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Od června snižujeme měsíční členské
příspěvky z deseti na jednu korunu,
říká předseda Jan Sábel
Zástupci vlády, odborů a zaměstnavatelů se 9. května sešli na 142. jednání Rady hospodářské a sociální dohody ČR. Mezi zásadní body programu patřilo financování školství nebo připravované změny horního
zákona. Navrhovaná novela horního zákona má podle předkladatelů
přinést zákonné zakotvení Surovinové politiky ČR jako základního strategického dokumentu pro oblast nerostných surovin a jejich zdrojů.
Na základě novely horního zákona vznikne povinnost vést rezervy na sanace a rekultivace pozemků dotčených těžbou a na vypořádání důlních
škod. V oblasti úpravy úhrady z vydobytých nerostů je nově navrhován
způsob určení tržní ceny nerostu a stanovení výše úhrady. A právě proti tomuto záměru zaměstnavatelé a odbory těžebních odvětví vznesli
výhrady, zejména ke změnám moratoria dotýkajícího se poplatků za vytěžené nerosty. To může znejistit tuto oblast podnikání. Podle odborů by
navyšování cen vydobytých nerostů mělo negativní vliv na mzdové podmínky zaměstnanců. Nejen na toto téma vedl HGN rozhovor s předsedou Odborového svazu PHGN Janem Sábelem.
Vláda chce novelizovat horní zákon
a zrušit pětileté moratorium na úhrady z vydobytých nerostů. Jaké je stanovisko zaměstnavatelů a odborů?
Současný premiér a bývalý vicepremiér
a ministr financí Sobotkovy vlády Andrej
Babiš jako velkopodnikatel a miliardář tvrdil, že k dohodě není třeba písemných
smluv, k ujednání stačí podání rukou. To už
ale neplatí. Minulá vláda uzavřela dohodu
s podnikateli v těžebním průmyslu o ustavení pětiletého moratoria na poplatky
za vydobyté nerosty. Nyní ministerstvo
průmyslu a obchodu a Český báňský úřad
dostali od premiéra za úkol novelizovat
horní zákon a zrušit platnost moratoria. Pro
nás z toho vyplývá, že se premiér rozhodl
porušit písemnou dohodu, na jejímž uzavření s podnikateli se sám předloni podílel.
A to je podle mne nemravné. Z toho důvodu jsem na tripartitě vystoupil společně se
zaměstnavateli proti tomuto záměru. Upozornil jsem premiéra, že zrušení moratoria
a případné zvýšení cen za vydobyté nerosty poškodí firmy, jejich zaměstnance
a obce. Pan Babiš jako velkopodnikatel
musí vědět, že firmy neplánují pouze na jeden rok, ale na delší období. Dohody se
podle mne musí dodržovat.

Ministr průmyslu Hüner v médiích uvedl, že novelou horního zákona nemůže
dojít ke změně sazeb úhrad za vydobyté nerosty. Novela prý umožní, aby
stát, jako vlastník nerostných surovin,
mohl operativně řešit případné krize
v energetickém sektoru.
O tom vůbec nejsem přesvědčen. Jsem
stálým členem odborové delegace na tripartitě, mám informace a tuším, o co premiérovi jde. V této zemi existuje jistá nevra-

