konáním, což se
vyplatilo.

„Sjezdové dokumenty jsme skutečně připravovali s ročním předstihem
a nechali je prodiskutovat v základních
organizacích. Delegáti k nim neměli
připomínky, což potvrzuje, že odpovídají potřebám a stanoveným cílům odborového svazu,“ je přesvědčen předseda Sábel.
Bude také záležet, jak se bude dál
vyvíjet situace v těžebním průmyslu.
Odboráři si ale věří, že budou schopni,
tak jako v minulosti, včas reagovat
na nepředvídané situace. „Od toho
máme radu a sněm odborového svazu, aby podle potřeby program svazu
aktuálně upravily a doplnily,“ je si jistý
předseda.
POKRAČOVÁNÍ NA STRANĚ 2 A 3

Sjezd byl zahájen,
zúčastnila se ho řada
hostů, například ministři
Michaela Marksová,
Andrej Babiš,
Jan Mládek, předseda
ČMKOS Josef Středula,
poslanec Jaroslav
Zavadil a další. Všichni
společně, delegáti
i hosté, vzdali ve stoje
hold hornické práci.
Zazpívali si přitom
hymnu „Hornický stav
budiž veleben“.
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Babiš, Marksová a Mládek
slíbili horníkům velkou podporu
POKRAČOVÁNÍ ZE STRANY 1

„Pochopitelně nejsme technické
služby, které jsou před každou zimou
dobře připraveny, a po prvním sněhovém poprašku na silnicích zkolabuje
doprava. Jsme dobrý kolektiv, máme
kvalitní odborové funkcionáře na všech
úrovních, včetně těch neuvolněných,
a konsolidovanou členskou základnu.
Hlavně jsme jednotní a schopní udělat
maximum pro udržení pracovních míst
ve firmách,“ dodává.

Krédem sjezdového jednání
byla solidarita
V rozhovoru pro Sondy Revue
v předvečer sjezdu vyjádřil Jan Sábel
přání, aby se jednání odborářů neslo
v duchu solidarity a jednoty. Přání se
mu vyplnilo bezezbytku. „V hornictví
vždy, když bylo nejhůř, se havíři dokázali semknout a spolupracovat, nebo
podporovat ty, kterým se zrovna nedařilo. Solidaritu máme v krvi. Odborářská
solidarita nebyla jen hlavním krédem
sjezdového rokování, ale i po celé
uplynulé volebního období. Když demonstrovali horníci v OKD, přijeli je
podpořit odboráři z hnědého uhlí. Když
naopak demonstrovali horníci ze Severní energetické v Praze nebo v Ústí
nad Labem, podpořili je kolegové
z OKD a dalších firem. Jsem přesvědčen, že při budoucích případných demonstracích to bude ještě lepší. Naším
cílem je udržet členskou základnu, pro-

Delegáti sjezdu volí
nové vedení
hornických odborů.
Předseda
Jan Sábel,
místopředsedové
Jaromír Franta,
Jaromír Pytlík
a předsedkyně
revizní komise Dita
Hricová byli zvoleni
více než 90
procenty hlasů.

to jsme zvolili kvalitní program pro
zlepšení pracovních a životních podmínek našich členů. I v dalším období
budeme schopni poskytovat odborářům stejně kvalitní servis jako v minulosti,“ je přesvědčen Jan Sábel.

věcí Michaela Marksová (ČSSD) a ministr průmyslu a obchodu Jan Mládek
(ČSSD), kteří jsou pověřeni premiérem
Bohuslavem Sobotkou (ČSSD) řešit
problémy v hornictví.

Funkce pro sebevrahy?

