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Z obsahu:
n Zákon o dřívějším odchodu horníků
do důchodu a příspěvek pro
propouštěné horníky schválený
vládou je obrovským úspěchem,
který se zapíše do historie
Odborového svazu PHGN

NOVINY ODBOROVÉHO SVAZU PRACOVNÍKŮ HORNICTVÍ, GEOLOGIE A NAFTOVÉHO PRŮMYSLU

Předčasné hornické důchody byly nesystémovým
řešením, zaznělo na poslední tripartitě
Zástupci vlády, odborů a zaměstnavatelů jednali 18. září na tripartitě o podobě
státního rozpočtu na příští rok. Odbory nejsou spokojeny s tím, že státní pokladna
ani příští rok nepočítá s tím, že by se zvýšilo životní minimum. Trvají také na růstu
platů. Pondělní zasedání Rady hospodářské a sociální dohody ČR bylo v tomto volebním období 35. a také poslední. Jednání tripartity se pravidelně zúčastňuje i předseda OS PHGN Jan Sábel. Požádali jsme ho o zhodnocení a postřehy.
„Za zaměstnavatelské svazy vystoupil
předseda Svazu průmyslu ČR Jaroslav
Hanák, který řekl, že koaliční vláda premiéra Bohuslava Sobotky byla tou nejlepší
od roku 1992. To je i náš názor. Vláda
dbala na sociální dialog a na tripartitě poctivě projednávala se zástupci zaměstnavatelů a odborů všechny agendy dříve, než
šly ke schválení do Parlamentu. Největší
zásluhu na tom měl premiér Bohuslav Sobotka, který převzal z ministerstva práce
agendu tripartity a osobně také řídil její
jednání. Dbal na to, aby u projednávání
konkrétních agend byli přítomni i ministři,
kteří za jejich naplňování zodpovídali. To
nebylo vždy samozřejmostí. Někteří premiéři a ministři minulých vlád na jednání tripartity vůbec nechodili. Nejhorší v tomto
směru byly koaliční vlády premiérů Mirka
Topolánka a Petra Nečase (ODS). Topolánek, pokud na tripartitu přišel, dokonce
urážel zástupce odborů. Za Nečase si zase
ministr financí Miroslav Kalousek (TOP 09)
z odborů utahoval. Došlo to tak daleko, až
i zástupcům zaměstnavatelských svazů
došla trpělivost a označili Nečasovu vládu
za vůbec nejhorší po vzniku České republiky. S těmito politiky nebylo možné seriózně jednat a dosáhnout rozumné dohody.
Odbory ani zaměstnavatele politici nevnímali jako sociální partnery, ale jako obtížný
hmyz,“ řekl na úvod Jan Sábel.
Takže Sobotkova vláda byla ideální
a bezproblémová?
Tak to ne. V mnoha otázkách se odbory
s vládou neshodly. Pokud mluvím za náš
odborový svaz, tak určitě jsme nesouhlasili s tím, jak vláda přistupovala k řešení krize
v důlní společnosti OKD Ostrava. Rozhodně nás Sobotkův kabinet zklamal, když
odmítnul prolomit územně ekologické limity na lomu ČSA. A mohl bych pokračovat.

I přes to si koaliční vláda zaslouží uznání
za to, jak přistupovala k tripartitě a k jednání se sociálními partnery.
Co bylo ještě na programu poslední
tripartity?
Za zmínku stojí, že zaměstnavatelské
svazy ve svém prohlášení navrhly, aby se
po parlamentních volbách nová tripartita
zabývala předčasnými důchody pro zaměstnance vykonávající práci ve 3. a 4. rizikové kategorii. Nemile nás překvapilo vystoupení prvního viceprezidenta Svazu
průmyslu Jana Rafaje. K údivu všech přítomných řekl, že schválení předčasných
odchodů hlubinných horníků do starobního
důchodu bylo nesystémovým opatřením.
Na to jsem okamžitě zareagoval a řekl mu,
že pokud by náš odborový svaz čekal, až
vláda a zaměstnavatelé připraví a schválí
nějaké systémové opatření, horníci by se
předčasných důchodů, které byly zrušené
v roce 1991, už ani nedožili. Střední délka
dožití horníků je totiž 58 let. Proto jsem
poděkoval koaliční vládě, která jako první

