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demonstraci, že na  lomu ČSA k pro-
lomení územně ekologických limitů 
nedojde, znamenalo, že útlum těžby 
bude pokračovat dál. První, kdo 
na nešťastné usnesení vlády doplatil, 
byli zaměstnanci posledního hlubin-
ného dolu na  hnědé uhlí v  republice 
– Dolu Centrum. Svoje požadavky 
na  vypracování sociálního programu 
a  poskytování finančního příspěvku 
pro propuštěné horníky jsme začali 
předkládat již loni v říjnu na pracovní 
skupině pro řešení zaměstnanosti  
v  souvislosti s  útlumem těžby uhlí 
v severních Čechách. Pracovní skupi-
na byla složená ze zástupců minister-
stva práce a  sociálních věcí, úřadu 
práce, ministerstva průmyslu, Ústec-
kého kraje, vládního zmocněnce, Úřa-
du vlády, zaměstnavatelů a  odborů. 
Přístup odborů byl jednoduchý. Vláda 
díky svému politickému rozhodnutí 
o  zachování limitů na  lomu ČSA při-
praví horníky o práci, horníci a odbory 
proto požadují jinou práci za minimál-
ně stejných mzdových podmínek. 
Jednání v pracovní skupině měla spo-
jitost i  s  krizovým  vývojem v  těžební 
společnosti OKD Ostrava, kde se bu-
dou rovněž v  následujících měsících 
a letech potýkat s uzavíráním jednot-
livých šachet a propouštěním zaměst-
nanců. Žádali jsme proto po  vládě, 
aby připravila sociální programy pro 
horníky z Mostecka i z OKD Ostrava, 
které umožní lidem najít nové zaměst-
nání. Součástí programu měl být i pří-
spěvek, který by snížil mzdový pro-
pad propuštěných tak, aby se zacho-
vala kupní síla obyvatel nezaměstna-
ností nejvíce postižených regionů 
v republice,“ uvádí Jaromír Franta.

Podobné nařízení o příspěvcích vy-
dala vláda před 15 lety při útlumu 
hnědouhelného hornictví. Tehdy se 
dávka 5280 korun vyplácela maximál-
ně 30 měsíců. Tentokrát však koaliční 
vláda Bohuslava Sobotky (ČSSD) ze 
svého nařízení poskytovat příspěvek 
propouštěným horníkům vypustila za-
městnance společnosti, kteří vykoná-
vají svoji pracovní činnost každoden-
ně na lomu ČSA na Mostecku. S tím-
to rozhodnutím zásadně nesouhlasí 
Sdružení odborových organizací 
Czech Coal Group (SOO CCG) v Mos-
tě a Hospodářská a sociální rada Ús-
teckého kraje. Odbory zásadně ne-
souhlasí se zrušením finančních kom-
penzací pro horníky v Ústeckém kraji. 
O  vyjádření k  překvapivému rozhod-
nutí vlády HGN požádal prvního mís-
topředsedu Odborového svazu PHGN 
a předsedu SOO CCG Most Jaromí-
ra Frantu.

„Neposkytnutí finanční podpory 
propuštěným zaměstnancům společ-
ností, kteří každý den pracují na lomu 

ČSA a jsou neodmyslitelnou součástí 
těžby uhlí je zcela odlišné od  slibů, 
které ministři dali horníkům při jejich 
návštěvách přímo v  jejich těžebních 
společnostech, kde je pravidelně 
uklidňovali, že udělají maximum pro 
to, aby ztrátu zaměstnání pocítili co 
nejméně,“ říká Jaromír Franta.

Odboráři napsali premiérovi 
ostrý dopis

Odboráři z  Mostu proto odeslali 
dopis premiérovi, ve  kterém stejně 
jako kraj požadují další jednání a za-
jištění finanční pomoci pro propuště-
né horníky z Ústeckého kraje.