Hornický neklid se na sjezdu snažili
ministři mírnit příslibem ještě dřívějšího
odchodu do penze a pomocí při hledání práce v jiných regionech. Vytvořený
soubor opatření sice obsahuje sliby
a obecná vyjádření, nicméně ministryně Michaela Marksová odboráře zaujala konkrétní zmínkou o případném prodloužení předčasného důchodu pro
hlubinné horníky z OKD. „Nyní navrhujeme odchod o pět let dříve než u jiných profesí, ale propočítáváme i možnost, že by to mnoho být až o sedm let
dříve,“ naznačila ministryně. Sněmovna nyní projednává novelu, podle níž
by mohli horníci chodit do důchodu
o pět let dřív než ostatní pracovníci.
S až tříletým předčasným důchodem
by tak mohli na odpočinek odejít celkem o osm let dřív, nyní tedy zhruba
v 55 letech. Pokud by byl odchod
do důchodu možný o sedm let dřív,
mohl by nyní havíř přestat pracovat
v asi 53 letech.
Ministryně zopakovala, že po zahájení propouštění horníků počítá s mobilními pobočkami úřadů práce v blízkosti dolů, příspěvky na dojíždění
za prací či sociálním měsíčním příspěvkem až osm tisíc korun, který by
se vyplácel po určitou dobu.

Důležitou součástí sjezdu byla volba
nového vedení. Delegáti potvrdili
ve funkci předsedy odborového svazu
Jana Sábela. Sekundovat mu opět budou dva neuvolnění místopředsedové
Jaromír Franta a Jaromír Pytlík. Předsedkyní OS PHGN byla zvolena zástupkyně ČMS Dita Hricová z firmy
BZS Jeseník. Všichni byli zvoleni takřka jednohlasně. Svědčí to o důvěře,
jakou mezi svými lidmi mají. Jaromír
Pytlík poznamenal, že za tíživé situace
v těžebním průmyslu a hornictví obecně jsou takové funkce vhodné spíše
pro sebevrahy.

Média a ministerské sliby
Rokování hornických odborů se těšilo velké pozornosti politiků a médií.
Česká televize přenášela z jednání přímé vstupy, na polední tiskové konferenci s ministry bylo plno, živě ji přenášela ČT24, nechyběly ani televize Nova
a Prima, redaktoři ČTK a zástupci médií. Jaká záchranná opatření vláda
chystá při případném útlumu těžby
černého uhlí v OKD a v lomu ČSA, přišli účastníkům sjezdu sdělit vicepremiér a ministr financí Andrej Babiš
(ANO), ministryně práce a sociálních

Ministři mírnili hornický neklid
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Prodloužení doby dřívějšího odchodu do důchodu považuje předseda
ČMKOS Josef Středula za možnou
variantu. „Bylo by to logické a elegantní řešení ochrany horníků a jejich rodin
v kombinaci se sociálním programem,“
řekl.
„Přibližně 200 až 300 horníků by
mohlo najít práci v rámci státního podniku Diamo, který bude likvidovat ekologické škody po uzavření důlních provozů,“ přidal se ministr Mládek.

Vicepremiér Babiš
hornické důchody podpoří
Ministr financí Andrej Babiš uvedl,
že zatím podporuje to, co schválila
vláda, tedy odchod do penze o pět let
dřív. Pokud jde o OKD, situace se
podle Babiše začala vyvíjet pozitivně
a kontroverzní akcionáři z firmy odešli.
„Čekáme, že přijdou nějaké další kroky,“ uvedl. „Pokud by se to povedlo
do konce června, bylo by to velice
dobré. Prioritou je udržet těžbu a zaměstnanost,“ podotkl vicepremiér Babiš. „V případě propouštění je stát
připraven horníkům pomoci. V tom
máme s ministryní práce a ministrem
průmyslu shodu,“ dodal.
Ministerstvo průmyslu už začalo
chystat návrh vládního nařízení o příspěvku ke zmírnění sociálních dopadů
kvůli útlumu těžby. Propuštění havíři
vyjmenovaných těžebních společností
by mohli dostávat měsíčně 8000 korun
a ostatní zaměstnanci 7000 korun. Ti,
kteří pro firmu pracovali méně než čtyři roky, by tuto podporu měli tři měsíce. Za každý další odpracovaný rok by
se doba prodloužila o čtvrt roku. Maximálně by trvala tři roky. Lidé nad 50 let
by dávku mohli dostávat pět let. Výdaje na příspěvky pro 4100 zaměstnanců
OKD by do roku 2021 činily asi 1,2
miliardy korun. Podobné nařízení o pří-

Na brífinku poskytli
novinářům informace
(zleva) předseda
ČMKOS Josef
Středula, předseda
OS PHGN Jan Sábel,
ministryně práce
a sociálních věcí
Michaela Marksová
a ministr průmyslu
a obchodu Jan
Mládek.

spěvcích vydala vláda už před 15 lety
při útlumu hnědouhelného hornictví.
Tehdy se dávka 5280 korun vyplácela
maximálně 30 měsíců.