připravila příslušný zákon, konkrétně to
bylo ministerstvo práce a sociálních věcí,
který byl projednán a schválen v Parlamentu. Kromě několika poslanců ODS a ANO,
kteří se zdrželi hlasování, ostatní zvedli
ruku pro přijetí. Hornické odbory to považují za obrovský, vpravdě historický
úspěch.
Souhlasíte, že zákon o předčasných
důchodech přišel, z pohledu pádu
OKD do insolvence, v pravý čas?
Naprosto. Krize v OKD, která má a bude
mít za následek propouštění zaměstnanců,
je řešena sociálně citlivě i díky tomu, že
početná skupina horníků místo toho, aby
zamířila na úřady práce žádat o podporu
a sociální dávky, mohla a může odejít
do předčasného starobního důchodu. Navíc vláda vyslyšela odbory a schválila také
příspěvky pro propouštěné hlubinné horníky z OKD a uranových dolů, a posléze i pro
povrchové horníky z lomu ČSA, kteří ztratili nebo ztratí v důsledku neprolomení
územních limitů zaměstnání. To je obrovská pomoc, díky které nehrozí útlum dolů
přerůst v sociální nepokoje.
Jsou si odboráři, ale i zaměstnanci
vědomi, co pro ně odborový svaz
zařídil?
Bohužel, mnozí si ještě neuvědomují
a nedoceňují, co udělal hornický odborový
svaz, Sdružení hornických odborů OKD
v čele s Jaromírem Pytlíkem a Sdružení
odborových organizací CCG Most v čele
s Jaromírem Frantou pro předčasné důchody a finanční příspěvky horníkům. Uvedu příklad. Ministryně práce Michaela
Marksová, která se velice angažovala právě v otázce důchodů a hornických příspěvků mi vyprávěla, co se jí přihodilo. V taxíku
během jízdy se jí řidič svěřil, že je bývalým
horníkem. Řekl, že je rád za předčasné
důchody a že děkuje hnutí ANO, které to
prý všechno zařídilo. To ministryni nadzvedlo ze židle a vyčetla mi, že naši lidé,
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i když bývalí členové, stále nevědí, kdo se
vlastně na tomto úspěchu nejvíce podílel,
kdo za tím stojí. Proto si myslím, že by
nebylo na škodu čtenářům HGN připomenout, jak to vlastně všechno bylo. Před
nadcházejícími parlamentními volbami by
naši členové a také zaměstnanci důlních
společností měli zhodnotit, jak jednotlivé
politické strany a poslanci přistupovali
ke schvalování důležitých zákonů, které se
týkaly horníků, zaměstnanců a odborů,
a podle toho by měli zvážit, komu dají svůj
hlas. Jako vodítko lze použít i manuál
ČMKOS, který vyšel v Sondách Revue č. 9.
Je to analýza toho, jak dopadnou volební
lákadla a sliby politických stran na české
zaměstnance.

Výběr z tisku
Jak to tedy s předčasnými důchody
a příspěvky pro horníky skutečně bylo, se
dočteme v médiích. Odpoví na to jeden
nejpovolanějších, který u toho byl od počátku, předseda Jan Sábel.
Zveřejníme pasáže z rozhovorů
s předsedou i dalšími odborovými funkcionáři, které vyšly v HGN.
Hlubinní horníci už nebudou
pobírat penze in memoriam
(HGN, srpen 2016)
Podpisem prezidenta republiky Miloše
Zemana pod zákon o dřívějším odchodu
horníků do důchodu se úspěšně završila
odysea hornických odborů na cestě za vyřešením tohoto problému, pro horníky klíčového problému.
„Konečně! Po 24 letech usilovných jednání na všech myslitelných i nemyslitelných úrovních jsme dosáhli výrazného
úspěchu a prezident Miloš Zeman podepsal zákon, který umožňuje hlubinným
horníkům odejít do důchodu o 7 let a v případě předčasného důchodu až o 10 let
dříve, než je obecný důchodový věk. Cesta
k tomuto úspěchu byla dlouhá, trnitá, provázena často nepochopením i závistí
od lidí, od kterých jsme to rozhodně nečekali,“ říká s viditelnou úlevou odborový
předák Jan Sábel.
„Za tu dlouhou dobu se vystřídalo
v České republice několik vlád a my jsme
jednali se všemi premiéry i zainteresovanými ministry. Museli jsme přesvědčovat
i některé bývalé a současné předáky odborových svazů v rámci ČMKOS. Ne vždy
jsme měli podporu a hornické důchody
jsme neprosadili ani u dřívějších ministrů
a předsedů vlád sociální demokracie,“
vzpomíná Jan Sábel.
Horníkům jako první pomohla
kupodivu pravicová vláda
A světe div se, ledy nezájmu politiků se
prolomily až za koaliční vlády Mirka Topo-