„Hornické odbory se snaží maxi-
málně zmírnit dopady vládního roz-
hodnutí o  zachování limitů na  lomu 
ČSA na  Mostecku, ale také dopady 
vyplývající z krizového vývoje v těžeb-
ní společnosti OKD Ostrava. Vládní 
usnesení z října minulého roku přijaté 
na zasedání vlády v Ústí nad Labem, 
kde jsme souběžně uspořádali velkou 
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Vláda připravila Mostecké horníky o práci i o sociální program 

Je to podraz, tvrdí odboráři!
Vláda na  svém  zasedání 11. května  schválila 
příspěvek pro propouštěné zaměstnance OKD. 
Ti, kteří odejdou jinam, dostanou 7000, respek-
tive 8000  korun po tři roky, pokud odpracovali 
aspoň 15 let. Příspěvek bude vyplácen po ome-
zenou dobu v  závislosti na  počtu odpracova-
ných let. Výjimkou je sociálně ohrožená skupi-

na pracovníků starších 50 respektive 55 let, 
kteří odpracovali nepřetržitě nejméně 

25 let u těžební organizace a v podze-
mí odpracovali alespoň 3300 směn. 
U  povrchových pracovníků je pod-
mínkou dosažení věku nejméně 55 
let. Podporu budou propuštění za-
městnanci OKD pobírat tři měsíce 
až pět let v závislosti na odpraco-
vané době a věku.



Co odbory  
pro horníky dohodly 

„Takže bylo stanoveno, že příspě-
vek pro povrchové horníky bude činit 
7000 a pro hlubinné 8000 korun mě-
síčně. Bylo to navázané na odpraco-
vané roky. Byla určena skupina za-
městnanců před odchodem do  dů-
chodu, kteří by tento příspěvek pobí-
rali až po dobu pěti let. Na Mostecku 
a  Karvinsku je nejvyšší nezaměstna-
nost v  republice a  sehnat zde práci 
pro tyto lidi je takřka nemožné, což 
potvrdilo i  ministerstvo práce a  so- 
ciálních věcí. Pro tuto skupinu neza-
městnatelných lidí jsme dohodli, že by 
začali pobírat finanční příspěvek již 
pět let před odchodem do důchodu. 
To mělo platit pro lidi ze společností 
OKD Ostrava, DIAMO a zaměstnance 
firem, kteří těží, nebo se podílejí 
na těžbě uhlí v lomu ČSA. Šlo o ohra-
ničenou skupinu lidí, která by se již 
nedala rozšiřovat,“ informuje předse-
da mosteckých horníků.  

A jak to nakonec dopadlo… 

Vláda rozhodla poskytnout finanční 
příspěvek pouze propouštěným horní-
kům z OKD a horníky ze Severní ener-
getické a Lomu ČSA jednoduše hodila 
přes palubu. Tento neseriózní přístup 
horničtí odboráři z  Mostecka právem 
nazývají podrazem a  nehodlají se 
s ním smířit.  Je nutné podotknout, že 

Je to podraz, tvrdí odboráři! FRÝDEK-MÍSTEK: Největší běžecký 
podnik na severní Moravě a ve Slezsku 
nezanikl! Hornická desítka (H10) se na-
vzdory loňským chmurným vizím usku-
teční první listopadovou sobotu, 5. listo-
padu, ve Frýdku-Místku letos již po  je-
denatřicáté. Opět za  podpory Nadace 
OKD, opět v čele s bývalým dlouholetým 
odborovým funkcionářem a milovníkem 
běhu Josefem Nejezchlebou. Díky haví-
řům tento běh vznikl a přetrval do dne-
ška. Kdyby tady už nezůstaly šachty 
ani horníci, musíme zachovat alespoň 
závod s  jejich jménem, jako vzpomínku 
na hornické časy našeho regionu, vzka-
zuje J. Nejezchleba.
SOKOLOV: Dva měsíce před začátkem 
školních prázdnin už zbývaly jen desít-
ky posledních míst na dětskou rekreaci 
ve  Svojšíně a  Bezdružicích. Potvrzuje 
to Sdružení odborových organizací So-
kolovské uhelné, které je jedním z  nej-
větších organizátorů dětských táborů 
v  regionu. Většina účastníků jsou děti 
zaměstnanců Sokolovské uhelné nebo 
firem ze skupiny. Dětské tábory ve Svoj-
šíně i v Bezdružicích si za poslední roky 
vybudovaly velmi dobré renomé. Mimo 
jiné i  díky masivním investicím do  je-
jich vybavení jak ze strany odborů, tak 
samotné těžařské firmy. Ve  Svojšíně 

