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Nejúspornější bude, když OKD
urychleně převezme stát,
říká předseda OS PHGN Jan Sábel
Přes tři roky proklamované
ukončení těžby v Dole Paskov
na Frýdecko-Místecku se stalo
pro horníky krutou realitou. Poslední činný důl v ostravské části
ostravsko-karvinského revíru už
žádné černé uhlí nevydá. Těžební
společnost OKD ukončila ve ztrátovém dole těžbu a připravuje
jeho technickou likvidaci, v pátek
31. března ráno vyfárala poslední
směna. Ve dvou závodech Dolu
Paskov, který je součástí OKD, až
do pátku pracovalo zhruba 1300
lidí. Po 31. březnu budou už probíhat jen aktivity související s přípravou útlumu, konzervačním režimem a přípravnými pracemi
na budoucí technickou likvidaci
dolu. Asi tři stovky zaměstnanců
zde zůstanou a budou se podílet
na útlumu dolu.

ta lidí má zdravotní potíže. A jsou tady
i takoví, kteří nechtěli přejít kvůli tomu, že
to nemá smysl, když v novinách čtou, že
je firma před bankrotem. Mají strach, že
by to bylo třeba jen na pár měsíců, a pak
by byli bez práce,“ nastínil. Dodal, že
kromě 200 lidí, kteří přejdou na jiné šachty, a asi 300 zaměstnanců, kteří se budou podílet na technické likvidaci dolu, si
část horníků našla jinou práci, část absolvuje rekvalifikace a část půjde rovnou
do předčasného důchodu.
Zavření Paskova je jedním z hlavních
úsporných opatření. Od soboty 1. dubna
se Důl Paskov jmenuje Závod Útlum –
Jih. Názvy Paskov, Staříč či Chlebovice
zmizí z hornické mapy Česka. OKD
v něm odstartuje aktivity související s přípravou útlumu, konzervačním režimem
a přípravnými pracemi budoucí technické likvidace.

Pěti stům zaměstnancům firma nabídla, že by mohli jít pracovat do karvinské
části revíru. Většina z nich však tuto nabídku odmítla – zpravidla proto, že v bankrotující firmě už pro sebe nevidí žádnou
perspektivu.
Firma původně chtěla až 500 lidí, ale
mezi horníky nebyl o přesun na jiné šachty v OKD zájem. „Často uváděným důvodem byl aktuální zdravotní stav, neochota dojíždět, velký věkový průměr umožňující odejít do předčasného hornického
důchodu na základě odpracovaných let,
respektive směn, a skupina Paskováků
vsadila i na sociální programy se státními
příspěvky,“ tvrdí mluvčí OKD Ivo Čelechovský. Skončil Důl Paskov.
Předseda odborů na Paskově Rostislav Palička s jeho názorem v podstatě
souhlasí. „Těch důvodů je celá řada.
Průměrný věk v Paskově je 49 let, spous-

Společnost OKD dávala k poslednímu
březnovému dni i s dodavatelskými firmami práci přibližně 11 000 lidem, kmenových zaměstnanců je přes 9000.
Po uzavření Dolu Paskov má firma zhruba 10 000 zaměstnanců. Postupně se
mají zavírat i ostatní doly, poslední z nich
pravděpodobně v roce 2023. Dosud posledním dolem, který OKD kvůli nerentabilnosti zavřelo, byl na konci roku 2006
Důl Dukla v Havířově na Karvinsku. Nejčastěji se uvádí, že do potíží OKD přivedly klesající ceny uhlí na světovém trhu. To
ale nerad slyší předseda Odborového
svazu PHGN Jan Sábel. Prudký pokles
cen uhlí v posledních dvou letech jistě
urychlil pád NWR a OKD, nebyl však
hlavní příčinou. „Na dnešní problémy těžebního průmyslu obecně se začalo zadělávat již v letech 1991 a 1992,“ říká
Sábel.