Bývalý majitel OKD
Zdeněk Bakala je
svými bývalými
zaměstnanci
považován za
symbol
nezodpovědnosti
a nenažranosti. Důlní
společnost, o kterou
měl řádně pečovat,
přivedl do
insolvence.

lánka. „Obrat nastal díky změně naší přesvědčovací strategie, kdy jsme začali zvát
ministry k návštěvě dolů. Tehdejší ministr
práce a sociálních věcí Petr Nečas přijal
pozvání a sfáral do hlubinného dolu v OKD,
kde na vlastní kůži – a to doslova – poznal
pracovní podmínky horníků. Po vyfárání
přiznal, že netušil, co horník musí v podzemí každou směnu absolvovat. Výsledkem
bylo, že se ministr Nečas zasadil o přijetí
nařízení vlády číslo 363/2009, jež umožnilo
dřívější odchod do důchodu pro skupinu
horníků, kteří nastoupili do dolů před 1. lednem 1993 a podmínky splnili do konce roku
2008,“ vzpomíná Jan Sábel.
Slib ke konečnému řešení situace těch
horníků, kteří nesplnili podmínky stanovené
nařízením vlády, dostali horničtí odboráři až
od vlády premiéra Jiřího Rusnoka. Ale teprve koaliční vláda Bohuslava Sobotky
(ČSSD) vše dovedla ke schválení nové zákonné úpravy.
Hornické odbory to nevzdaly, bojovaly
i na náměstích
„Nebylo to ale zadarmo, museli jsme se
sami přičinit,“ vzpomíná předseda Sdružení hornických odborů OKD a místopředseda odborového svazu Jaromír Pytlík.
„K dosaženým úspěchům při vyjednávání
přispěla v průběhu uplynulého čtvrt století
řada demonstrací, které politikům ukázaly,
že hornické odbory dokážou své požadavky prosazovat nejen za jednacími stoly.
A k dosaženému úspěchu? Možnost odejít
do předčasných důchodů hlubinným horníkům určitě pomůže, zvláště za situace,
v jaké se těžební společnost OKD nyní
nachází. Naši zdravotně zdevastovaní horníci si zaslouží odejít dříve do starobního
důchodu. Po 24 letech od zrušení důchodových kategorií se konečně podařilo prosadit ve sněmovně zákon, který ve skutečnosti umožní odchody o 10 let dříve,
což odpovídá mimořádnému důchodu
v 50 letech. Stát to každopádně vyjde
levněji. Ze statistiky vyplývá, že hornický
důchodce je pro daňové poplatníky levnější než nezaměstnaný horník na úřadu
práce,“ argumentuje odborový předák Jaromír Pytlík.