nedávno proběhla rekonstrukce elek-
trického přívodu i  nových rozvodných 
skříní, proběhly potřebné revize z hledis-
ka požární bezpečnosti a  hygienického 
zázemí, nebo zprovozňování bazénu 
ve Svojšíně. První návštěvníky obě zaří-
zení uvítají už 30. června a 1. července.
KARVINÁ: Jurský park, Superman, 
Pán prstenů, Gladiátor, Zachraňte vo-
jína Ryana, Mise či Schidlerův seznam. 
I z těchto slavných snímků zahraje Má-
jovák v  sobotu 11. června od  16 ho-
din v  letním kině skladby v  programu 
Koncert filmové hudby. Uskuteční se 
za  podpory Nadace OKD a  doplní ho 
i filmová projekce.
SOKOLOV: Malé jubileum, deset let,  
oslaví letos Městská knihovna Sokolov 
spolu s  výtvarníkem Adolfem Dudkem. 
Jejich vzájemná spolupráce totiž právě 
před deseti lety přispěla k jedné z nejzá-
sadnějších proměn v historii sokolovské 
knihovny. Z půjčovny knih s příležitost-
ným kulturním programem se zrodilo 
komunitní centrum, a  to i za finančního 
přispění Sokolovské uhelné, která je 
dlouhodobým partnerem knihovny. 
CHODOV: Neobvyklou atrakcí se bude 
moci od  dubna pochlubit město Cho-
dov. Díky spolupráci se Sokolovskou 
uhelnou vznikne poblíž koupaliště Bílá 
voda nová běžecká trať. Značená část 
běžecké trasy na  Smolnické výsypce 
bude mít délku pět kilometrů s převýše-
ním 70 metrů. Vedle ní pak bude možné 
využít i dalších zhruba sedm kilometrů. 
Kromě sportovního zážitku nová trasa 
nabídne krásný výhled do  okolní kraji-
ny a, díky dohodě s organizátory praž-
ského maratonu, i  možnost změřit si 
trať pomocí speciální aplikace projektu 
FreeRun. 

Z regionů
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z vládního nařízení byly nepochopitel-
ně vyjmuty i společnosti Slezská důlní 
díla a státní podnik DIAMO.

„Co z tohoto materiálu připravené-
ho po  složitých a  tvrdých jednáních 
již zmíněné pracovní skupiny udělali 
vládní politici, je pro mne zcela nepo-
chopitelné. Jde o  cynický výsměch 
nejen horníkům z lomu ČSA, ale i od-
borům. Nechápeme zcestné argu-
menty ministra financí Andreje Babi-
še (ANO) a dalších členů vlády, kteří 
nám prosazení vládního nařízení opa-
kovaně slibovali. Slíbili, že pokud ne-
dojde k  prolomení limitů na  lomu 
ČSA, tak se o postižené zaměstnan-
ce postarají. O  neprolomení limitů 
rozhodli v říjnu 2015 a  dodnes jsme 
nezaznamenali nějakou výraznější ak-
tivitu ze strany vládní koalice. Pro nás 
je to velké zklamání, je to podraz 
na zaměstnance společností, kterých 
se nařízení vlády týká, nebo přesněji 
netýká,“ neskrývá své rozčarování, 
ale také rozhořčení předseda Jaromír 
Franta. 