Středula: Oddlužení OKD
je nejlepší varianta řešení
Předseda Českomoravské konfederace odborových svazů (ČMKOS) Josef Středula na sjezdu řekl, že nejlepší variantou řešení by bylo, pokud by
vlastníci firmu oddlužili. Vidí pak prostor i pro jednání vlády o případné
další pomoci. „S takovým návrhem ale
nikdo nepřišel,“ uvedl Středula. Očekává, že noví majitelé se seriózním
návrhem teprve přijdou a upozornil, že
by noví vlastníci měli OKD oddlužit
a poté nabídnout státu. Žádat peníze
pro předluženou společnost je podle
jeho názoru zcela nesmyslné. „Věřitelům nejde o jediného havíře, ale jen
o to, aby dostali zpátky peníze,“ upozornil Středula.
Místopředseda svazu a předseda
SHO OKD Jaromír Pytlík nevylučuje,
že by horníci na protest zůstali v podzemí. „Demonstrace, stávka, nevyfárání, nic není nemožné. Pokud se situace vyhrotí, bude velmi těžké havíře
přesvědčovat,“ varoval.
Předseda odborového svazu Jan
Sábel ze všech hornických problémů
v zemi považuje úpadek OKD za nejvážnější. Viníci jsou podle něj zřejmí:
bývalí vlastníci OKD. „Vyvedli ze společnosti desítky miliard korun a lukrativní části, například byty a pozemky,“
vysvětlil.
O řešení situace v OKD jednala už
několikrát i tripartita.

Dopis od premiéra
Cílem vlády v problematice OKD je
zodpovědné řešení v zájmu občanů
a zaměstnanců, při dodržení zásad

řádného hospodaření s veřejnými penězi i surovinovými zdroji. V dopise
zaslaném zástupcům hornických odborů to uvedl premiér Bohuslav Sobotka (ČSSD). Delegáty sjezdu s dopisem seznámil místopředseda svazu
Jaromír Pytlík.
Premiér v dopise odkazuje na sérii
opatření ke snížení negativních dopadů
související s očekávaným útlumem těžby černého uhlí v Moravskoslezském
kraji, o kterém informovalo ministerstvo průmyslu a obchodu. Uvedlo, že
v jeho gesci jsou připravována opatření
směřující k tvorbě nových pracovních
příležitostí v kraji. Nová místa by mohla
být například ve společnosti Hyundai
Mobis, která v průmyslové zóně v Mošnově na Novojičínsku staví továrnu
na výrobu světlometů. Sobotka v dopise připomíná, že Hyundai plánuje
po dohodě se státem investovat do vybudování závodu asi čtyři miliardy korun a vytvořit až 900 nových pracovních míst. „Prvních 150 zaměstnanců
by měla firma přijmout už v tomto
roce,“ napsal premiér Sobotka.
Sobotka zmiňuje i plán mimořádného příspěvku pro propuštěné horníky,
kteří mají mít nově nárok na příspěvek
nejvýše 8000 korun měsíčně až
po dobu tří let, v závislosti na odpracované době. Podobné nařízení o příspěvcích vydala vláda už před 15 lety
při útlumu hnědouhelného hornictví.
Tehdy se dávka 5280 korun vyplácela
maximálně 30 měsíců.
Delegáti sliby vládních ministrů akceptují, přesto v závěru jednání schválili výzvu Vládě České republiky. Žádají, aby se vláda starala o naše nerostné
bohatství jako zodpovědný hospodář.
Plné znění výzvy otiskujeme na straně
čtyři.
Petr Kolev
Foto: Miroslav Klika
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Usnesení VIII. sjezdu OS PHGN
konaného dne 11. března 2016 v Praze
VIII. 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 2016–2020:
I. Schvaluje:
1. Volbu pracovního předsednictva
2. Jednací řád VIII. sjezdu OS PHGN ve znění pozměňovacího návrhu, dle kterého se v čl. 10 odst. 8 slova „prezentace“ nahrazují slovy „prezence“.
3. Program jednání VIII. sjezdu
4. Volbu komisí:
n Mandátová a volební komise,
n Návrhová komise,
n K
 omise pro návrh stanov a hospodářského řádu
svazu,
n Komise pro návrh program svazu,
n Tisková komise.
5. Zprávu rady svazu o činnosti od VII. sjezdu svazu a Vyhodnocení plnění Programu svazu na léta 2012 – 2016
6. Zprávu revizní komise OS PHGN od VII. sjezdu svazu
7. Program OS PHGN na léta 2016 – 2020
8. Výzvu delegátů VIII. sjezdu OS PHGN Vládě ČR ve znění
dle přílohy
II. Pověřuje:
První radu svazu schválením účetní závěrky OS PHGN
za rok 2015 a schválením rozpočtu OS PHGN na rok 2016.