živost mezi miliardáři. V našem případě
konkrétně mezi vlastníkem Agrofertu Andrejem Babišem a vlastníkem těžební skupiny Czech Coal Pavlem Tykačem.
I na jednání tripartity se Babiš neudržel
a vyčítal Tykačovi jeho velké zisky. Mám
k dispozici materiály o tržbách Severní
energetické a vím, že majitel Tykač zde
hodně investoval. To je možná jeden z důvodů, že už za minulé vlády se tehdejší vicepremiér a ministr financí Babiš snažil
zvýšit poplatky za vydobyté nerosty. Ovšem s tím rozdílem, že tyto poplatky neměly zůstat dotčeným obcím, ale 80 procent
mělo putovat do státní pokladny. Pochopitelně, že proti tomu se bouřily jak těžební
společnosti, tak i starostové dotčených
obcí, pro které poplatky představují významný přínos do obecních rozpočtů. Zastáváme neměnný názor, že většina prostředků získaných z vydobytých surovin by
měla zůstávat přímo v obcích a regionech,
kde působí těžební společnosti. Právě
v nich je dlouhodobě evidovaná nejvyšší
nezaměstnanost a nízké mzdy. Po skončení těžby bude následovat rekultivace krajiny a snaha umožnit vznik jiného typu podnikání, zaměřeného například na turistiku
a služby. Proto by ty poplatky měly zůstávat v regionech a neměly by plnit bezedné
rozpočty ministerstev.
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Mělo by zrušení moratoria a zvýšení
poplatků za vydobyté nerosty skutečně velké dopady?
Teprve od loňského roku stát prostřednictvím platného znění horního zákona garantuje těžebním společnostem pětiletý
cyklus vyhodnocení výše úhrad z vydobytých nerostů. Toto moratorium platí pouze
rok a jakékoliv snahy o jeho změnu či zrušení lze kvalifikovat jako negativní zásah
do podnikání v tomto odvětví. Podniky
potřebují stabilitu, a především možnost
pohybovat se v jasně definovaném legislativním prostředí. Teprve pak mohou těžební firmy, a na ně navázaná podnikatelská
sféra, racionálně plánovat investice a stabilizovat zaměstnanost bez obav, že se
každý rok může měnit legislativa i samotná
výše poplatku.
Jaké komplikace by ještě novela horního zákona mohla přivodit?
Případné zvyšování poplatků z vydobytých nerostů během tří až pěti let by se
navíc zkumulovalo do stejné doby, kdy
mají být převedeny finanční prostředky těžebních firem na sanace a rekultivace
z takzvaných nevázaných účtů na vázané,
což je další část novelizace horního zákona. To jednorázově zatíží peněžní toky, což
je příjem nebo výdej peněžních prostředků
těžebních firem. I z toho důvodu je třeba
v tomto strategickém odvětví České republiky zachovat pětileté moratorium.
Jaká je podle vás optimální výše poplatků z těžby a jak často by mělo
docházet k jejich úpravě?
Vzhledem k tomu, že vyhláška o zvýšení
úhrad je účinná teprve od 1. ledna 2017,
není zatím možné jakkoli vyhodnotit dopady zvýšení úhrad do státního rozpočtu ani
do hospodaření těžebních společností.
Proti záměru novelizovat horní zákon
a zrušit moratorium překvapivě vystoupil prezident Hospodářské komory Vladimír Dlouhý. Co tomu říkáte?
To je sice od pana Dlouhého chvályhodné, ale bývalý ministr průmyslu a obchodu
z devadesátých let by měl nejdříve zpytovat vlastní svědomí. Na tripartitě jsem několikrát vystoupil a řekl, že největší chybou
minulých českých vlád po roce 1990 byla
nedomyšlená a divoká privatizace těžebního průmyslu. Nebýt toho, mohly do státní
pokladny plynout desítky a stovky miliard
korun a nepotýkali bychom se s rekordní
nezaměstnaností v severočeském a moravskoslezském regionu. A byl to právě
bývalý ministr Dlouhý, který zahájil divokou
privatizaci Dolu ČSM v OKD a Václav Klaus
v tom pokračoval, stejně jako vlády vedené
sociální demokracií.

Pohled na odborovou delegaci na jednání tripartity. Zleva předseda školských odborů
František Dobšík, předseda ČMKOS Josef Středula v diskusi s předsedou hornických
odborů Janem Sábelem, Petr Baierl z Vysokoškolských odborů, předseda stavebních
odborů Milan Vomela a předseda OS KOVO Jaroslav Souček.