Na pád cen uhlí se nelze stále
vymlouvat

Problémy odstartovala zbrklá
privatizace
První chybu udělala tehdejší vláda,
ve které figuroval Václav Klaus. Ta zbrkle rozhodla privatizovat nerostné bohatství státu. To si nedovolil udělat žádný
evropský stát. Naopak, donedávna byla
státem dotovaná těžba uhlí v Německu
a Polsku, na Slovensku, Maďarsku nebo
ve Španělsku. Po roce 1990 začala likvidace ostravských šachet, těžební podmínky tam byly skutečně tvrdé. Výška
mocnosti slojí byla 80 až 120 centimetrů.
Hornické odbory chápaly, že nelze podporovat nelidskou dřinu horníků v uvedených slojích. Pro následné kroky vlád
však už pochopení neměly.

Kauza Bakala a hornické byty
Akcie OKD dostaly města a obce Moravskoslezského kraje, které je v roce
1998 prodaly překupníkům. „Psali jsme
starostům ve Frýdku-Místku, Karviné
a Orlové, aby akcie neprodávali, ale marně. Stát přišel o majoritu v OKD. V roce
2004 měl Zdeněk Bakala už většinový
podíl a žádal vládu, aby mu svůj podíl
odprodala. Ta uvěřila zfalšovaným odhadům a prodala zbytek OKD za směšných
pár miliard. Dnes mají jen bývalé hornické byty hodnotu kolem 25 miliard korun.
OKD patřily i dceřiné firmy jako Koksovny, AVT doprava a další, které NWR rovněž prodala. Od roku 2004 do současné
doby vytěžil finančník Bakala z OKD přibližně 100 miliard korun,“ říká znechuceně šéf hornických odborů.
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Bakala OKD vytuneloval
a ještě zadlužil
„V letech 2005 až 2008 byly ceny uhlí
na světových trzích nižší než v současné
době, a přitom společnost OKD dosahovala po všech odvodech zisku 3,5 až
čtyři miliardy korun za rok. To Bakalovi
nestačilo a tak si NWR nabrala úvěry
za 65 miliard korun, které použila na odměny a dividendy! Vydala rovněž dluhopisy za 20 miliard korun splatné v roce
2018 až 2021. Když už nebylo co tunelovat, majitel společnost prodal. Finančníky tuneláře Zdeňka Bakalu a Petera Kadase vystřídali finančníci z Ad Hoc
Group, které předcházela velmi pochybná pověst,“ prozradil Jan Sábel.
Na dnešní problémy těžebního průmyslu se obecně začalo zadělávat již v letech 1991 a 1992. „Tehdejší vláda zahájila zbrklou privatizaci důlních společností
a tehdejší ministr průmyslu Vladimír
Dlouhý, dnes prezident Hospodářské komory, vložil hornické byty do společnosti
OKD. Bakalově společnosti NWR později
při koupi OKD tak spadlo do klína kolem
40 tisíc hornických bytů. Finančník založil
společnost Asental a vyvedl byty z OKD
a neuvěřitelně na tom vydělal,“ říká s trpkostí předseda Sábel a dodává, že si
na to horníci a zaměstnanci OKD vzpomenou, pokud se bude Dlouhý ucházet
o post prezidenta republiky.

Kmotři a lotři
K uvedeným událostem se váže zajímavá historka z roku 1998.
„Tehdy jsem byl předsedou Koordinačního odborového orgánu OKD. S místopředsedou Miroslavem Syrovým jsme
ve sdělovacích prostředcích vyzvali kupce OKD, aby se odtajnil,“ vypráví Sábel.
„Prodej probíhá v utajení. Jednoho dne
se otevřely dveře naší kanceláře a dva
urostlí mládenci nám řekli, že pokud
chceme mluvit s novým vlastníkem akcií
OKD, ať jedeme s nimi. Naložili nás
do velkého automobilu s matovanými
skly a odvezli nás do domu Elektra v Ostravě, kde nás ve třetím patře přivítal
rozložitý chlapík jménem Stanislav
Pross. V devadesátých letech zbohatl
mimo jiné skupováním akcií OKD, kterých
získal skoro padesát procent. Ujistil nás,
že OKD kupuje v dobré víře a že horníci
nic nepocítí a on se bude zodpovědně
starat o firmu. Sliby, chyby. Už po půl
roce Pross OKD prodal Viktoru Koláčkovi. Podle mého názoru tyto transakce
nebyly náhodné, vše bylo pečlivě připravováno a nakonec Koláček prodal OKD
Bakalovi, čímž začalo závěrečné dějství
privatizace OKD,“ domnívá se Jan Sábel.
Hornické odbory ale po celou dobu
těchto událostí nebyly nečinné. Jejich
představitelé aktivně požadovali po státu rychlý zásah k záchraně OKD. Nesčetněkrát jednali s ministry a premiéry všech
vlád, s tehdejším premiérem Milošem

