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měl stát dávat peníze daňových poplatníků 
pochybným finančním skupinám z Ad Hoc 
Group, které navíc předchází velmi po-
chybná pověst. Vláda má povinnost pomo-
ci ohroženým horníkům, měla by zachránit 
OKD a tím i práci a živobytí pro desetitisíce 
lidí,“ žádá Jan Sábel.

Odbory navrhují vládě řešení 
„OKD má mínusovou hodnotu a  nový 

vlastník by měl investovat do restrukturali-
zace firmy, do  postupného útlumu dolů, 
do  sociálních nákladů na  zavírání dolů, 
na  rekultivaci půdy a  podobně. Proto by 
NWR měla zaplatit státu za  to, že OKD 
převezme bezplatně a ne vládu vydírat. Ad 
Hoc Group má investovat sedm milionů 
eur měsíčně do  OKD a  přitom požaduje 
od  státu 600 milionů korun na  odstupné 
horníkům z Dolu Paskov, který chce zavřít. 
Vláda může majitelům půjčit oněch 600 
milionů, ty vyměnit za bezcenné akcie OKD 
a  postupně převzít společnost. Pro státní 
pokladnu je nejvýhodnější, aby za  určité 
podpory státu horníci v OKD dál těžili uhlí. 
Další variantou záchrany OKD je využít 
domácí zájemce, jako jsou podnikatelé 
Paukner, Krúpa, Otava a Ulčík, kteří chtějí 
OKD koupit a pokračovat v těžbě, aniž by 
cokoliv žádali od státu,“ navrhuje Jan Sá-
bel. O všech variantách záchrany odboráři 
jednají s  vládou, se sociálními partnery 
na  tripartitě, mají plnou podporu ČMKOS 
i  jejího předsedy Josefa Středuly. Připra-
vují další kroky, jako například využití glo-
balizačního evropského fondu nebo před-
časných odchodů horníků do penze. 

Horníci z Paskova trvají  
na sociálním programu

Ad Hoc Group stupňuje nátlak na vládu. 
Oznámil předčasné uzavření Dolu Paskov, 
ale nemá peníze na  vyplacení nadstan-

  Současnost je totiž taková, že fondy, 
trusty a další investoři, kterým peníze spra-
vovaly investiční společnosti Ashmore In-
vestment Management, Gramercy Funds 
Management a M&G Investment Manage-
ment, ve  zkratce Ad Hoc Group (AHG), 
nakoupili ve  vidině vysokých výnosů dlu-
hopisy NWR.  A  to v  době, kdy už ceny 
černého uhlí byly na sestupné dráze a ve-
řejně se psalo o neradostné situaci těžební 
firmy řízené finančníky Zdeňkem Bakalou 
a  Peterem Kadasem. Když noví majitelé 
zjistili, že NWR je bývalými majiteli zcela 
vytunelovaná, začali vydírat stát, od které-
ho žádají miliardy na  záchranu OKD. 25. 
dubna na  jednání s ministry dokonce po-
hrozili, že pokud se nedohodnou se státem 
na  restrukturalizaci OKD, podají do  dvou 
dnů návrh na  insolvenci. Ministr průmyslu 
Jan Mládek (ČSSD) to považuje za brutál-
ní nátlak majitelů bezcenných akcií. Ministr 
financí Andrej Babiš (ANO) to rovnou 
označil za vydírání. Firma byla podle něho 
„totálně vytunelovaná po všech stránkách, 
peníze, majetky, byty, kolejové vlečky, va-
gony, koksovny, všechno je pryč“. Neexis-
tuje jediný důvod, proč by měl stát pomá-
hat „chytrákům ze City“, které napálili jiní 
finanční eskamotéři.

Na nízké ceny uhlí se nelze vymlouvat
Prudký pokles cen uhlí v  posledních 

dvou letech jistě urychlil pád NWR a OKD, 
nebyl však hlavní příčinou. Předseda Od-
borového svazu pracovníků hornictví, geo-
logie a naftového průmyslu Jan Sábel tvr-
dí, že se na  dnešní problémy těžebního 
průmyslu obecně začalo zadělávat již v le-
tech 1991 a 1992. „Tehdejší vláda zahájila 
zbrklou privatizaci důlních společností 
a ministr průmyslu Vladimír Dlouhý vložil 
hornické byty do společnosti OKD. Baka-

lově společnosti NWR tak později při koupi 
OKD spadlo do klína kolem 40 tisíc hornic-
kých bytů. Finančník založil společnost 
Asental a vyvedl byty z OKD a neuvěřitelně 
na  tom vydělal,“ říká s  trpkostí předseda 
Sábel a dodává, že těch chyb bylo daleko 
víc. 