Propuštění zaměstnanci OKD
dostanou příspěvek až pět let
(11. 5. 2016, denní tisk)
Vláda schválila příspěvek pro propouštěné z OKD. Havíři dostanou 7000 korun,
nebo případně 8000 korun. Příspěvek bude
vyplácen po omezenou dobu, a to v rozmezí tří měsíců až maximálně pěti let, vždy
podle odpracované doby a věku pracovníka, uvedl premiér Bohuslav Sobotka
(ČSSD). Finanční podpora se bude týkat
všech propouštěných zaměstnanců OKD,
tedy nejen horníků, ale i pracovníků v dalších profesích. Propuštění z dodavatelských firem příspěvek nedostanou. Ačkoli
návrh příspěvku ke zmírnění sociálních dopadů kvůli útlumu těžby z dílny ministerstva
obchodu (MPO) kritizoval ministr financí
Andrej Babiš (ANO), nakonec byla podle
ministra průmyslu a obchodu Jana Mládka
(ČSSD) vláda jednomyslně pro. Podle Sobotky je to důležitý krok v pomoci lidem
i regionu. Místopředseda ODS Martin
Kupka považuje navrženou pomoc za nespravedlivý precedent, i vůči zaměstnancům firem, které jsou navázané na činnost
OKD. Jeho strana by pomáhala jinak – například rekvalifikacemi pracovníků či motivací pro zaměstnavatele přijímat nové pracovníky, tedy zjednodušováním daňového
systému či snižováním sociálních odvodů.
Kompenzace pro propuštěné
horníky prošly těsně, když Babiš
odešel z jednacího sálu
Vláda těsnou většinou schválila kompenzace pro propuštěné horníky z dalších
dolů v Česku. Havíři pracující na povrchu
ovšem budou mít méně než horníci z OKD.
Těm vláda kompenzace schválila už dříve.
Proti vyplácení kompenzací dalším horníkům je vicepremiér a ministr financí Andrej
Babiš (ANO), který nebyl v jednacím sále,
když se hlasovalo. Odboráři i Ústecký kraj
krok vlády vítají. Výše navrhované kompenzace pro propuštěné havíře, kteří pracují
na povrchu, má být nižší, než se původně
uvažovalo. Měsíčně jim má být vyplaceno
5300 korun namísto uvažovaných 7 tisíc
korun. „Jsem rád, že se to někam posunulo
a že jsme snad dospěli k nějakému přijatel-
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zaznělo na poslední tripartitě
V lednu 2015
přijeli horníci ze
Severní
energetické
do Ústí nad
Labem, kde
jednala vláda
o územně
ekologických
limitech, žádat
jejich
prolomení.
Politici je ale
nevyslyšeli.

nému kompromisu,“ uvedl ministr průmyslu a obchodu Jan Mládek (ČSSD). Výplata
kompenzací by se týkala například zaměstnanců uranových dolů v Dolní Rožínce, firmy Slezská důlní díla, která se v minulosti vydělila z OKD, nebo pracovníků
hnědouhelného dolu ČSA, u něhož loni
vláda zachovala limity těžby.
Přesvědčili jsme vládu, aby schválila
kompenzace i pro severočeské
havíře, říká předseda SOO CCG
Jaromír Franta
(HGN, listopad 2016)
Vláda těsnou většinou schválila na počátku října 2016 finanční kompenzace pro
propuštěné horníky z dalších dolů.
Za kompenzace i pro havíře na povrchu
jste museli tvrdě bojovat. Nakonec jsou
nižší, než jste žádali. Jste i přesto spokojeni s výsledkem?
Rozhodnutí vlády jsme přivítali, i když
havířům z lomu ČSA má být vyplaceno
5300 namísto 7000 korun. Začal bych
s hodnocením ne od konce, ale od počátku. Na základě rozhodnutí vlády z roku
2015, že nebudou prolomeny ekologické
územní limity, začalo ministerstvo práce
a sociálních věcí za součinnosti ministerstev průmyslu a financí připravovat pro
Ústecký kraj sociální program. Diskuse

„Vezměte si tužku a spočítejte si, že schválení
předčasných důchodů pro hlubinné horníky
vyjde státní kasu levněji, než když skončí
na úřadech práce a sociálních dávkách,“
vyzývá ministra financí Andreje Babiše
předseda Jan Sábel v temperamentní výměně
názorů před Úřadem vlády v Praze.