Zemanem nebo ministrem průmyslu Miroslavem Grégrem. Od roku 1991 odbory organizovaly i řadu demonstrací.

Zisky a dividendy do vlastní
kapsy
V roce 2004 vláda, ve které byl ministrem financí dnešní premiér, prodala minoritní podíl v OKD. Ale již v letech 1991
a 1992, kdy bylo 45 000 bytů OKD poprvé
převedeno, měl stát byty pojistit tak, aby
nemohlo dojít k jejich zcizení. Šlo o obrovský majetek v hodnotě kolem 25 miliard korun. To vše spadlo Bakalovi takříkajíc do klína. Navíc Bakala vlastní velké
množství pozemků v karvinské oblasti.
Jan Sábel má k dispozici velice zajímavou tabulku s ještě zajímavějšími čísly.
Posuďte sami. Před rokem 2004 dosahovalo OKD minimálních zisků. Ale již v roce
2005, kdy důlní společnost už vlastnil
Bakala, byl výsledek hospodaření 3,5
miliardy korun, ale Bakala vyplatil dividendy za 8,5 miliardy korun! V roce 2007
činil hospodářský výsledek 6 miliard a vyplacené dividendy vyšplhaly
do astronomické výše 24 miliard korun!
V roce 2008 byl hospodářský výsledek
10 miliard a 6 miliard šlo na dividendy.
Před rokem 2004 OKD nevykazovala
žádný zisk a po roce 2004 nastal prudký
zvrat?
„Svádí to ke spekulaci, že to bylo
uměle vytvářené, aby následný prodej
OKD vyšel Zdeňka Bakalu co nejlevněji.
Za to zodpovídalo tehdejší vedení OKD,
a protože stát zde měl minoritu, tak
i stát,“ má jasno Jan Sábel.

To se nám to žije, když nám
banky půjčují…
Máme tak k rozluštění hlavolam, jak je
možné, že při hospodářském výsledku
6 miliard korun v roce 2007 mohli majitelé vyplatit dividendy ve výši 24 miliard
korun. Podle Jana Sábela, si Bakala bral
bankovní půjčky na vyplácení dividend
a neváhal přitom ručit bankám zmíněnými byty zaměstnanců OKD. „Kupodivu,
nikomu to nepřišlo divné, nikdo si toho
nevšímal. Ani stát, ani dozorčí rada, ani
hospodářská kriminálka. Jak mohly banky Bakalovi půjčovat miliardy, když
na první pohled bylo zřejmé, že tady
něco nehraje,“ ptá se Sábel?
Například vedení OKD si vzalo úvěr
od bank s úroky 2,3 %, a ten předčasně
splatilo. Následně si to samé vedení vzalo
úvěr ze společnosti NWR, která vlastnila
OKD, s úrokem 8,7 %. Banky, které miliardové úvěry poskytly – Citibank v hodnotě 10 miliard, Deutsche Bank za 1,5
miliardy korun – už tyto peníze neuvidí.
Bakala byl vůbec vynalézavý. Když si
půjčoval od bank, aby měl na vyplácení
dividend, tak zásoby uhlí vyhodnotil
na 400 milionů tun a započítal do nich
i zásoby uhlí v polském dole, kde měl rovněž aktivity. Tím se hodnota akcií zvedla
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MOST: Nové elektro-automatizační centrum bylo slavnostně otevřeno na Střední průmyslové škole
a Střední odborné škole gastronomie a služeb v Mostě. Vybavení dvou odborných učeben škola
pořídila za peníze z grantu Chytré
hlavy pro Sever, jehož sedmý ročník vloni vyhlásila těžební společnost Vršanská uhelná. Výuku mladých strojařů tak obohatí moderní
přístroje za bezmála 400 tisíc korun. Částka, věnovaná Vršanskou
uhelnou na podporu vzdělávání
na Mostecku, se pak za dobu existence grantu vyšplhala na 12 milionů korun a pomohla vzniknout více
než 30 novým učebnám, určeným
zejména pro přírodovědné a technické předměty.