foto: Úřad vlády ČR
Pravidelně se zúčastňujete jako člen
odborové delegace jednání tripartity.
Máte k její organizaci, průběhu a výsledkům připomínky?
Jednu bych měl. Na rozdíl od tripartity
za bývalé Sobotkovy koaliční vlády se nyní
z jednání sice dělají zápisy, ale nepřijímají se
závěry a řešení k projednávaným bodům.
Zástupci vlády v čele s premiérem nepověřují konkrétní ministry a úředníky úkoly
a konkrétním řešením problémů v určitém
termínu. V zápisech z tripartity prostě chybí,
jak se vláda k projednávaným problémům
postaví. Připadá mi to, jako by vláda říkala:
ať se zaměstnavatelé a odbory vypovídají,
my si stejně uděláme, co chceme!
A také bych měl něco i do odborových
řad. Nelíbí se mi způsob vystupování některých odborářů bez předběžného předjednání. Například na poslední tripartitě
předseda ČMKOS k mému zděšení před
zástupci podnikatelů a vlády prohlásil, že
je nutné dosáhnout toho, aby zaměstnanci
státu měli vyšší průměrné příjmy, než zaměstnanci průmyslových odvětví. Je přece
zřejmé, že průmysl a vůbec výrobní sféra
musí nejdříve vydělat prostředky, kterými
následně stát může ze státního rozpočtu
podporovat například kulturu, sport a platit
státní úředníky.
Stát zvýšil příspěvek, který odbory
vynakládají na působení v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.
Jak k tomu došlo?
Zde bych chtěl ocenit vedení ČMKOS,
kterému se podařilo vyjednat od ministerstva práce a sociálních věcí vyšší dotace
na činnost odborových svazů a ČMKOS
v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při
práci. Díky tomu může i náš odborový svaz
pořádat více odborných seminářů a školení zaměřených právě na BOZP. Shodou

okolností jednáme nyní s Českým báňským úřadem o změnách v soutěži Zlatý
Permon. Společně s Odborovým svazem
Stavba každoročně vyhodnocujeme firmy
z našich odvětví, které dosahují nejlepších
výsledků v BOZP. Rozhodli jsme se
od příště hradit náklady za nákup sošek
Zlatý Permon, které se předávají nejlepším
firmám. Doposud si je výherci museli kupovat. Snížíme i počet kategorií, protože
jich bylo zbytečně mnoho.
Odborová centrála usiluje o zrušení
takzvané karenční doby. Má v tom
podporu odborového svazu?
Nemělo se připustit, aby karenční doba
byla vůbec zavedena. Bylo to politické
rozhodnutí na úkor zdraví zaměstnanců.
Výmluvy, že se nemocenská po zrušení
karenční doby bude opět ve velké míře
zneužívat, je absurdní. Stát i zaměstnavatelé mají dostatek možností účinné kontroly. Úsilí ČMKOS proto jednoznačně podporujeme. Nemocní zaměstnanci mají marodit doma a nechodit s chřipkou do práce
a ohrožovat zdraví svoje i kolegů. Vzniklé
škody jsou daleko vyšší, než činí nemocenská za první tři dny nemoci.
Není to tak dlouho, co bývalé vedení
OKD zcela vážně chtělo horníkům zavést povinnou desetihodinovou pracovní dobu. Na dubnovém sjezdu
ČMKOS bylo rozhodnuto, že odbory
budou usilovat o zkrácení pracovní
doby.
V kolektivní smlouvě vyššího stupně
jsme dohodli pro zaměstnance našich odvětví týdenní pracovní dobu 37,5 hodiny.
Byli bychom rádi, kdyby alespoň hlubinní
horníci mohli pracovat ještě kratší dobu
a přivítali bychom rovněž prodloužení dovolené. Úsilí ČMKOS podporujeme.
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příspěvky z deseti na jednu korunu
V programovém prohlášení ČMKOS je
úkol dosáhnout schválení odchodů
do předčasných důchodů pro vybrané
profese. Odborový svaz po dlouholetém úsilí vyjednal za minulé vlády
předčasné důchody pro hlubinné horníky. Podpoříte i tento záměr ČMKOS?
Náš odborový svaz je postaven na solidaritě svých členů, proto pochopitelně
podpoříme i tento záměr. Mohu se pochlubit, že v rámci připomínkových řízení jsem
na jednání rady ČMKOS trval na tom, aby
předčasné důchody byly pevně zakotveny
do programového prohlášení ČMKOS. Profesí, které by uvítaly předčasné odchody
do důchodu, je celá řada. Například zdravotní sestry, zaměstnanci v těžkém průmyslu, skláři, hutníci, řidiči autobusů, strojvůdci, zaměstnanci úpraven v dolech a další.