v průběhu jeho přípravy byly vyhrocené
a zástupci Úřadu vlády měli problém pochopit, že neprolomení územních limitů
bude mít negativní dopady na zaměstnance a jejich rodiny, potažmo na celý Ústecký kraj.
Sociální program se ale nakonec podařilo připravit?
Ano a jeho součástí je právě kompenzace pro propouštěné havíře. Ministři v prvním kole schválili kompenzace pro OKD,
což jsme s ohledem na jejich situaci přivítali. Proti návrhu ČSSD byl opět ministr financí Andrej Babiš. Naší snahou hlavně
v období prázdnin bylo přesvědčit vládu
o potřebnosti rozšířit platnost příspěvku
na další zaměstnance hornických společností. Nové znění návrhu reagovalo na dohodu odborů s premiérem Bohuslavem
Sobotkou (ČSSD) a se zástupci KDU-ČSL.
Po bouřlivých diskuzích kvůli odmítavým
argumentům ministra Babiše nakonec ministři za ČSSD a ministr Daniel Herman
z KDU-ČSL kompenzace schválili.
Jak jste rozhodnutí vlády přijali?
Po všech diskutabilních a často vysloveně špatných rozhodnutích koaliční vlády
ve směru k těžebnímu průmyslu to považujeme za rozhodnutí, které alespoň částečně
ošetří rány uštědřené těžebnímu průmyslu
už minulými vládami. Je potřeba také zmínit, že jsme dosáhli na kompenzace i přes
snahu některých odborových svazů naše
snažení zhatit, hlavně svazu KOVO, jehož
vedení dělalo vše pro to, abychom úspěšní
nebyli. Sobotkovou vládou schválené kompenzace každopádně usnadní situaci propuštěným havířům na trhu práce a zamezí
poklesu kupní síly obyvatel na severozápadě a severovýchodě Čech. Havíři budou
mít možnost snáze přijmout i hůře placenou
práci a výdělky, na které byli zvyklí v dole,
jim dorovnají právě schválené kompenzace. Pochopitelně pokud jinou práci v regionu s nejvyšší nezaměstnaností v Česku
vůbec seženou. Oceňujeme proto, že premiér Bohuslav Sobotka, ministryně práce
Michaela Marksová a ministr průmyslu
Jan Mládek, všichni za ČSSD, i ministr kultury Daniel Herman za KDU-ČSL, pochopili
situaci, ve které se severočeští havíři ocitli,
a pomohli.
Text a foto: Petr Kolev

KARVINÁ: Společnost OKD pořádala
v sobotu 2. září v Karviné tradiční oslavu
profesního svátku – Hornické slavnosti.
Zástupci vrcholného managementu, ředitelé, náměstci a závodní z jednotlivých závodů a jiní krojovaní zaměstnanci jakožto
členové havířských spolků nejprve uctili
na Univerzitním náměstí ve Fryštátě památku horníků, kteří při výkonu svého povolání ztratili to nejcennější, vlastní životy.
V souladu s tradicemi oslav hornických
svátků pak společnost OKD připravila
v Parku B. Němcové, taktéž ve Fryštátě,
program pro širokou veřejnost. Ten zahrnoval jak vystoupení zpěváků a hudebních
skupin – Ewy Farne, Davida Kollera, Pavla
Dobeše, Rock´n´Roll Bandu Marcela
Woodmana, Ahardu, tak zábavné městečko s Nadací OKD a jejími partnerskými neziskovými organizacemi. OKD zde pořádala i náborovou kampaň pro poptávané důlní profese a představily se partnerské firmy
a subjekty (AWT, Revírní bratrská pokladna, Hornicko-geologická fakulta VŠB-TUO,
Střední škola techniky a služeb Karviná,
Sandvik). Cestu na Hornické slavnosti
2017 si samozřejmě našli zaměstnanci těžební společnosti, ať sami či v doprovodu
rodin.