Z regionů
POLSKO: Polské státní energetické firmy PGNiG, PGE a Energa poskytnou finanční injekci 500 milionů zlotých (3,2 miliardy korun) největšímu polskému těžaři uhlí PGG.
Pomohou mu tak převzít menšího
rivala KHW. Firmy, které vyrábějí
většinu energie z uhlí, se připojily ke snaze pomoct uhelnému
průmyslu zasaženému propadem
globálních cen uhlí a růstem nákladů. Firmy PGNiG, PGE a Energa
se loni staly akcionáři PGG, když
souhlasily s tím, že pomohou firmě
Kompania Weglowa, největšímu
těžaři uhlí v Evropské unii. Kompania Weglowa od té doby prošla
restrukturalizací a změnila název
na PGG.
OSTRAVA: Slovenský miliardář Pavol Krúpa tlačí na likvidátory společnosti NWR, matky bankrotující
těžební firmy OKD sídlící v Nizozemsku, aby podali žaloby proti
bývalým vlastníkům dolů v čele se
Zdeňkem Bakalou. Koncem února Krúpa, jehož Arca Capital drží
v NWR malý akciový podíl, napsal
dopis likvidátorovi NWR Marku
Skeltonovi. Tvrdí v něm, že důlní
skupinu dovedlo do bankrotu „nestandardní řízení vlastníků a managementu OKD“, napsala MF
Dnes. Podle Krúpy šlo o záměr,
jenž vyústil v tunelování OKD
a způsobil akcionářům, zaměstnancům a českým daňovým poplatníkům škody ve výši desítek
miliard korun. „Krach OKD je
v Česku běžně označován za loupež nebo za tunel století,“ napsal
Krúpa Skeltonovi doslova.
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Postavení odborových organizací
podle právní úpravy účinné od 28. února 2017
Nová právní úprava postavení odborových organizací v našem právním řádu je účinná od 1. ledna 2014. Na počátku bylo mnoho nejasností,
zejména pak v tom, co a jakým způsobem musejí odborové organizace
zapisovat do veřejného rejstříku.
Předpokládáme, že za 3 roky doby
účinnosti nové právní úpravy si každá
naše odborová organizace již zkontrolovala, v souladu s našimi opakovanými
upozorněními, svůj zápis ve spolkovém
rejstříku, tedy zda tam je zapsaná a zda
údaje tam zapsané přenosem údajů ze
staré evidence Ministerstva vnitra jsou
v souladu se skutečností.
Zákon č. 304/2013 Sb., o veřejných
rejstřících právnických a fyzických osob,
v platném znění, dále jen „rejstříkový zákon“, byl přijat s účinností od 1. ledna
2014 s tím, že osoby zapisované do spolkového rejstříku přizpůsobí do 3 let ode
dne nabytí účinnosti zákona zapsaný
stav stavu požadovanému zákonem. Odbory využily 3 leté lhůty k tomu, aby
prosadily částečné změny. Vzhledem
k nastavení legislativního procesu však

se již konkrétně korporací a spolků (§ 210
až § 302 OZ) je nutno posuzovat vždy
jednotlivě, zda konkrétní požadavek není
v rozporu s mezinárodní smlouvou. Takže například požadavek v § 119 OZ,
„Právnické osoby vedou spolehlivé záznamy o svých majetkových poměrech,
i když nejsou povinny vést účetnictví
podle jiného právního předpisu,“ lze považovat za závazný i pro odborové organizace. Naproti tomu ustanovení § 211
odst. 1 OZ o tom, že může-li mít korporace dle zákona jediného člena, nemůže
v ní tento člen z vlastní vůle ukončit členství, pokud na jeho místo nenastoupí jiná
osoba, by dle našeho názoru již bylo
v rozporu s právem svobodně se sdružovat v odborové organizaci.
Odborové organizace tedy musejí mít,
stejně jako ostatní právnické osoby,