Sdružení hornických odborů CCG 
proto zaslalo premiérovi Sobotkovi 
a všem ministrům koaliční vlády ostrý 
otevřený dopis, ve kterém si odboráři 
neberou servítky a otevřeně říkají, co 
si o  podrazu doopravdy myslí, a  vy-
zvali politiky, aby poslední nařízení 
vlády urychleně přehodnotili a rozšířili 
o  sociální program a  příspěvky i  pro 
horníky z lomu ČSA. 

(Dopis odborářů z Mostecka zveřej-
ňujeme v plném znění na straně 3.) 

Text a foto: Petr Kolev

Pane předsedo, za posledních ně-
kolik měsíců Vašeho vládnutí jste 
uštědřili mnoho zásadních ran uhel-
nému odvětví a jeho zaměstnancům.

Za první a zásadní ránu považuje-
me přijetí Státní energetické koncep-
ce, která byla schválena na  základě 
zmanipulovaných čísel, týkajících se 
bilancí těžby a  potřeby uhlí a  také 
v  rozporu s  připomínkami a  názory 
sociálních partnerů. 

Druhým atakem na  české hnědé 
uhlí bylo schválení zvýšení úhrad 
z  vydobytého nerostu a dobývacího 
prostoru. V  době razantního snížení 
cen této pro ČR strategické suroviny 
to považujeme za  necitlivé rozhod-
nutí vlády.

Třetím negativním počinem z díl-
ny vládní koalice bylo rozhodnutí 
v otázce územně ekologických limitů 
těžby. I v tomto případě jste se roz-
hodovali na základě zkreslených stu-
dií, vyrobených ekofanatiky, za  vý-
razného přispění stejně smýšlejících 
poradců z  Úřadu vlády ČR. Zcela 
záměrně jste přehlíželi odborné ar-
gumenty a studie. V případě stano-
viska společností ČEZ a Severočes-
kých dolů v otázce odstavování elek-
trárny Počerady a  nárůstu bilancí 
uhlí se jednalo o zákulisní politickou 
hru, která papírově ovlivnila potřeby 
uhlí.

Přijali jste usnesení vlády, ve kte-
rém jste zrušili územně ekologické 

limity na  dole Bílina 
a na lomu ČSA jste je 
ponechali v  platnosti. 
Plnění podmínek pro 
fungování této varian-
ty již ale začíná být problematické, 
o  čemž jistě jako předseda vlády 
a ČSSD dobře víte. V usnesení vlády 
z října minulého roku jste se zavázali 
k  přípravě sociálního programu pro 
případně propouštěné horníky 
z lomu ČSA.

My, mostečtí horníci, považuje-
me odmítnutí poskytnutí sociálního 
příspěvku propouštěným zaměst-
nancům z lomu ČSA za další neod-
diskutovatelný podraz Váš i  vlády 
ČR na mostecké horníky, mostecký 
region i celý Ústecký kraj.

Pane předsedo, stal se z Vás hro-
bař hornictví v Čechách. Nepromyš-
lená a  s mnoha otazníky provedená 
privatizace těžebních společností se 
děla za  významného přispění ČSSD 
i  Vás osobně. Jaké důsledky tento 
krok má, je zcela evidentní. Za kolik 
bylo OKD prodáno a  kolik na  tom 
pan Bakala vydělal, se ví. Jaké nega-
tivní důsledky to bude mít pro za-
městnance OKD a  moravskoslezský 
region, to už je dnes také jasné. 
Prodej mosteckých dolů byl svého 
času další chybný krok. Dnes jsme 
se dostali do  situace, kdy na  zcela 
evidentní animozitu k majitelům dolů 
doplatí nikoli oni, ale zaměstnanci 

lomu ČSA a  mnoho dalších firem 
i celý region. 

Pane předsedo, Vaše rozhodo-
vání zásadním způsobem zasahuje 
do života horníků, jejich rodin a vý-
chovy jejich dětí. Cítíme se, jako 
bychom nebyli občané tohoto stá-
tu, doslova jako jakýsi odpad, který 
se ovšem po desetiletí staral o ce-
lou republiku. 