III. Bere na vědomí:
1. Z
 právu předsedy komise pro návrh stanov a hospodářského řádu svazu.
2. Odpověď premiéra ČR ze dne 10. března 2016 na otevřený dopis IX. sněmu sdružení hornických odborů.
IV. Ukládá:
A. Radě svazu
Konkretizovat úkoly, priority a cíle programu svazu na léta
2016 až 2020.
Vydat soubor dokumentů schválených VIII. sjezdem svazu.
B. Sněmu svazu
Průběžně projednávat a vyhodnocovat plnění usnesení VIII.
sjezdu svazu a Programu OS PHGN na léta 2016 až 2020.
V. 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 Ditu Hricovou.
V Praze dne 11. března 2016

Výzva delegátů VIII. sjezdu OS PHGN
Vládě České republiky
My, delegáti VIII. sjezdu Odborového
svazu pracovníků hornictví, geologie a naftového průmyslu, konaného
dne 11. března 2016 v Praze, při vědomí toho, jaké negativní a nevratné
dopady může mít dnešní katastrofální situace v hornictví do dalších
sfér naší společnosti, tímto vyzýváme Vládu České republiky k jasným
a transparentním postojům a přijetí
odpovědnosti za všechny kroky,
které učiní, nebo naopak neučiní!
Vládo České republiky, starej se
o naše nerostné bohatství jako zodpovědný hospodář! Nedovol jeho znehodnocení! Jednej tak, aby k němu byl přístup, kdykoliv bude zapotřebí jej využít
ve prospěch společnosti! Zajištění bezpečných dodávek energií pro obyvatele naší země i náš průmysl je, zejména
v dnešní složité až kritické geopolitické

situaci, možné jen prostřednictvím využívání domácích surovin. Čím větší je
naše nezávislost na cizích zdrojích, tím
větší je bezpečnost naší země!
Vládo České republiky, nerostné bohatství má nejen ekonomický, ale i sociální potenciál, s nímž si nelze zahrávat!
Vládo České republiky, nepodléhej bezhlavému ekofanatickému tlaku na místní, evropské i celosvětové úrovni!
Vládo České republiky, nezříkej se
odpovědnosti za následky zpackané
privatizace černouhelného hornictví!
Vládo České republiky, žádáme Tě,
abys k zamezení, nebo alespoň zmírnění některých negativních dopadů kritického stavu našeho hornictví, zejména:
– vrátila „vyvlastňovací paragrafy“ do
horního zákona,
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– u
 rychleně přehodnotila své usnesení
č. 827 ze dne 19. října 2015 a zrušila územně ekologické limity těžby
na lomu ČSA,
– p
 oskytla zaměstnancům propouštěným v důsledku restrukturalizace
a útlumu hornictví okamžitou pomoc, i za využití evropských a dalších fondů,
– z ajistila podmínky pro vznik pracovních míst vhodných pro propouštěné horníky v dotčených regionech,
– p
 řijala opatření k poskytování příspěvku zaměstnancům propouštěným
v důsledku restrukturalizace a útlumu hornictví ke zmírnění následků
propuštění a problémů se zajištěním
nového pracovního uplatnění.
Vládo České republiky, zajisti přijetí
svého návrhu změny zákona o důchodovém pojištění k „hornickým důchodům“, který v současné době projednává Parlament ČR tak, aby nabyl účinnosti dne 16. října 2016, jak je navrženo.
V Praze dne 11. března 2016
Delegáti VIII. sjezdu OS PHGN