JUDr. Antonín Těšík

Mgr. Markéta Marinková

došlo k tomu, že některé změny byly
přijaty do občanského zákoníku (OZ)
s účinností od 28. února 2017, avšak
změny v příslušném prováděcím předpise, kterým je pro danou problematiku rejstříkový zákon, budou účinné až
od 1. ledna 2018. Jakým způsobem se
soudy postaví k tomuto rozporu, zatím
nelze předvídat.
Zjednodušeně lze konstatovat, že se
nepodařilo prosadit úlevy ohledně toho,
co musí odborová organizace z hlediska
svojí činnosti a zápisu do rejstříku splňovat, ale podařilo se prosadit úlevy týkající
se procesu tohoto zápisu.
Obecná ustanovení o postavení právnických osob (§ 118 až § 209 OZ) se dle
našeho právního názoru vztahují na odborové organizace v plném rozsahu, neboť jde o minimální požadavky, které
jsou pro všechny právnické osoby společné. Naproti tomu ustanovení týkající

v rejstříku zapsány své orgány a jejich
členy, ale postup je pro ně jednodušší,
neboť svůj vznik, a dle novely OZ účinné
od 28. února t.r., též změny a zánik pouze oznamují. To znamená, že když odborová organizace zašle na soud příslušné
oznámení, soud je povinen příslušné
údaje zapsat, aniž by o něčem rozhodoval. Podmínkou však je, že oznámení
musí splňovat určité základní náležitosti.
Podařilo se také dosáhnout toho, že
podle novely rejstříkového zákona účinné
od 1. ledna 2018 nebude moci soud zrušit odborovou organizaci v případě, že
nezjednala nápravu ohledně rozporu stavu zapsaného a stavu požadovaného zákonem ani poté, co ji k tomu soud vyzval
a dal jí dodatečnou lhůtu.
Co v rejstříkovém zákoně a v zákoně
o účetnictví zůstalo, je povinnost zakládat do sbírky listin (mimo jiné) účetní závěrky a výroční zprávy, dále jen „účetní

závěrky“. Ohledně této povinnosti doporučujeme zvláštní ostražitost, protože
zatímco při neplnění ostatních povinností dle rejstříkového zákona soud, než by
přistoupil k uložení pokuty, nejprve vyzývá k nápravě a dává lhůtu k odstranění
nedostatků, při porušení povinnosti neuložení účetní závěrky finanční úřad nezasílá předem žádnou výzvu, ale přímo
zahájí správní řízení o udělení pokuty.
Pro informace odborových organizací
vydala ČMKOS dvě metodiky. První se
jmenuje „Metodika pro plnění povinností odborových organizací vůči rejstříkovému soudu – zveřejnění účetní
závěrky“, druhá se jmenuje „Metodika
ČMKOS pro právníky odborových
svazů – povinnosti odborových organizací a svazů vůči rejstříkovému soudu v roce 2017“, dále jen „Metodika
ČMKOS k evidenci odborových organizací“.
Vzhledem k tomu, že právní a organizační struktura našeho svazu a našich
členských organizací je jiná než většiny
členských svazů ČMKOS, zaslal svaz
svým členským organizacím tyto dva
materiály doplněné o komentáře právníků svazu pro použití pouze našich členských organizací. Spolu s těmito dokumenty zaslal svaz také vzory podání
na rejstříkový soud a informaci pro
členské organizace „Problematika zániku odborové organizace bez právního nástupce, tj. s likvidací, dle právního stavu od 28. února 2017, nad rámec informací v materiálu ČMKOS.“
Tyto materiály byly zaslány všem našim
členským organizacím a jsou k dispozici
jak na svazovém intranetu, tak na svazových webových stránkách.
Snahou autorů výše uvedených dokumentů, ať již ČMKOS nebo svazových
právníků, bylo, aby obsáhly většinu problémů a dotazů, které jsme v posledních
3 letech v souvislosti s evidencí odborových organizací řešili. I nadále budou
právníci svazu informovat o aktuálním
stavu této problematiky na všech úrovních, na jakých to bude požadováno.
Závěrem bychom chtěli říci, že po zkušenostech z uplynulých tří let jsme mírně
optimističtí. Je pravdou, že nová právní
úprava klade zvýšené nároky na vedení
administrativy odborových organizací,
nicméně se dá říci, že odboroví funkcionáři se postupně učí s novou úpravou
pracovat. Případné nedostatky nebo
nejasnosti v rejstříku se daří úspěšně
odstraňovat a nové údaje tam vkládat.
Mgr. Markéta Marinková,
JUDr. Antonín Těšík,
svazoví právníci
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Nejúspornější bude, když OKD urychleně převezme stát
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až na 600 korun za kus. Když se pak OKD
ocitla v problémech, šla cena akcií strmě
dolů. Dnes za jednu akcii dostanete sotva
devět haléřů. „Tímto trikem oškubal Bakala
všechny akcionáře OKD. Souhrnně
a stručně se to, co dělal Bakala a jeho
společníci v OKD, nedá nazvat jinak než
tunelování vlastní firmy. To byl a je hlavní
důvod dnešní vysoké zadluženosti OKD, je
to hlavní důvod, proč OKD skončila v insolvenci a hrozí jí dokonce bankrot.
Za svého působení v OKD vyvedl finančník Bakala z firmy zhruba 100 miliard korun. Firmu pouze zadlužoval a nevytvářel žádné rezervy, jak by to zodpovědný podnikatel a vlastník určitě dělal.
Když pak nastal pád cen černého uhlí,
nebylo výpadky z čeho hradit. Kdyby
OKD finanční rezervy mělo, mohl důl pokračovat v činnosti.