Z regionů
MOST: Modely postavené ze stavebnice Merkur předvedou žáci základních škol
v říjnu ve Středisku volného času v Mostě.
Soutěžní výstavu pořádá spolu s Magistrátem města Most Vršanská uhelná a. s.,
jedna ze společností Pavla Tykače, která
loni přispěla na nákup stavebnic do jedenácti mosteckých základních škol třemi
miliony korun. Letos se díky Vršanské uhelné Merkury dostanou i do dalších základních a nově i jedné střední školy. Žákům
a studentům by měly zpříjemnit výuku
technických předmětů a podpořit jejich zájem o technické učební a studijní obory.
SOKOLOV: Těžba v lomu, který se přejmenoval na Poříčí, začne už v letošním
roce a pokračovat má do roku 2030.
Do bývalého dolu Družba u Sokolova se
vrátí důlní rypadla. Sokolovská uhelná
(SUAS) plánuje, že do roku 2030 dotěží asi
15,6 milionu tun uhlí, které v dole, kde se
těžba kvůli sesuvu v roce 2011 přerušila,
zbylo. Vyplývá to z údajů, které jsou součástí posuzování vlivu projektu na životní
prostředí. SUAS loni vytěžila 7,6 milionu
tun uhlí.
MOST: Po prázdninové přestávce se
opět rozběhly sportovní akce pořádané
Sdružením odborových organizací skupiny
Czech Coal. Odehrál se tenisový turnaj
a na pochod vyrazili turisté. Hned zkraje
září se mohli zájemci zapojit do tenisového
klání na kurtech v Jirkově. Velmi oblíbenou
akcí je tradiční turistický pochod. Letos se
uskutečnil 23. září. Účastníky zavedl z Nového Dvora přes Sklárnu a Jablonnou
do Rabštejna nad Střelou. Celkem turisté
ušli 13 kilometrů. Každý z účastníků obdržel balíček s občerstvením.
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Hornický odborový svaz stojí
za zaměstnanci OKD Ostrava
Skutečnost, že 6. rada OS PHGN zasedala v září na Těrlicku v Moravskoslezském kraji, byl výrazem solidarity a ujištěním, že odborový svaz
se problematikou důlní společnosti OKD intenzivně zabývá, sleduje rozhodování insolvenčního správce a vedení černouhelné společnosti
a podporuje Sdružení hornických odborů OKD. HGN to řekl první místopředseda OS Jaromír Franta.
„Jednali jsme ale i o čerpání rozpočtu
svazu do 30. června 2017. Radě byl předložen k posouzení materiál ke stavu členské základny svazu ke stejnému datu. Projednali a odsouhlasili jsme termíny zasedání výkonných orgánů odborového svazu
v příštím roce. Důležitým bodem bylo hodnocení, jak se plnila ustanovení kolektivní
smlouvy vyššího stupně (KSVS) za letošní
první pololetí. Od členských odborových
organizací jsme nedostali jediný podnět, že
by se ustanovení smlouvy neplnila. Radu
jsem jako šéf vyjednávacího týmu odborového svazu rovněž informoval, jak probíhá
se zástupci zaměstnavatelů vyjednávání
nové odvětvové smlouvy, která by měla
platit od 1. ledna 2018. Navrhujeme pětiletou platnost smlouvy, která by garantovala,
že v našich odvětvích budou po tuto dobu
platit základní mzdové a další parametry.
Uzavřená a podepsaná odvětvová smlouva
vymezuje rámcové mantinely pro vyjednávání podnikových kolektivních smluv,“ říká
J. Franta. Vyjednávání a prosazení návrhů
odborů je podle místopředsedy o to složitější, že odvětví hornictví je obecně v útlumu. „Se zaměstnavatelským svazem jsme
se dohodli, že do poloviny října by jednání

o smlouvě mělo být uzavřené,“ dodává
místopředseda.

Začíná vyjednávání podnikových
kolektivních smluv
„Rada svazu projednávala rovněž situaci
vývoj v členských odborových sdruženích
a organizacích, ve kterých se připravují,
nebo bylo zahájeno kolektivní vyjednávání
podnikových smluv. Průběh a konečné podoby smluv ovlivňuje složitá situace, ve
které se uhelný průmysl nachází. Plně to
dokládá krizová situace v OKD Ostrava.
Jsou ale společnosti, jako například Sokolovská uhelná, nebo mostecké doly, kde je
situace o poznání příznivější a naopak zde
mají problém se získáváním nových zaměstnanců vybraných profesí. Nejžádanější jsou v současnosti zámečníci, elektrikáři
a další technické profese,“ uzavírá výčet
místopředseda odborového svazu.
Jaromír Franta je již po několik volebních
období volen předsedou Sdružení odborových organizací Czech Coal Group Most
(SOO CCG). Zeptali jsme se ho na vývoj
kolektivního vyjednávání u jednoho z největších zaměstnavatelů v Ústeckém kraji.