Na počátku byla privatizace
Akcie OKD dostaly města a  obce Mo-

ravskoslezského kraje, které je v roce 1998 
prodaly překupníkům. „Psali jsme staros-
tům ve  Frýdku-Místku, Karviné a  Orlové, 
aby akcie neprodávali, marně. Stát přišel 
o majoritu v OKD. V roce 2004 měl Bakal 
už většinový podíl a  žádal vládu, aby mu 
svůj podíl odprodala. Ta uvěřila zfalšova-
ným odhadům a  prodala zbytek OKD 
za směšných pár miliard. Dnes mají bývalé 
hornické byty hodnotu 20 až 25 miliard 
korun. OKD patřily i  dceřiné firmy jako 
Koksovny, AVT doprava a další, které NWR 
rovněž prodala. Od roku 2004 do součas-
né doby vytěžil Zdeněk Bakala z OKD při-
bližně 125 miliard korun,“ říká znechuceně 
šéf hornických odborů.

Bakala OKD vytuneloval  
a navíc zadlužil

„V  letech 2005 až 2008 byly ceny uhlí 
na  světových trzích nižší než v  současné 
době a přitom společnost OKD dosahova-
la po  všech odvodech zisku 3,5 až čtyři 
miliardy korun za rok. To Bakalovi nestači-
lo a tak si NWR nabrala úvěry za 65 miliard 
korun, které použila na odměny a dividen-
dy! Vydala rovněž dluhopisy za 20 miliard 
korun splatné v  roce 2018 až 2021. Když 
už nebylo co tunelovat, společnost prodali. 
Finančníky – tuneláře Z. Bakalu a P. Kada-
se vystřídali finančníci vyděrači z  Ad Hoc 
Group. Nevidíme jediný důvod, proč by 

Důlní společnost OKD je ztrátová i přes úsporná opatření, hrozí uzavření Dolu 
Paskov a dalších provozů, propouštění a insolvence. NWR loni meziročně pro-
hloubila ztrátu na zhruba šest miliard korun z asi 567 milionů korun o rok dřív.
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n  Těžební společnost OKD podala 
sama na sebe insolvenční návrh

n  Odbory žádají, aby se o OKD 
a horníky postaral stát

n  Sněm SOO CCG Most vyzval 
vládu, aby prolomila územní 
limity

n  Předsedkyni Ditu Hricovou baví 
pracovat v revizní komisi OS

Hornické odbory: 
Vyžeňte finanční 
vyděrače!



dardního odstupného horníkům, dohod-
nutého v  kolektivní smlouvě. Nejnověji 
staronový šéf NWR Gareth Penny ozná-
mil, že OKD má provozní kapitál pouze 
do  půli května a  pokud nepomůže stát, 
vyhlásí poté bankrot. Tedy další vydírání. 
V  OKD stále platí stávková pohotovost. 
Předseda odborů na  Paskově a  místo-
předseda Sdružení hornických odborů 
OKD Rostislav Palička otevřeně říká, že 
napětí mezi horníky je už dlouho na bodu 
varu a od května se může kdykoliv přetavit 
do stávky. 

„Skupina Ad Hoc Group navrhla vládě 
následovnou restrukturalizaci OKD: 
Do dvou let hodlá zavřít čtyři doly ze šesti, 
propustit 8000 zaměstnanců a prezentuje, 
že do roku 2020 zůstane v OKD 5000 za-
městnanců. To vše navíc podmiňuje cena-
mi uhlí na světových trzích. A za to žádala 
od státu 17 miliard korun, později jen čtyři 
miliardy. Tak nehorázné požadavky snad 
Evropa ještě nezažila. Finančníky je třeba 
z  republiky vyhnat, ale nejdříve je přinutit, 
aby OKD předali bezúplatně státu,“ má 
jasno předseda odborů.