Odbory by braly Diamo
„OKD má mínusovou hodnotu a nový
vlastník by měl investovat do restrukturalizace firmy, do postupného útlumu
dolů, do sociálních nákladů na zavírání
dolů, na rekultivaci půdy a podobně.
Žádný takový se ale nenašel. Proto by
NWR měla zaplatit státu za to, že OKD
převezme bezplatně. Pro státní pokladnu
je nejvýhodnější, aby za určité podpory
státu horníci v OKD dál těžili uhlí. Ale je
před volbami a mezi ministerstvem financí a ministerstvem průmyslu a obchodu
probíhá spor o to, zda by do OKD měla
vstoupit firma Prisko nebo Diamo.
„Zatímco v Prisku pracují tři úředníci
ministerstva financí, Diamo je státním
podnikem, který má rozsáhlé zázemí
a zkušenosti s útlumovými programy,“
říká Jan Sábel. „Proto podporujeme Diamo a již od začátku říkáme, že by OKD
měl převzít stát. Zodpovědnost je nyní

na vládě, nikoliv na jednotlivých ministerstvech. Vláda by měla respektovat Státní
energetickou koncepci ČR, která je stále
v platnosti, a s využitím domácích zdrojů,
tedy i s uhlím se v ní počítá. Při liknavosti
vlády hrozí, že stát z kapes daňových poplatníků v konečném důsledku nakonec
uhradí veškeré náklady na technickou likvidaci a sociální náklady, které budou
nepoměrně vyšší než při odkupu OKD
státem,“ varuje předseda Sábel. Proto by
stát měl podpořit další těžbu uhlí. Pokud
se OKD ihned zavře, naskočí v regionu až
25 tisíc nezaměstnaných a stát na ně
bude platit šest miliard korun ročně. Proto
je levnější, aby OKD s určitou podporou
od státu pokračovalo dál v těžbě uhlí.
Když si takovou výjimku u Evropské komise dokázala vybojovat polská vláda, proč
ne ta naše? Česko je vyspělou průmyslovou zemí, s rozvinutým odvětvím hutnictví
a ocelářství, a koksovatelné černé uhlí
bude ještě dlouho potřeba. Vezmeme lidem práci a budeme raději závislí na dovozech uhlí z Polska za drahé peníze,“ ptá
se Jan Sábel?
Sdružení hornických odborů OKD poslalo vládě otevřený dopis, ve kterém
píše, že od počátku krize v OKD odbory
tvrdí, že „bez účinné pomoci a přímého
dohledu státu je budoucnost OKD velmi
nejistá. Odbory se obávají, že spory mezi
ministerstvy financí a průmyslu by mohly
nakonec způsobit bankrot OKD a rozprodání jeho majetku.
V čase uzávěrky HGN vyšla zpráva, že
zástupci ministerstva financí a průmyslu
a obchodu se dohodli na řešení situace
černouhelné firmy OKD. Společný kompromisní návrh předloží vládě. Za stát by
měla podat nabídku na koupi společnost
Prisko. Případný útlum bude provádět
státní podnik Diamo. Po setkání s premiérem Bohuslavem Sobotkou to sdělil
nový ministr průmyslu a obchodu Jiří
Havlíček.
Petr Kolev
Představitelé ČBÚ a OS
PHGN jako každý rok vyhodnotili plnění Dohody
o vzájemné spolupráci