Redakce HGN obdržela velice smutnou
zprávu, že nás navždy opustil náš kolega a
bývalý dlouholetý redaktor odborových novin
Horník-energetik PhDr. Rudolf Unger. Po
roce 1989 byl redaktorem deníku Práce a nakonec novin Horník-geolog-naftař (HGN), které vydává Odborový svaz pracovníků hornictví, geologie a naftového průmyslu. Spolupracoval rovněž se svazovými redakcemi Kovák a
Stavebník.
Rudolf Unger skonal náhle 12. září ve věku
84 let a do poslední chvíle byl aktivní a spolupracoval s odborovými časopisy. Všichni, kdo
ho osobně znali, vědí, že se velmi aktivně věnoval svému novinářskému řemeslu, kdy
značnou část svého života věnoval psaní článků o hornictví.
Čest jeho památce!
Noviny Odborového svazu pracovníků hornictví, geologie a naftového průmyslu
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„Platnost tříletá kolektivní smlouvy končí
letos v prosinci. Čeká nás proto vyjednávání nové podnikové smlouvy na další období. Diskuse o jejím obsahu probíhají jak
uvnitř odborových organizací, tak i mezi
odbory a zaměstnavatelem. Zaměstnanci
jsou ve velkém mzdovém očekávání vzhledem k navýšení minimální mzdy, nebo navyšování platů státních zaměstnanců. Protože jsme zodpovědní, při vyjednávání
musíme vzít v potaz i situaci, v jaké se
mostecké doly a naši zaměstnavatelé nacházejí.“

Budeme volit poslance,
kteří nás podporovali
V říjnu, konkrétně 20. a 21., se uskuteční parlamentní volby. Zajímalo nás, jak odboráři a zaměstnanci mosteckých dolů
hodnotí práci koaliční vlády Bohuslava
Sobotky. Odpověď nebyla příliš lichotivá
pro politiky i poslance.
„Obrazně řečeno, mostečtí horníci mají
ve své mysli vytesány postoje a rozhodování politiků a parlamentních politických
stran k otázce územně ekologickým limitům, jakým způsobem se kdo stavěl
k úhradám z vydobytých nerostů a z dobývacího prostoru. Zaměstnanci rovněž hodnotí i politiky a poslance, kteří nám pomohli schválit příspěvky pro zaměstnance, kteří budou muset opustit své zaměstnání
v důsledku špatného rozhodnutí vlády. To
vše zaměstnanci mosteckých dolů zváží
a rozhodnou, kterou kandidátku a které
politiky do volební urny vhodí. Vláda a posléze i poslanci sice schválili předčasné
starobní důchody pro hlubinné horníky
a příspěvky pro propouštěné horníky, ale
nebylo to zadarmo. Vyvíjeli jsme na politiky
tvrdý tlak, organizovali demonstrace a protestní mítinky. To rozhodlo, že vláda nakonec rozhodla, jak rozhodla. Museli jsme jim
neustále připomínat, že když už vláda rozhodla v neprospěch horníků a o všeobecném útlumu hornictví, měla by zaměstnancům poskytnout alespoň nějakou kompenzaci. Jsou politici a politické strany, které
nás těžce poškodily. Dále politici, kteří nás
poškodili, ale potom pomohli a politici,
kteří pomohli. Všichni vědí, do které hromádky patří a vědí to i naši zaměstnanci
a odboráři a podle toho budou volit. Mosteckým horníkům nejvíce pomohli dva politici, přesněji řečeno političky. Jednou
z nich je Gabriela Nekolová (ČSSD), předsedkyně Hospodářské a sociální rady Ústeckého kraje, zástupkyně vládního zmocněnce pro Ústecký kraj a náměstkyně ministerstva práce. Tou druhou je Hana Oulická Jírovcová, stínová ministryně práce
z KSČM. Můžou počítat s naší podporou,“
uzavírá výčet předseda Jaromír Franta.

Petr Kolev