J. Sábel: S vládou jsme na jedné lodi
„Při úsilí o záchranu OKD úzce spolupra-

cujeme s  vládou, konkrétně s  ministryní 
práce a  sociálních věcí Michaelou Mark-
sovou (ČSSD), ministry Janem Mládkem 
i  Andrejem Babišem, kteří jsou pověřeni 
premiérem Bohuslavem Sobotkou, aby se 
problematikou OKD intenzivně zabývali. 
Připravuje se řada záchranných kroků, po-
silují se úřadovny práce v regionu, připravu-
je se využití globalizačního fondu, čekáme 
na schválení předčasných odchodů horní-
ků do penze. Jsme na jedné lodi s ministry 
i s vládou. Odbory se nyní bez státu neobe-
jdou a stát se neobejde bez nás.“ 

Kdo brzdí předčasné důchody 
horníků?

„Zákon jde do  třetího čtení a  všichni 
doufáme, že projde bez problémů. Chtěl 
bych politikům a poslancům vzkázat, aby 
se informovali, jak se o  horníky starají 
v ostatních zemích, kde se ještě těží uhlí. 
V  Polsku horníci odcházejí do  předčas-
ných důchodů ve 43 letech po odpracová-
ní 25 let v dole. Podobné je to v soused-
ním Německu a  dalších státech Evropy. 
Takže ty české předčasné hornické dů-
chody nejsou nic mimořádného a  naši 
zdravotně zdevastovaní horníci si zaslouží 
odejít alespoň o pět let dříve do starobní-
ho důchodu. Pro stát to vyjde každopádně 
o  mnoho levněji, než kdyby byli na  úřa-
dech práce a  brát sociální dávky. Chci 
věřit, že to v  Parlamentu projde. Každo-
pádně budeme zveřejňovat, jak hlasovali 
jednotliví poslanci, aby horníci a  hlavně 
voliči věděli, jak mají volit, nebo spíše ne-
volit v nadcházejících krajských volbách,“ 
zasílá vážně míněný vzkaz poslancům Jan 
Sábel.  

Hornické odbory: Vyžeňte finanční vyděrače KARVINÁ: 1966 až 2016. Tak dlouho 
se už píše historie původně školního 
pěveckého sboru Permoník. Založila ho 
sbormistryně Eva Šeinerová, která 
nemá obavy ani o další roky existence. 
Za tu spoustu let prošlo souborem přes 
tisíc zpěváků a zpěvaček. Hlavní oslavy 
padesátin se konají poslední dubnový 
týden. Permoník vystoupí na  fryštát-
ském zámku, v  kostele Povýšení sv. 
Kříže anebo v MěDK.
OSTRAVA: Bezkonkurenční nabídka 
pivních značek, oblíbené tuzemské  
kapely a  jedinečná industriální atmo-
sféra Dolních Vítkovic. To jsou hlavní 
lákadla nově vzniklého pivního festivalu 
Beerfest Ostrava, který se uskuteční 
17. a 18. června 2016 v nejnavštěvova-
nějším místě Moravskoslezského kraje 
– v  Dolních Vítkovicích. Na  Beerfestu 
budou zastoupeny velké pivovary i mi-
nipivovary. Návštěvníci tak budou mít 
na  výběr z  pestré palety piv, pivních 
speciálů a  ciderů. Návštěvníci se mo-
hou také těšit na  vystoupení českých 
kapel, jako jsou Olympic, Čechomor, 
Divokej Bill, Mňága a Žďorp či Wohnout. 
Vstupenky lze zakoupit v  předprodeji 
přes portál Ticket Art. 