Na posledním sněmu OS PHGN jste
informoval o příjmech a navrhnul pro
členy svazu příjemné překvapení. Můžete nyní prozradit, v čem spočívá?
Odborový svaz je jedním z dvaceti, které
vlastní majetek v rámci Majetkové, správní
a delimitační unie odborových svazů
(MSDUOS). V současnosti došlo k dohodě
o ukončení soudních sporů a vyrovnání
s některými odborovými svazy v rámci
MSDUOS. Z této dohody také vyplynulo
vyplacení finančních prostředků, které původně pocházely jako smluvní pokuta
od jednoho odborového svazu v rámci prodeje majetku v rámci MSDUOS. Z toho pro
nás vyplývá podstatný závěr, že jsme obdrželi na účet svazu 10,5 milionu korun před
zdaněním. V dubnu náš sněm rozhodl
na návrh můj a rady svazu, že od června

Zaměstnavatelé a odboráři zaslali
dopis premiérovi Andreji Babišovi
Vážený pane předsedo vlády,

dovolte, abychom Vás oslovili v souvislosti s průběhem projednávání
novely horního zákona na posledním jednání Rady hospodářské a sociální
dohody ČR. Byli jsme velmi překvapeni, že k našim zásadním připomínkám
nebylo prezentováno stanovisko zástupců vlády, resp. stanoven další postup k jejich vypořádání. Naopak, následné vystoupení ministryně financí
působilo dojmem, že připomínkové řízení skončilo jejich vypořádáním.
Jménem Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR
a Zaměstnavatelského svazu důlního a naftového průmyslu znovu potvrzujeme, že naše zásadní připomínky nepovažujeme za vypořádané. Obdobné stanovisko prezentovali i zástupci Svazu průmyslu a dopravy ČR
a Hospodářské komory ČR i zástupci odborů.
Znovu upozorňujeme, že pokud se týká návrhu novely horního zákona,
nebyl vyhodnocen dopad kumulace navrhovaných změn na finanční situaci těžebních organizací. Dle našich odhadů může mít tato kumulace závažné dopady zejména na nutnou investiční politiku jednotlivých společností
i cenovou politiku. Zásadně odmítáme zejména nepodložené zrušení pětiletého moratoria na sazby poplatků z vydobytých nerostů, které považujeme za narušení právní jistoty podnikatelského prostředí a zavedení tvorby
rezerv na technickou likvidaci jako součást rezervy na sanace a rekultivace.
S ohledem na Vaše osobní zkušenosti z podnikatelského prostředí jistě
chápete naše oprávněné obavy z ukvapených a ekonomickým zhodnocením nepodložených změn pro báňský průmysl klíčového zákona. Proto se
domníváme, že návrh novely je potřebné vrátit příslušným resortům k dopracování.
Věříme, vážený pane premiére, že chápete naše obavy z destabilizace
těžebního průmyslu, který bude zcela jistě ještě dlouhou dobu tvořit strategickou základnu pro českou energetiku a teplárenství i další průmyslová
odvětví. Lze předpokládat i významné sociální dopady na dotčené regiony
a obyvatelstvo, což je i jedním z důvodů, proč jsou stanoviska zaměstnavatelů i odborů v tomto případě identické.
Závěrem dovolte, vážený pane premiére, abychom Vás ujistili, že jsme
připraveni na přímé projednání celé problematiky s Vámi, nebo Vámi pověřenými zástupci vlády.
S pozdravem
Jan Wiesner, prezident Konfederace podnikatelských
a zaměstnavatelských svazů ČR
Ing. Zdeněk Osner, CSc., předseda představenstva
Zaměstnavatelského svazu důlního a naftového průmyslu
Bc. Jan Sábel, předseda Odborového svazu
pracovníků hornictví, geologie a naftového průmyslu

budou sníženy měsíční členské příspěvky
za člena odborového sdružení, které jdou
na odborový svaz, z deseti na jednu korunu. Odborovým sdružením a základním organizacím tak zůstane v rozpočtech víc finančních prostředků.
Nebudou tyto prostředky chybět
na provoz pražského pracoviště odborového svazu?
Odborový svaz odvádí ČMKOS 116 korun za člena za rok. Takže nyní zbývající
104 koruny doplatíme z prostředků odborového svazu, které do svazové pokladny
plynou z delimitací majetku MSDUOS
a z pronájmu našich dvou hotelů v Luhačovicích. Získané prostředky dokážou plně
pokrýt náklady nezbytné pro činnost odborového svazu.
Petr Kolev