uzavřené v roce 1998. Při
setkání se informovali
o vývoji úrazovosti na pracovištích a jiných mimořádných událostech a sdělili si poznatky z kontrolní
činnosti. Shodně ocenili
velmi dobrou úroveň vzájemných vztahů a přínos
k zajišťování bezpečnosti
práce. Na snímku (zleva)
předseda ČBÚ Ing. Martin
Štemberka a předseda OS
PHGN Bc. Jan Sábel při
podpisu protokolu o plnění
dohody o vzájemné spolupráci.
Foto: archiv

Noviny Odborového svazu pracovníků hornictví, geologie a naftového průmyslu

HORNÍK - GEOLOG - NAFTAŘ

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 Č
 eská pošta. ISSN 0322 9599. Registrační číslo MK ČR F 5253.

Sokolovská
uhelná
hledá nové posily
Sokolovská uhelná hledá
nové posily do svých řad. Firma nabízí budoucím zaměstnancům nadprůměrné mzdy,
velkorysý systém benefitů
i dlouhodobou perspektivu.
V posledních letech totiž skupina Sokolovské uhelné dynamicky roste.
„Je to po letech poprvé, co naše
firma opět zahajuje masivní nábor
nových zaměstnanců,“ potvrzuje
Miroslav Mertl, člen představenstva společnosti pověřený řízením
personálního úseku. Podle něho firma uplynulé roky dávala přednost
vlastním zaměstnancům z divize
Družba, která musela zastavit těžbu, jinak by tyto pracovníky byla
nucena masově propouštět. To
však tehdy majitelé firmy odmítli
s odkazem na sociální dopady, které by takový krok měl na region.
„Nyní jsme ale již vnitřní možnosti firmy z velké části využili. A protože se skupina Sokolovská uhelná
dynamicky rozšiřuje, zvyšuje se potřeba přijímat nové zaměstnance,
a to jak do mateřské společnosti,
tak dceřiných firem,“ říká Mertl.
Sokolovská uhelná poptává například techniky informačních technologií, zámečníky a elektrikáře pro
údržbu i obsluhu výrobních zařízení,
především ve směnovém provozu.
A podmínky, které jim nabízí, rozhodně nejsou pouze standardní.
Vedle nadprůměrného mzdového
ohodnocení jim firma poskytuje
také sociální fond, ze kterého mohou čerpat peníze na závodní stravování, ale také například na dovolenou nebo zdravotní pomůcky.
K dalším benefitům patří hrazené
rehabilitace, nebo ve spolupráci
s odbory možnost dětské i rodinné
rekreace v podnikových zařízeních.
„Starších a zkušených pracovníků
je stále méně a zájem mladých lidí
o řemeslo dlouhodobě klesá,“ poukazuje Mertl na reálnou situaci v regionu. „A hlavní příčina? Řemeslo je neprávem často považováno ze strany
rodičů i žáků za méně hodnotné. Přitom dnes dosahují mzdy řemeslníků
běžně úrovně platů středního managementu a často je i výrazně převyšují. Takže sázka na řemeslo a odbornost nabízí mnohem lepší perspektivu než mnohé střední školy,
které často vychovávají jen další klienty úřadů práce,“ konstatuje Mertl.
(Eva)