SOKOLOV: Sokolovské koupaliště Mi-
chal nechce před letošní sezónou nic 
ponechat náhodě. Oblíbený areál se 
loni paradoxně stal obětí své vlastní 
kvality, když se v jeho příliš čisté vodě 
rozmnožili měkkýši přenášející cerká-
rie. V  září proto jezero kompletně vy-
pustili a nechali dno vymrznout. To by 
mělo stačit k likvidaci většiny plžů, kte-
ří pak byli hostitelem cerkárií, které 
mohou citlivějším osobám způsobovat 
vyrážku. Podobná invaze plžů by se ale 
už neměla v žádném případě opakovat. 
Do  jezera bylo vysazeno jeden a  půl 
tuny dvouletých línů obecných. Největ-
ší venkovní tobogán ve střední Evropě 
je nejvyhledávanější atrakcí Michalu už 
od  vzniku koupaliště. To vybudovala 
v  roce 2005 společnost Sokolovská 
uhelná v  místě stejnojmenného hně-
douhelného dolu na okraji Sokolova. 
VRBNO: Odbory SOO CCG hlásí, že 
letní dětský tábor ve Vrbně už má pro 
letošní rok plno. Prvních čtrnáct prázd-
ninových dnů si bude u  rybníka Pále-
nec užívat celkem 185 dětí, převážně 
zaměstnanců společností skupin Czech 
Coal a  Severní energetická. Přípravy 
a  objednávání poukazů na  tábor byly 
zahájeny velmi brzo, hned počátkem 
roku. Pro letošek museli organizátoři 
o něco snížit počet dětí. Loňských 220 
dětí byl dosavadní rekord, ale nad hra-
nicí kapacity tábora. Pro menší počet 
dětí se lépe organizuje i personální za-
jištění tábora. Letos se tábor uskuteční 
v termínu od 1. do 15. července a ten-
tokrát se ponese v  duchu oslav 700. 
výročí narození Karla IV.

Z regionů
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POKRAČOVÁNÍ ZE STRANY 1 Ministr: Buď majitel OKD sníží cenu, 
nebo bude insolvence 

Situaci OKD už může vyřešit pouze sní-
žení požadavků majitelů firmy vůči státu, 
nebo insolvence. To je názor ministra Jana 
Mládka, který před pondělním jednáním 
vlády řekl novinářům. Ministr již dříve uve-
dl, že skupina Ad Hoc Group (AHG), která 
je od  února vlastníkem společnosti NWR, 
majitelky OKD, požadovala od  státu jen 
za samotné akcie firmy 120 milionů eur (asi 
3,2 miliardy Kč). Mládek přitom očekával, 
že je nabídnou za korunu. A přesně to oče-
kávají od majitelů NWR i hornické odbory.

Případné vyhlášení insolvence černo- 
uhelné společnosti OKD automaticky ne-
znamená, že bude ukončena těžba. Pokud 
nebudou manažeři a zaměstnavatelé firmy 
plnit svoje povinnosti, stát přijme mimo-
řádná opatření, řekl ministr před jednáním 
vlády novinářům. „I v případě insolvenční 
situace mají současní vlastníci za  povin-
nost zajistit bezpečnost lidí, bezpečnost 
území, zajistit, aby doly nebyly zatopeny, 
aby neunikal metan,“ řekl Mládek. Tyto 
povinnosti podle něj případně přejdou 
na správce konkurzní podstaty. „Pokud by 
tak manažeři a  zaměstnavatelé nečinili, 
stát použije mimořádná opatření a  zajistí 
to státní organizace, to jest Státní báňská 
správa a  státní podnik Diamo,“ dodal  
ministr.

Horníci OKD se nesmějí stát 
rukojmími firmy

V  podzemí Dolu Darkov na  Karvinsku 
3. dubna protestovalo 46 horníků. Dvacet 
šest jich nevyfáralo po noční směně, k nim 
se přidalo 20 havířů z  ranní směny. Poté, 
co jejich otázky zodpověděl provozní ředi-
tel těžební společnosti OKD Pavel Hadra-
va, který za nimi sfáral společně s předse-
dou SHO OKD Jaromírem Pytlíkem, hor-
níci z noční směny vyjeli na povrch. Ostatní 
se rozešli na svá pracoviště. 

Pytlík HGN řekl, že je možné, že protes-
tů bude přibývat. „Nespokojenost je obrov-
ská a je možné, že to bude řetězová reak-
ce. Ale těžko předjímat, v dole to je velice 
nebezpečné. Takže myslím, že by se měli 
všichni zamyslet, a měly by se rychle po-
hnout věci a  dořešit tak, aby byla jistota 
zaměstnání, mzdy pro zaměstnance a so-
ciální program,“ řekl odborový předák. 
Zaměstnanci těžební firmy podle Pytlíka 
mají už dlouho strach z  toho, zda budou 
mít práci a mzdu. 