Záznam ze zasedání 142. plenární
schůze Rady hospodářské
a sociální dohody ČR, konané
dne 9. května 2018 na Úřadu vlády
Bod 1.2. Připravované změny horního zákona
Ministr průmyslu Tomáš Hüner uvedl, že vážným předmětem sporu je především návrh na zrušení pětiletého
moratoria na zvyšování sazeb úhrad z vydobytých nerostů.
Předseda ČBÚ Martin Štemberka upřesnil, že zásadní
změna spočívá v oprávnění vlády zvýšit svým nařízením
sazbu za vydobytí nerostů dříve než za pět let.
Prezident KZPS ČR Jan Wiesner připomněl projednání
materiálu v rámci pracovního týmu tripartity s tím, že strana zaměstnavatelů na svém stanovisku a zásadních rozporech nadále trvá.
Viceprezident KZPS ČR Zdeněk Osner upozornil
na možnost kumulace dopadů navrhovaných opatření.
Předseda OS PHGN Jan Sábel podpořil stanovisko
zaměstnavatelů k návrhu na zrušení moratoria na zvyšování sazeb úhrad z vydobytých nerostů.
Prezident HK ČR Vladimír Dlouhý potvrdil, že zrušení
moratoria představuje problém i pro HK ČR.
Z á v ě r:
Sociální partneři:
• upozorňují, že navrhované zrušení pětiletého moratoria na nezvyšování sazeb za vydobyté nerosty zásadním způsobem narušuje střednědobé finanční plánování těžařů a deformuje stabilitu podnikatelského
prostředí v dotčených sektorech a navíc ani nepředstavuje systémové řešení efektivního využití surovin
na území ČR;
•
vyzývají vládu, aby zachovala pětileté moratorium
nebo přišla s alternativním opatřením, které tradičním sektorům českého hospodářství uchová střednědobou jistotu v rámci finančního plánování;
• nesouhlasí s nově stanovenými povinnostmi převést
finanční prostředky z analytických účtů na zvláštní
vázané účty, což může představovat finanční zatížení
bránící investicím a rozvoji společností;
• nesouhlasí s nově navrhovanou povinností vytvářet
rezervu na technickou likvidaci lomu nebo dolu jako
součásti sanace a rekultivace.
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Studie BDO: Horníky v dolech nahradí roboti
Počet horníků bude kvůli robotizaci a novým technologiím v blízké
budoucnosti výrazně klesat. Po roce 2020 jich bude na světě až o polovinu méně, vyplývá ze studie mezinárodní auditorské a poradenské
společnosti BDO. Trend se v budoucnu nevyhne ani českému těžebnímu
sektoru, bude ale výrazně pomalejší.
Horníků bude zapotřebí méně především
kvůli jednorázovým vysokým investicím
do technologií, které se zatím vyplatí spíše
firmám ve velkých zemích, jako jsou USA
nebo Čína.
Těžební průmysl ve světě však v dohledné době čekají i další mezníky. Do roku
2020 začne těžba ve velkých hloubkách

oceánů a čtvrtinu světové výroby elektřiny
budou podle studie tvořit obnovitelné zdroje, takže elektrárny nebudou potřebovat
tolik uhlí.
Podle Českého statistického úřadu pracovalo v Česku v těžebním průmyslu v roce
2016 zhruba 32 400 lidí, nejvíce z nich
v sektoru těžby a zpracování černého

Spotřeba elektřiny v ČR vzrostla
na rekordních 73,8 TWh
Spotřeba elektřiny v Česku loni meziročně vzrostla o 1,9 procenta
na 73,8 terawatthodiny (TWh). Je to nejvyšší hodnota od roku 1981,
od kdy jsou údaje k dispozici. Výroba stoupla o 4,5 procenta na 87 TWh.
Největší podíl (42 procent) připadal na hnědouhelné elektrárny. Vyplývá
to z údajů Energetického regulačního úřadu.
„Téměř dvouprocentní nárůst v tuzemské spotřebě odráží především vývoj ekonomiky. Důležité je i to, že se zastavil pokles ve výrobě elektrické energie patrný
v předchozích letech,“ uvedl ředitel statistického odboru Energetického regulačního
úřadu Petr Kusý.
Na celkové spotřebě se loni nejvíce podílel průmysl, kterému patřilo 31 procent.
Následovaly domácnosti (26 procent), obchod, služby, školství a zdravotnictví (21
procent) a energetika (osm procent).
Z pohledu regionů byla loni nejvyšší spotřeba ve Středočeském kraji, na který při-