Pane premiére, byť rozhořčeni, tak 
nechceme a nemůžeme uvěřit, že by 
vláda v čele se sociálnědemokratic-
kým premiérem takovýmto způso-
bem dávala najevo nezájem o mos-
tecké horníky, které svým rozhodnu-
tím připravuje o práci, a odmítla jim 
v  této tíživé situaci pomoci schvále-
ním příspěvku. 

Vyzýváme Vás k přehodnocení na-
řízení vlády a  zařazení zaměstnanců 
společností pracujících na lomu ČSA 
s nárokem na příspěvek, a  tím nám 
dát alespoň trochu najevo, že máte 
zájem o  naše problémy, do  kterých 
jste nás dostali.

Očekáváme brzkou a kladnou od-
pověď na  naši výzvu. Pokud takto 
neučiníte, budeme muset přehodno-
tit náš přístup ke koaličním stranám 
v nadcházejících volbách.  

(Dopis byl zaslán na vědomí ostat-
ním členům Vlády ČR)

Za mostecké horníky
Jaromír Franta, předseda SOO 
CCG, místopředseda OS PHGN

Otevřený dopis odborářů z Mostecka premiérovi Bohuslavu Sobotkovi

Pomůže vláda jen vybraným horníkům z OKD?
Dodavatel prací pro 

OKD, a.s. ze společnosti 
Slezská důlní díla (SDD) 
a  záchranáři OKD (HBZS) 
jsou podle výroků vlády 
zřejmě druhořadými horní-
ky. Jinak si nedovedu vy-
ložit rozhodnutí kabinetu, 
který 11. května schválil 
nařízení vlády o  poskyto-
vání příspěvku zaměst-
nancům těžebních společ-
ností, jejichž pracovní poměry budou 
ukončeny z  důvodu restrukturalizace 
nebo následného útlumu těžby v OKD. 

Podle premiéra Bohuslava Sobotky 
(ČSSD) a dalších ministrů je schválení 
příspěvku důležitým krokem v pomoci 
lidem v  regionu, kteří se ocitají v  dů-
sledku útlumu těžby černého uhlí 
a úpadku společnosti OKD v existenč-
ní nouzi.

V tomto postiženém regionu ale žijí 
i  jiní horníci než ti, o  kterých hovoří 
pan premiér. Horníci začali svou aktiv-
ní činnost vykonávat kdysi ve  státním 
podniku OKD. Po zpackané privatizaci 

se v OKD objevili první do-
davatelé z organizací, kte-
ré do té doby byly součás-
ti VOJ OKD. Podle mého 
názoru je proto nespra-
vedlivé rozdělovat horníky 
z moravskoslezského kra-
je na nějaké skupiny. 

Vedle zaměstnanců 
OKD měli podle původní-
ho návrhu ministerstva 
průmyslu a  obchodu do-

stávat příspěvky i  propuštění zaměst-
nanci společností Severní energetická, 
Slezská důlní díla, Důl Kohinoor, 
Czech Coal Power, Coal Servicec, 
Sev-en, WT, KSK - BELT, Diamo s ura-
novými doly a také báňští záchranáři 
z  HBZS OKD. Důsledkem údajně 
správného kroku vlády ovšem je, že 
kmenový zaměstnanec OKD č. 1, který 
dnes fárá třeba na  Dole ČSM, obdrží   
finanční příspěvek ve výši 8000 Kč mě-
síčně. Kdežto bývalého zaměstnance 
OKD, dnes dodavatele z  SDD nebo 
záchranáře OKD HBZS, se nebude 
vládní nařízení týkat a  neobdrží státní 

příspěvek, i  když všichni zaměstnanci 
společně fárají do  stejného důlního 
prostředí minimálně 15 let.