Horníci OKD se nesmějí stát rukojmími 
firmy, které hrozí insolvence. Na  svém  
twitterovém účtu to uvedl ministr Jan Mlá-
dek. Podotkl, že firma má povinnost zapla-
tit zaměstnancům dubnovou výplatu. Do-
dal, že pokud OKD skončí v  insolvenci, 
postará se o  vše prostřednictvím existují-
cích mechanismů stát. 

(Po uzávěrce tohoto čísla podala těžební 
společnost OKD k  soudu sama na  sebe 
insolvenční návrh.) Petr Kolev



la přenést i na nové působiště a pokud 
možno vést a organizovat práci svazo-
vé komise ve  prospěch odborového 
svazu a jeho členů. Budeme se snažit 
přispět ke snižování nákladů svazu. 

Cítíte v  tom podporu nového ve-
dení odborového svazu?

Pochopitelně. Činnost revizní komi-
se, která kontroluje i  činnost vedení 
svazu, je pro zdravý chod důležitá. 
A  tady bych neočekávala žádné pro-
blémy. Musím však zdůraznit, že čle-
nové revizní komise musí důsledně 
vykonávat kontrolní činnost i v případě 
nepřízně odborových funkcionářů. Ale 
to v našem odborovém svazu nehrozí, 
o tom jsem přesvědčená.  

Byla vám kontrola a počítání pe-
něz souzená?

K  této profesi mě přivedl bývalý 
ekonom Rudných dolů Jeseník. Sama 
se vzdělávám a  rozšiřuji své znalosti 
absolvováním odborných kurzů a  se-
minářů. Vlastním Certifikát v  oblasti 
účetnictví a daní „Účetní asistent“. Při-
neslo mi to hodně zkušeností a  zna-
lostí. Je to práce pro lidi, ráda pracuji 
s  lidmi a mám k nim pozitivní přístup. 
Pracuji ve  firmě jako hlavní účetní 
a navíc na živnostenský list  zpracová-
vám komplexní účetnictví včetně zpra-
cování mezd.

Někdy může být práce pro lidi ne-
vděčná a problematická, zažíváte to 
také?

Ano, když je toho hodně, tak mě 
někdy napadne, že skončím a  půjdu 
dělat něco jiného, ale pak mi to stejně 
nedá. Co mě stále překvapuje, jsou 
zaměstnanci, kteří nejenže nejsou čle-
ny odborů, ale navíc odbory nejvíce 
kritizují a pomlouvají, je jim líto dát pár 

korun za  členské příspěvky. Na  dru-
hou stranu jim ale vůbec nevadí využí-
vat výhod, které odbory zaměstnan-
cům vyjednají v  kolektivních smlou-
vách. Berou za samozřejmost rostoucí 
mzdy, zaměstnanecké benefity, bez-
platné právní poradny, ozdravné a re-
kreační programy a další výhody.   

Má profesionální účetní a  šéfka 
revizní komise také nějaké koníčky?

Budu stručná. Žiju v Jeseníku, jsem 
svobodná. Kromě účetnictví a odboro-
vých funkcí ráda rekreačně sportuji. 
Nejraději jezdím na  kole, podnikám 
vycházky do přírody a chodím plavat.

Text a foto: Petr Kolev        
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Dita není v  účetnictví žádným no-
váčkem. Jak sama říká, je to její koní-
ček, který ji i po letech stále baví. Jinak 
by ani nemohla být již druhé volební 
období členkou revizní komise  Česko-
moravské konfederace odborových 
svazů. „Ani práce v odborových funk-
cích není pro mne novum,“ říká Dita 
Hricová. Členkou odborů se stala 
v roce 1995 a několik let je předsedky-
ní základní organizace v  Báňsko-sta-
vebním závodě Jeseník, bývalých 
Rudných dolech. Firma je sice v insol-
venci a  členové odborové organizace 
se rozešli do  různých firem, ale Dita 
ještě pořád drží odborovou organizaci 
pohromadě. Tím ovšem výčet jejích 
odborových aktivit není úplný. 