padalo 13,7 procenta. V těsném odstupu
následoval Moravskoslezský kraj, dále pak
Praha a Ústecký kraj.
Nejvíce elektřiny se vyrobilo v hnědouhelných elektrárnách (42 procent), na jaderné elektrárny připadala třetina. Následovaly obnovitelné zdroje energie (celkem 11
procent), černé uhlí (pět procent) a zemní
plyn (čtyři procenta).
Meziročně nejvíce vzrostla výroba v jaderných elektrárnách, a to o 17,6 procenta
na 28,3 TWh. Naopak nejvíce poklesla výroba z černého uhlí, o více než pětinu
na 4,4 TWh.
Zdroj: ERÚ

Představitelé Českého
báňského úřadu a Odborového svazu PHGN vyhodnotili letos v dubnu plnění Dohody o vzájemné spolupráci
uzavřené v prosinci 1998.
Navzájem se informovali
o poznatcích z kontrolní činnosti, shodně konstatovali
velmi dobrou úroveň vzájemných vztahů a ocenili jejich přínos pro zajišťování
bezpečnosti práce. Na snímku předseda OS PHGN Jan
Sábel a předseda ČBÚ Martin Štemberka při podpisu
a výměně protokolu o další
spolupráci.

Foto: ČBÚ
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a hnědého uhlí. Podle kvalifikovaného odhadu BDO se těžebními pracemi a souvisejícími činnostmi v současné době živí
30 000 obyvatel České republiky. Nástup
moderních technologií zde ale v nadcházejících letech bude spíše pozvolný.
„Těžební společnosti jsou pod tlakem
kvůli vlivu nízkých cen komodit. Pochopitelně proto hledají nové možnosti pro udržení
rentability. Ty jim dnes nabízejí moderní
těžařské technologie, které dokážou zastoupit člověka a zvýšit výtěžnost až o 20
procent. V budoucnu lze proto očekávat
jejich postupné nasazování,“ tvrdí Radovan Hauk, který vystupuje jako partner
BDO.
Těžaři v Česku podle něj zatím nevyužívají potenciál nových technologií.
„K dispozici jsou moderní autonomní
robotické jednotky, které je možné ovládat
na dálku. Jejich nasazení v českých dolech
ale zatím není na pořadu dne,” dodal Hauk
s tím, že důvodem jsou především velmi
vysoké jednorázové investice a zčásti i pořád relativně levná lidská pracovní síla.
Nové technologie sice donutí část horníků opustit tradiční, i když náročné řemeslo,
na druhou stranu ale podle studie výrazně
sníží riziko nehod v dolech.
(nov)

Znáte unikátní
hornické muzeum
Landek?
Pokud ne, tak jej rozhodně
zařaďte mezi horké tipy na víkendový výlet pro celou rodinu.
Landek park v Ostravě je největší
hornické muzeum v České republice
s širokou nabídkou doplňkových služeb, které svým návštěvníkům nabízí celodenní výlet mezi památkami
v přírodě.
Návštěva Landek parku, to je nejen
prohlídka sbírek staré důlní a záchranářské techniky, jedinečných nadzemních a podzemních expozic a fárání do bývalého dolu Anselm, ale
také nepřeberná nabídka sportovně-rekreačních možností.
Unikátní hornická expozice se nachází ve štolách horních slojí skutečného historického dolu Anselm, kam
návštěvníci sfárají důlní jámou v původní těžní kleci. Poznáte tak cestu
horníka od příchodu na šachtu, přes
fárání do dolu až po poznání jednotlivých pracovních činností v dole.
Od roku 2012 byla otevřena expozice
důlní dopravy, která mimo jiné nabízí
i jízdu originálním důlním vláčkem
po historickém nádvoří areálu. (red)