Někteří zaměstnanci naší dodavatel-
ské organizace mají již dnes odfáráno 
přes 28 let v podzemí OKD. Ale podle 
nařízení vlády se stali druhořadými hor-
níky bez nároku na  uvedenou vládní 
kompenzaci v  případě, že jejich za-
městnavatel bude muset ukončit hor-
nickou činnost.   

Ptám se tedy, kde jsou sliby premié-
ra Sobotky a  ministra průmyslu Jana 
Mládka? Jak vážně máme brát vystou-
pení a sliby ministrů na VIII. Sjezdu OS 
PHGN? Jak vážně máme brát dopis 
pana premiéra předsedovi SHO OKD 
Jaromíru Pytlíkovi, který odkazoval 
na sérii opatření ke snížení negativních 
dopadů souvisejících s  očekávaným 
útlumem těžby  černého uhlí v  Morav-
skoslezském kraji? Nebo šlo o předvo-
lební sliby a po volbách se dozvíme, že 
další opatření vlády se bude týkat jen 
horníků voličů této parlamentní strany? 

Václav Sacha,  
předseda OSZ VOKD Karviná
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Co řekli k hornickým důchodům
Poslanecká sněmovna schválila novelu zákona, která umožní odejít 

horníkům o 7 let dříve než ostatní profese. Při této příležitosti jsme oslo-
vili předsedu Odborového svazu PHGN Jana Sábela a předsedu SHO 
OKD Jaromíra Pytlíka.

Co pro vás osobně zna-
mená schválení novely?

Po 24 letech je obrov-
ský úspěch hornických 
odborů napravit nesmy-
slné zrušení pracovních 
kategorií. Umožnění dří-
vějšího odchodu do  dů-
chodu využijí již v  nejbližších létech 
stovky zaměstnanců. Neodboráři by si 
měli uvědomit, že bez odborů by od-
cházeli do  důchodu nejdříve v  63 le-
tech.

 Jak dlouho odbory usilovaly o dřívěj-
ší důchody horníků?

Několikrát jsme se o  prosazení zá-
kona pokoušeli, a to již od roku 1993. 
Postupně jsme prosadili v  roce 2008 
nařízení vlády u  pravicového ministra 
i  předsedy vlády. Neprosadili jsme 
předčasné důchody u  předchozích 
vlád ani u sociální demokracie, teprve 
nyní, a za to je třeba poděkovat vládě 
a  především premiérovi Bohuslavovi 
Sobotkovi a ministryni práce a sociál-
ních věcí Michaele Marksové. Sociál-
ní demokracie splnila svůj slib a stejně 
i KDU ČSL. Překvapením bylo i to, že 
většina poslanců ANO hlasovala pro 

návrh. Rovněž další poli-
tické strany: Úsvit, TOP 
9, komunisté a  nezařa-
zení hlasovali všichni 
pro.

Kdo se podle vás 
o  předčasné důchody 
nejvíce zasadil?

Velký podíl na  přípra-
vě zákona má Jaromír 

Pytlík a  naši právníci. Musím říci, že 
jsme se snažili všichni a  i  ti, kteří se 
zúčastňovali demonstrací, zejména té 
poslední před vládní budovou. Velkou 
měrou přispěl bývalý předseda ČM-
KOS Jaroslav Zavadil, se kterým 
jsem velmi často konzultoval další 
kroky. Rovněž poslanec Ladislav Šin-
cl, Josef Hajek a další poslanci včet-
ně paní Olgy Havlové a poslance Mi-
roslava Opálky velmi přispěli k prosa-
zení zákona. Jednali jsme několikrát 
s  představiteli politických stran, ze-
jména se sociální demokracií, KSČM 
a Úsvit.

Proč tak dlouho trvalo, než byla nale-
zena shoda mezi politiky?