„U předsedy Jindry Jadwiszczoka 
v Českomoravském odborovém sdru-
žení jsem místopředsedkyní a  mohu 
nabyté zkušenosti uplatnit i zde. Mám 
zkušenosti z  výkonu různých funkcí, 
jednala jsem s  ekonomy a  vedoucími 
manažery, když jsme kolektivně vyjed-
návali a snažili se dosáhnout navýšení 
mezd pro zaměstnance. Přineslo mi to 
hodně znalostí, například ze zákoníku 
práce a příslušných zákonů a předpi-
sů. To mě vždy bavilo a  baví mě to 
dodnes.“   

Zkušeností tedy máte na  rozdá-
vání. Uplatníte je i  ve  funkci před-
sedkyně revizní komise?

Určitě přijdou vhod. Práce v revizní 
komisi spočívá v pečlivé kontrole hos-
podaření svazu a nakládání s finanční-
mi prostředky podle stanov a hospo-
dářského řádu svazu a daných předpi-
sů a zákonů. Je to i o umění vést lidi, 
motivovat je. Myslím si, že v  tomto 
ohledu můžu být pro odborový svaz 
přínosem. Rovněž několikaleté zkuše-
nosti z práce v RK ČMKOS bych chtě-

Ceny uhlí v EU 
prudce rostou
Velkoobchodní ceny uhlí v  zá-

padní Evropě v  dubnu výrazně 
stouply a z minim z poloviny úno-
ra získaly už 25 procent. Po šesti 
letech nepřetržitého cenového 
propadu by to podle některých 
analytiků mohlo znamenat konec 
nejhoršího období a začátek růs-
tového trendu, napsala agentura 
Bloomberg. 

Jednoletý termínový kontrakt 
na  černé uhlí s dodáním do Am-
sterodamu, Rotterdamu nebo 
Antverp v  dubnu zdražoval. Ny-
nější cena mírně nad 45 dolary 
za  tunu je však stále asi 80 pro-
cent pod maximem z roku 2008.

Světové ceny uhlí od roku 2010 
každý rok klesaly pod tlakem 
zpřísněné ekologické regulace 
a v USA kvůli konkurenci levného 
zemního plynu. Propad cen vehnal 
do  bankrotu největší producenty 
uhlí v  USA a  západoevropské 
země zavírají poslední černouhel-
né doly. Situace těžce doléhá 
i na  těžaře ve střední a východní 
Evropě, včetně skupiny NWR, 
která vlastní OKD.

Vzestup cen naznačuje, že uhlí 
může mít nejhorší za sebou, uved-
la poradenská firma Nena se síd-
lem v Oslu. „Nedávné zisky se dají 
udržet, protože se už dosáhlo 
dna,“ řekla agentuře Bloomberg 
analytička firmy Diana Bacilaová. 
Podle ní se ale dá čekat, že na trh 
se díky růstu cen začnou vracet 
producenti, takže cena v dohled-
né době zřejmě nepřekročí úroveň 
60 dolarů za tunu.  (red)

Dita Hricová: Práce v revizní komisi mě stále baví

Březnový pražský sjezd zvolil nové vedení odborového svazu. Zatímco 
dosavadního předsedu a  místopředsedy delegáti opět potvrdili do  funkcí, 
v čele revizní komise OS PHGN (RK OS PHGN) došlo ke změně. Dosavadní 
předsedkyni Taťáňu Karkoškovou nahradila Dita Hricová.

Dita Hricová



Vydává OS PHGN ve vydavatelství SONDY, s.r.o. Adresa redakce a vydavatele: 
nám. Winstona Churchilla 2, 113 59 Praha 3. Redaktor: Petr Kolev, tel.:  234  462  328,  
e-mail: kolev.petr@cmkos.cz. Zlom: SONDY. Distribuce A.L.L. Production. Podávání 
 novinových zásilek povolila  Česká pošta. ISSN 0322 9599. Registrační číslo MK ČR F 5253. HORNÍK - GEOLOG - NAFTAŘ

Noviny Odborového svazu pracovníků hornictví, geologie a naftového průmyslu

>>> hgn 05/2016

Sněm SOO CCG vyzval vládu, aby napravila, 
co pokazila a prolomila územní limity

V Mostě se 28. dubna konal XXVIII. sněm Sdružení odborových orga-
nizací Czech Coal Group. Zprávou o činnosti odborů v období od uply-
nulého sněmu zahájil jednání předseda SOO CCG Jaromír Franta.

Delegáti projednali a schválili čerpá-
ní rozpočtu Sdružení za  loňský rok 
a návrh rozpočtu na rok 2016. Diskuto-
vali rovněž o dosavadním postupu od-
borového pracoviště při jednáních 
s vládou, ministry a poslanci o surovi-
nové politice ČR, Státní energetické 
koncepci, Horním zákonu, o prolomení 
územně ekologických limitů (ÚEL) 
a o sociálním programu pro propuště-
né zaměstnance v důsledku rozhodnu-
tí vlády neprolomit limity. 

V  novém volebním období povede 
odboráře SOO CCG opět Jaromír 
Franta, sekundovat mu budou místo-
předsedové Lubomír Holý, Arnošt 
Ševčík a  nově Pavel Murcko. Dosa-
vadní místopředseda SOO CCG Jiří 
Cingr při volbách svůj post již neobhájil. 

Delegáti rovněž vyslechli informaci 
o  průběhu a  výsledcích kolektivního 
vyjednávání. Místopředseda Arnošt 

Ševčík uvedl, že se podařilo úspěšně 
uzavřít dodatky kolektivních smluv 
v šesti organizacích a tři nové kolektiv-
ní smlouvy v  rámci skupiny Czech 
Coal. 

Zajímavé bylo i vystoupení zástupců 
zaměstnavatelů skupin Czech Coal 
a  Severní energetické. Předseda Od-
borového svazu PHGN Jan Sábel ho-
vořil o  situaci ve  svazu po  nedávném 
odborovém sjezdu a  přiblížil poslední 
vývoj v důlní společnosti OKD Ostrava 
a  důsledky, které by pro odborový 
svaz mělo ukončení těžby v OKD.    

„Jednání sněmu bylo věcné, což 
potvrzuje, že organizátoři věnovali jeho 
přípravě velkou pozornost,“ řekl HGN 
předseda Jaromír Franta. „Jednání 
a  výsledky sněmu potvrdily, že naše 
odborové sdružení je konsolidované 
a akceschopné. Svědčí o tom i výsled-
ky kolektivního vyjednávání, na  které 

můžeme být hrdi. O  akceschopnosti 
sdružení pak svědčí četné protestní 
akce a  demonstrace, které jsme 
v uplynulém období uspořádali v Pra-
ze a Ústí nad Labem. V dalším voleb-
ním období navážeme na cíle, o které 
jsme usilovali doposud. V  současné 
době jde hlavně o to, odrazit až fana-
tické tlaky na  snížení využívání uhlí, 
a  to na úrovni evropské i státní. Roz-
hodnutí vlády o  neprolomení ÚEL 
na  ČSA bude mít negativní dopady 
na  naši skupinu, zejména pokud se 
týká ztráty pracovních míst. Proto 
jsme iniciovali a delegáti sněmu vyzí-
vají vládu, aby urychleně přehodnotila 
své poslední usnesení z  října 2015 
a  zrušila územně ekologické limity 
na lomu ČSA. Žádáme dále vládu, aby 
vrátila institut vyvlastnění do  horního 
zákona a  tím si zachovala možnost 
přístupu k  nerostnému bohatství. 
Chceme, aby vláda zajistila vznik no-
vých pracovních míst vhodných pro 
případně propuštěné horníky právě 
v důsledku neprolomení ÚEL. A proto-
že pro odbory není solidarita prázd-
ným pojmem, žádáme vládu, aby 
schválila poskytování příspěvků za-
městnancům propuštěným v důsledku 
restrukturalizace a  útlumu hornictví 
v ČR,“ řekl HGN předseda J. Franta.

 (kov)

Jednání byli přítomni i zástupci zaměstnavatelů skupin Czech Coal a Severní energetické.  
O situaci ve svazu po nedávném sjezdu OS PHGN informoval delegáty předseda svazu Jan Sábel.