Nebylo jednoduché sladit názory 
pro předčasný odchod do  důchodu 
u  politických stran různých názoro-
vých proudů. Na rozhodování poslan-

ců měla vliv i současná situace OKD 
a  hrozící propouštění. Ze statistiky 
vyplývá, že hornický důchodce je pro 
daňové poplatníky levnější než neza-
městnaný. Nezaměstnaný stoji zhru-
ba 260 000 korun ročně včetně veš-
kerých nákladů. Je zajímavé pozoro-
vat politiky v  jednání. Například po-
slankyně Miroslava Němcová (ODS) 
na  slavnostním jednání uranových 
horníků hovořila o tom, jak je hornic-
tví důležité a jak si váží hornické prá-
ce, a přitom nyní pro zákon nezvedla 
ruku stejně jako její spolustraník 
a předseda ODS Petr Fiala. Dalšími 
poslanci ODS, kteří nehlasovali pro 
návrh, jsou: Ivan Adamec, Marek 
Benda, Martin Novotný a Vladislav 
Vilímec.

Z ANO nehlasovali pro zákon Pavel 
Čihák, Radka Maxová, Ivan Pilný 
a Zuzana Šánová.

Přesto i počet poslanců ANO, kteří 
hlasovali pro návrh, mne mile překva-
pil. Velkým úspěchem je, že ze 176 
poslanců zvedlo 166 ruku pro přijetí 
zákona a nikdo nebyl proti.

Co je pro vás a pro odbory v součas-
né době prioritou?

Řešení insolvence OKD. Budeme 
dělat vše pro pokračování těžby v OKD 
a  zajištění co největší zaměstnanosti. 
Pro případ uvolňování pracovníků bu-
deme spolupracovat na  sociálním ře-
šení propouštěných zaměstnanců, ať 
už schválenými příspěvky, spolupráce 
s globalizačním fondem EGF a dalšími 
aktivitami v regionu.

Co pro vás osobně znamená schvále-
ní novely?

Asi není důležité, co to znamená pro 
mě, ale především pro horníky. Po  24 
letech od zrušení důchodových katego-
rií se podařilo prosadit ve  sněmovně 
zákon, který ve skutečnosti umožní od-
chody o 10 let dříve, což odpovídá mi-
mořádnému důchodu v 50 letech, který 
byl krátkou dobu v 90 letech. Tehdy šli 
horníci do penze o  10 let dříve oproti 
ostatním profesím, což bude i nyní. Zá-
kon musí samozřejmě projít senátem 
a  podpisem prezidenta republiky. 
Vzhledem k tomu, jak dopadlo hlasová-

ní ve sněmovně, předpo-
kládám hladký průběh. 
V  konečném hlasování 
nebyl ve  sněmovně „ni-
kdo proti“ a asi 8 poslan-
ců se zdrželo.

Jak dlouho odbory usi-
lovaly o dřívější důcho-
dy horníků?

Jak jsem již uvedl 
výše, úsilí o dřívější od-
chody trvá od roku 1993, kdy byly bez 
náhrady zrušeny důchodové kategorie!

Kdo se podle vás o  předčasné dů-
chody nejvíce zasadil?

Tady bych nerad někoho jmenoval, 
protože o důchody bojovala velká sku-

pina osob. Výčet by byl 
velmi dlouhý a  nechtěl 
bych někoho opomenout.

Proč tak dlouho trvalo, 
než byla nalezena shoda 
mezi politiky?

Je třeba si uvědomit, že 
jsme jediní, kterým se po-
dařilo navrátit nároky 
z dříve zrušených katego-
rií. I proto byl problém pře-

svědčit politiky, proč zrovna horníci.

Co je pro vás a pro odbory v součas-
né době prioritou?

Vzhledem k vyhlášené insolvenci je 
úkol jasný: pomoci v  reorganizaci 
OKD tak, aby mělo práci co nejvíce 
zaměstnanců a OKD mohlo pokračo-
vat dále. Také budeme opět jednat 
s  vládou o  pomoci propouštěným 
zaměstnancům. Rovněž bychom rádi 
dořešili sociální program pro zaměst-
nance Paskova. 

 Miroslav Klika

 Jan Sábel: 

 Jaromír Pytlík:


