
 

   

Jednou z priorit OS PHGN je bezpečnost a ochrana zdraví při práci 

(BOZP). V regionech se jí zabývají čtyři svazoví inspektoři a desítky 

odborových závodních inspektorů. Na sněmu o tom hovořil svazový 

inspektor bezpečnosti práce Ivo Kavka. Poté vyzval delegáty, aby 

minutou ticha uctili památku obětí smrtelných pracovních úrazů. 

MĚSÍČNÍK ODBOROVÉHO SVAZU PRACOVNÍKŮ HORNICTVÍ, GEOLOGIE A NAFTOVÉHO PRŮMYSLU 

IV. sněm OS PHGN schválil  

rozpočet na rok 2019  

Rada se věnovala poslední přípravě a projed-

nání materiálů, které měly být předloženy ke 

schválení delegátům odpoledního sněmovního 

jednání. Stěžejními dokumenty byla zpráva o 

hospodaření za rok 2018 a návrh rozpočtu na 

rok 2019. Na ně navazovalo stanovisko revizní 

komise OS PHGN, které přednesla její předsed-

kyně Dita Hricová. 

Součástí programu rady byla příprava  

IX. sjezdu OS PHGN, který se uskuteční  

12. března 2020 v Praze, a návrh na složení 

pracovních komisí pro přípravu sjezdu, konkrét-

ně komise pro organizační zabezpečení sjezdu, 

komise pro návrh úpravy Stanov a Hospodář-

ského řádu svazu a komise pro přípravu návr-

hu Programu svazu na léta 2020–2024. 

Předseda OS PHGN Jan Sábel představil čle-

nům zprávu rady svazu od III. sněmu a vyhod-

nocení plnění programu OS PHGN. 

O tom, jak se plnila ustanovení kolektivní 

smlouvy vyššího stupně v loňském roce, infor-

moval radu první místopředseda OS PHGN 

Jaromír Franta.  

Jan Sábel uvedl, že i letos hodnotili na spo-

lečném setkání zástupci Českého báňského 

úřadu (ČBÚ) a OS PHGN plnění Dohody o vzá-

jemné spolupráci, kterou uzavřeli v prosinci 

1998. Představitelé báňské správy a odborů se 

informovali o vývoji úrazovosti a poznatcích  

z kontrolní činnosti. Shodně ocenili velmi dob-

rou úroveň vztahů a spolupráce a jejich přínos 

při zajišťování bezpečnosti práce. 

Předseda svazu vyzdvihl, že společným po-

stupem odborů a zaměstnavatelského svazu 

se podařilo zvrátit návrh ministerstva průmyslu 

a obchodu na okamžité zrušení pětiletého mo-

ratoria na zvyšování poplatků z těžby. Předseda 

odborů rovněž ocenil, že se zaměstnavateli 

vystupují společně vůči vládě v otázkách týkají-

cích se těžebního průmyslu. 

Na závěr zástupců odborových sdružení  

v radě informovali kolegy o situaci v členských 

organizacích. 

 

IV. sněm schválili stěžejní  

dokumenty pro činnost svazu 
 

V odpoledních hodinách se uskutečnilo jed-

nání IV. sněmu OS PHGN. Zprávu rady svazu o 

činnosti a informaci o plnění Programu  

OS PHGN na léta 2016–2020 od III. sněmu 

přednesl delegátům předseda Jan Sábel. Jde o 

velice obsáhlý dokument prokládaný doplňující-

mi názornými snímky. 

Od minulého sněmu se stala řada událostí a 

bylo dosaženo mnoha úspěchů a na mnohých  

z nich měl výrazný podíl odborový svaz. 

OS PHGN stále patří k největším mezi prů-

myslovými odborovými svazy sdruženými  

v ČMKOS. Tvoří ho sedm sdružení zastupujících 

61 základních organizací sdružujících přes 

takřka 15 tisíc členů.  Je zastoupen  v regionál- 

Svaz je finančně zajištěný a může plnit své poslání 

Jako každoročně, i letos se v dubnu konal sněm Odborového svazu PHGN. Ten 

letošní – v pořadí čtvrtý od sjezdu – se uskutečnil 25. dubna v Luhačovicích. 

Sněmu předcházelo dopolední jednání XIII. rady odborového svazu v hornic-

kém hotelu Harmonie 2. 

Delegáti IV. sněmu OS PHGN schvalují návrh rozpočtu na rok 2019.  
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ních radách odborových svazů, takže může 

ovlivňovat i dění v krajích. 

Úkoly stanovené Programem svazu na léta 

2016-2020 v oblasti zajištění zaměstnanosti a 

práva na spravedlivou odměnu za práci svaz 

plní prostřednictvím svých funkcionářů a za-

městnanců. Vždy usiluje o účast již v příprav-

ných fázích chystaných kroků či změn. Úkoly  

v zajištění zaměstnanosti a práva na spravedli-

vou odměnu jsou též průběžně plněny prostřed-

nictvím kolektivního vyjednávání. 

O tom, jak se dařilo plnit tento program od  

III. sněmu, delegáty podrobně informovali sva-

zoví právníci JUDr. Antonín Těšík a Mgr. Marké-

ta Marinková. 

 

Důchodové zabezpečení 
 

Program svazu v oblasti důchodového zabez-

pečení byl naplněn přijetím nové právní úpravy 

hornických důchodů v letech 2016–2017. 

Vývoj v oblasti důchodového pojištění byl však 

ze strany svazu průběžně sledován se zaměře-

ním zejména na novou úpravu hornických dů-

chodů. 

Po dosažení předčasných důchodů pro hlu-

binné horníky, což v novodobé historii  

OS PHGN lze řadit k jeho největším úspěchům, 

svaz i nadále požaduje snížení důchodového 

věku pro těžké profese bez negativního dopadu 

na výši důchodu. Jde zejména o horníky z povr-

chových dolů a lomů, obsluhu vrtných souprav 

a dalších těžkých profesí. Požadavek byl předlo-

žen Komisi pro spravedlivé důchody při minis-

terstvu práce a sociálních věcí jako zásadní 

požadavek odborů. Člen komise za ČMKOS o 

jednání komise průběžně svaz informuje. 

 

Kolektivní vyjednávání 
 

Loňského 19. prosince byl uzavřen účastníky 

Dodatek KSVS č. 1, který s účinností od 1. led-

na 2019 stanovil nové zvýšené základní tarify 

na pracovištích v podzemí hlubinného dolu při 

hlubinné těžbě uhlí a uranové rudy, na praco-

vištích s povrchovou těžbou uhlí a na povrcho-

vých pracovištích hlubinných dolů a ostatních 

pracovištích mimo důl. Dojde k navýšení mezd 

v každém tarifním stupni u všech tarifních ta-

bulek o 1400 korun. 

Hodnocení plnění KSVS probíhá pololetně. Při 

hodnocení plnění za celý rok 2018 letos v břez-

nu, strana odborů i strana zaměstnavatelů 

shodně konstatovaly, že kolektivní smlouva 

byla vloni plněna. 

 

Legislativa 
 

Svaz průběžně zpracovával stanoviska a při-

pomínky k legislativním návrhům jak pro potře-

bu ČMKOS, tak i v případech, kdy je v ryze hor-

nických záležitostech samostatným připomín-

kovým místem. Svaz je trvale zastoupen svými 

svazovými právníky v legislativní radě ČMKOS, 

čímž je průběžně zabezpečována účast svazu 

na legislativní činnosti konfederace.  

Stále se tak daří zachovat platnost většiny 

hornických předpisů, zejména zákona 

č.98/1987 Sb., o zvláštním příspěvku horní-

kům, ve znění pozdějších předpisů a zákona  

č. 67/1983 Sb., o věrnostním přídavku horní-

ků, ve znění pozdějších předpisů. 

 

Zákoník práce 
 

Od loňského 1. října nabyla účinnosti novela 

zákoníku práce týkající se zápočtu minimální 

mzdy při výpočtu renty, podle které se započí-

tává minimální mzda platná v den prvního 

zařazení do evidence uchazečů o zaměstnání, 

což je významná a pozitivní změna pro poživa-

tele náhrad za ztrátu na výdělku po skončení 

pracovní neschopnosti. Týká se poživatelů 

rent, kterým nárok vznikl podle současného 

zákoníku práce (tj. zákona č. 262/2006 Sb,). 

1. července 2019 nabude účinnosti novela 

zákoníku práce, kterou se ruší karenční doba. 

Znamená to, že náhrada za ztrátu na výdělku 

po dobu pracovní neschopnosti bude náležet 

od 1. dne pracovní neschopnosti.  

Náš odborový svaz zabezpečoval právní po-

moc svým členům v souladu s pravidly. Jedna-

lo se zejména o spory v oblasti důchodové, 

zejména starobních hornických důchodů, inva-

lidních důchodů, odškodňování pracovních 

úrazů a nemocí z povolání, pracovněprávní 

problematiky, ale i v oblastech občanského a 

bytového práva. 

 

Servis za korunu na měsíc 
 

O tom, že je odborový svaz konsolidovaný a 

finančně a majetkově dobře zajištěný, svědčí 

návrh rady, aby do roku 2028 mohly členské 

organizace odvádět na svaz členský příspěvek 

ve výši 1 Kč za měsíc. Předseda svazu Jan 

Sábel podtrhnul význam tohoto rozhodnutí 

následujícími slovy: 

Když si uvědomíme, že od členských organi-

zací dostaneme příspěvek ve výši – slovy – 

stodvacet korun za jednoho člena za rok a my 

jsme jen v roce 2018 odevzdávali na ČMKOS 

116 korun za člena, tak na financování svazu 

zbydou čtyři koruny. Činnost odborového svazu 

zajišťujeme především z výnosů podnikatel-

ských aktivit, ať už je to z nájmů našich hotelů, 

nebo jiných činností. Nebýt majetku svazu, už 

dnes bychom měli velké problémy s financová-

ním jeho činnosti. Velmi aktivně působíme  

v Majetkové, správní a delimitační unii. Zde 

jsme navýšili přerozdělování finančních pro-

středků z 35 na 60 milionů korun ročně, ze 

kterých má náš svaz osmiprocentní podíl. Tla-

kem na Majetkovou, správní a delimitační unii 

jsme získali více finančních prostředků v rámci 

delimitací. Uvedené finance plně pokrývají naši 

činnost. Z prodeje Domu odborových svazů  

v Praze získá náš odborový svaz letos v červnu 

významný podíl v řádu milionů korun. A aby se 

s těmito prostředky dobře hospodařilo, na to 

dohlíží revizní komise a rada odborového sva-

zu. Již vloni jsem radě předložil prognózu fun-

gování Odborového svazu pracovníků hornictví, 

geologie a naftového průmyslu, ze níž vyplývá, 

že náš svaz má a bude i nadále mít dostatečné 

finanční krytí své činnosti, což mu umožní rozví-

jet své aktivity do roku 2028. Proto loni sněm 

ve Starých Splavech mohl schválit doporučení 

rady svazu snížit odvod členských příspěvků na 

jednu korunu. Tentýž návrh předložíme sjezdu 

odborového svazu v roce 2020. Základním 

organizacím by tak v případě schválení zůstaly 

dostatečné finanční prostředky na vlastní čin-

nost.   Text a foto: Petr Kolev 

Usnesení IV. sněmu OS PHGN 

ze dne 25. dubna 2019 v Luhačovicích 
 

IV. sněm svazu po projednání předložených 

zpráv, návrhů, dokumentů a informací přijímá 

tato usnesení: 

 

I. BERE NA VĚDOMÍ 

1) Zprávu rady svazu o činnosti svazu a Infor-

maci o plnění Programu OS PHGN na léta  

2016–2020 od III. sněmu svazu 

2) Zprávu mandátové komise 

3) Stanovisko revizní komise k účetní závěrce 

svazu za rok 2018 

4) Stanovisko rady svazu k účetní závěrce sva-

zu za rok 2018 

5) Stanovisko revizní komise k návrhu rozpočtu 

OS PHGN na rok 2019 

6) Stanovisko rady svazu k návrhu rozpočtu OS 

PHGN na rok 2019 

7) Zprávu revizní komise o činnosti revizní ko-

mise od III. sněmu svazu 

 

II. SCHVALUJE 

1) Ověřovatelem zápisu Jindřicha Jadwiszczoka 

2) Hosty sněmu: Eva Douchová, Petr Kolev, 

Monika Malá, Mgr. Markéta Marinková,  

JUDr. Antonín Těšík 

3) Program jednání IV. sněmu svazu 

4) Pracovní komise ve složení: 

a) Mandátová: Milan Dufka – předseda komi-

se, Pavel Hurdes, Radim Kocián, Pavel Murcko, 

Marek Wróbel, Tajemník: Monika Malá, 

b) Návrhová: Lubomír Holý—předseda komise, 

Vladimír Baldrián, Alena Jurková, Milan Kobier-

ski, Tajemník: Mgr. Markéta Marinková  

5) Účetní závěrku za rok 2018 – výsledek hos-

podaření OS PHGN 

6) Změnu Zásad o hospodaření OS PHGN ve 

znění dle přílohy, s účinností od 25. dubna 

2019 

7) Rozpočet OS PHGN na rok 2019, po zapra-

cování změn dle odst. 6)  

8) Celkovou výši odměny pro členy revizní komi-

se 

9) Schvaluje materiály k přípravě IX. sjezdu OS 

PHGN: 

a) limit rozpočtu sjezdu s tím, že strukturu roz-

počtu stanoví rada svazu 

b) složení komisí pro přípravu sjezdu 

 

III. UKLÁDÁ 

1) Předsedovi svazu: 

a) zúčtovat finanční přebytek ve prospěch účtu 

901 – vlastní jmění OS PHGN v roce 2019 

b) zaslat delegátům sněmu Rozpočet OS PHGN 

na rok 2019 ve schváleném znění 

2) Radě svazu: 

a) stanovit klíč počtu delegátů IX. sjezdu svazu 

pro jednotlivé členy dle stavu členské základny 

k 30. červnu 2019 

b) zabezpečit přípravu sjezdu svazu, včetně 

projednání a schválení všech materiálů před-

kládaných IX. sjezdu OS PHGN 

c) svolat jednání IX. sjezdu OS PHGN 

ve dnech 11. - 13. března 2020 

místo konání: Praha -  hotel Olšanka 

počet delegátů: 100 

3) Komisím pro přípravu IX. sjezdu: připravit 

jednání IX. sjezdu v souladu se schváleným 

materiálem. 

4) Členům svazu: nahlásit stav členské základ-

ny k 30. červnu 2019 do 16. srpna 2019. 

 

Zapsala: Mgr. Markéta Marinková 
 

Předseda návrhové komise: Lubomír Holý 

 

 

V Luhačovicích dne 25. dubna 2019 
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ANKETA HGN: Odborový svaz PHGN je pro 

členy a zaměstnance nezastupitelný 

Milan KOBIERSKI, předseda ZO FJFO,  

O.Z. Odra, DIAMO: 

Průběh dnešní-

ho sněmu a 

dosažené vý-

sledky, se kte-

rými nás se-

známil předse-

da svazu Jan 

Sábe l ,  mě 

opravňují ke 

spokojenosti. 

Za uplynulý rok 

se odvedl ob-

rovský kus prá-

ce. Ať už v le-

gislativě, v bezpečnosti práce, v sociálních 

otázkách i v kolektivním vyjednávání. Podí-

lejí se na tom odboroví funkcionáři na 

všech úrovních, kteří jsou podporovaní 

členy odborů. Vedení v Praze a rada odbo-

rového svazu zodpovědně odbory řídí a 

starají se o svěřený majetek a finance. 

Proto mohla rada navrhnout členský pří-

spěvek jednu korunu měsíčně za člena, 

což je v rámci nejen odborových svazů 

sdružených v ČMKOS, ale i z celostátního 

pohledu, naprosté unikum. Je to veliké 

plus pro odborové organizace a jejich čle-

ny. 

 

 

Radek TŘEŠŇÁK, předseda odborové orga-

nizace Zpracování v Sokolovské uhelné:  
 

Z průběhu sně-

movního jedná-

ní a vůbec  

z uplynulého 

období od mi-

nulého sněmu 

mám velice 

příjemný pocit. 

Udělalo se hod-

ně práce a na 

mnoha dalších 

záležitostech, 

zejména v oblasti legislativy směrem  

k vládě a příslušným ministerstvům, se 

usilovně pracuje. Z pohledu našeho odbo-

rového sdružení v Sokolovské uhelné má-

me zkušenost, že kdykoliv potřebujeme 

informace nebo pomoc, vždy se nám jich 

dostane, ať už od předsedy svazu Jana 

Sábela, od členů rady, od svazových práv-

níků a dalších pracovníků pražského pra-

coviště. Odborový svaz jako celek je pro 

odboráře, a troufám si říct i pro zaměst-

nance, nezastupitelný. S tímto vývojem 

jsem naprosto spokojený. Vidím prostě 

výsledky. Jsem spokojený s hospodařením 

svazu a s tím, že máme vyrovnaný rozpo-

čet. Odborový svaz má značný nemovitý 

majetek a umí s ním nakládat ve prospěch 

členů. Důkazem je návrh rady svazu, aby 

odborová sdružení odváděla měsíčně jed-

nu korunu za člena. Osobně bych prefero-

val vyšší odvody, například pět nebo deset 

korun za člena. Známá ekonomická pouč-

ka totiž říká, že v dobrých časech se má  

s financemi šetřit na časy zlé. Ale s ná-

vrhem rady, který definitivně bude schvalo-

vat sjezd odborového svazu v březnu příš-

tího roku, problém nemám. 

 

 

Lubomír HOLÝ, místopředseda SOO CCG 

Most, předseda odborové organizace Dolu 

Jan Šverma: 
 

Činnost odbo-

rového svazu 

od minulého 

s n ě m u  j e  

z mého pohle-

du stále na 

stejné úrovni, 

to znamená, že 

funguje dobře 

a bezproblémo-

vě. Speciálně 

bych chtěl při-

pomenout dob-

rou práci právního oddělení. Spolupráce 

pražského pracoviště svazu s naším odbo-

rovým sdružením je rovněž bezproblémová 

a přispívá k tomu také skutečnost, že 

předseda sdružení Jaromír Franta je prv-

ním místopředsedou OS PHGN. Od základ-

ních organizací CCG Most jsme nezazna-

menali žádné připomínky. Budu rád, když 

to v tomto duchu bude pokračovat i nadá-

le. Návrh rady svazu odvádět jednu korunu 

na člena za měsíc až do roku 2028 vítá-

me. V základních organizacích zůstane víc 

peněz na činnost. Odborový svaz PHGN je 

stabilizovaný a má nemovitý majetek, o 

který se zodpovědně stará. Potvrdila to na 

dnešním sněmu zpráva o majetku a hos-

podaření svazu a návrh rozpočtu na letoš-

ní rok, což bude dobrá zpráva pro delegáty 

IX. sjezdu OS PHGN v březnu příštího roku. 

Melánie FARANOVÁ, členka revizní komise 

OS PHGN, Důl ČSM, OKD Ostrava: 
 

Mám zkuše-

nost, že pod-

kladové mate-

riály potřebné 

k naší činnosti 

dostáváme od 

svazu včas a 

můžeme tak 

řešit případné 

problémy bez 

prodlení. Spo-

lupráce revizní komise s vedením svazu a 

se zaměstnanci pražského pracoviště je 

na velmi dobré úrovni. S návrhem odvádět 

jednu korun za člena problém nemám. 

Zůstane tak víc financí pro odboráře v zá-

kladních organizacích. To nám umožní 

pořádat pro členy víc akcí a přispívat jim 

na různé potřeby. Nemyslím, že jde o plýt-

vání s finančními prostředky. Jako členka 

revizní komise mám přehled, jak odborový 

svaz nakládá s majetkem a hospodaří  

s financemi. V OKD jsme spokojeni, že se 

svazu podařilo prosadit předčasné hornic-

ké důchody. Předčasné důchody by měly 

mít i ženy pracující v těžkých profesích. 

Toho se ale asi jen tak brzo nedočkám. 

Jsem ráda, že k dobrým výsledkům odbo-

rového svazu mohu přispět svým dílem. 

 

 

Milan DUFKA, Důl Kateřina Radvanice, 

Českomoravské sdružení Praha: 
 

Činnost svazu 

a výsledky do-

sažené od mi-

nulého sněmu 

hodnotím veli-

ce dobře. Poda-

řilo se dotáh-

nout řadu prio-

rit do zdárného 

konce, napří-

klad předčasné 

hornické důchody a finanční kompenzace. 

Úspěchů je celá řada, což jsme mohli vy-

slechnout i ve zprávě rady svazu o činnosti 

od minulého sněmu. Styl práce svazu ve 

vztahu k odborovým sdružením vyhovuje 

nejen mně, ale i odborovým organizacím 

ve východních Čechách. Velice oceňujeme 

služby, které nám poskytuje právní odděle-

ní svazu, jmenovitě právníci Antonín Těšík 

a Markéta Marinková. Nemáme směrem  

k vedení a radě svazu žádné výhrady. Za 

tím si stojíme a děkujeme jim za odvádě-

nou práci. Návrh na odvod jedné koruny 

na člena vítáme, je to pro naše odborové 

sdružení přínosem, jinak bychom asi v 

budoucnu měli finanční potíže.   Petr Kolev 

V Luhačovicích se v hornickém hotelu Harmonie 2 konal 25. dubna IV. sněm 

OS PHGN. Přítomných delegátů se HGN zeptal, jak hodnotí období, které uply-

nulo od minulého sněmu. Všichni se shodli na tom, že si odborový svaz jako 

celek vedl velice dobře. Přivítali i návrh rady svazu snížit odvod členských 

příspěvků na jednu korunu do roku 2028, který bude v březnu příštího roku 

předložen ke schválení IX. sjezdu OS PHGN svazu v Praze.  
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Programový ředitel Hnutí Duha Jiří Koželouh 

publikoval loni v MF Dnes článek s názvem 

„Uhelné tarify ministryně obchodu“. Například v 

něm uvedl, že společnost Czech Coal inkasova-

la na dividendách z koupených uhelných dolů 

na Mostecku 22 miliard korun. A podle něj 

odevzdala do státního rozpočtu na poplatcích 

„jen“ 800 milionů korun. Skutečná fakta jsou 

naprosto jiná. Zástupci těžební společnosti 

upozornili, že Koželouh současně zamlčel celou 

řadu faktů a souvislostí. 

 

Zelené lži pana Duhy 
 

„Pravdu rozhodně neříká. Doly byly v roce 

2007 na prodej za 28 miliard korun. Vyplacená 

dividenda tedy zatím ani nepokryla tehdejší 

tržní cenu. Stát přitom od nás na daních za 

posledních osm let dostal víc než 15 miliard 

korun, zaměstnanci včetně odvodů dalších 

zhruba 15 miliard korun. Připočítejme přes 

jednu miliardu korun na poplatcích a sedm 

miliard investic do životního prostředí a dojdete 

k číslu přes 38 miliard. To je skutečný finanční 

přínos Sev.en Energy celé České republice – 

suma 47krát vyšší, než co uvádí hnutí Duha,“ 

vysvětlila mluvčí Sev.en Energy Gabriela Sárič-

ková Benešová. 

„Jde o částku, za kterou lze postavit 25 mo-

derních nemocnic nebo 126 škol včetně kom-

pletního vybavení. To samozřejmě pan Kože-

louh neuvádí. Nehodí se mu to do jeho zelené-

ho krámu. Za pravdivá čísla a fakta by totiž 

svých 16 milionů korun, které Duha dle své 

výroční zprávy jen loni vydala na provoz a na 

platy svých zaměstnanců, zřejmě nikdy neinka-

soval,“ uvedla v MF DNES mluvčí. 

 

Ekologičtí aktivisté žalovali  

na těžaře 
 

Ekologičtí aktivisté z hnutí Duha loni na pod-

zim obvinili tři hnědouhelné společnosti z poru-

šování zákona o ekologické újmě a podali pod-

nět České inspekci životního prostředí. Násled-

né kontroly, které inspekce provedla v obou 

těžebních společnostech skupiny Sev.en Ener-

gy, vyvrátily obvinění ekologů jako neopodstat-

něná. 

Podnět na Českou inspekci životního prostře-

dí se opíral o tvrzení ekologů, že Vršanská uhel-

ná a  Severní energetická neplní  zákonnou po- 

 

vinnost vytvářet finanční rezervu pro případ 

ekologické újmy. 

Hodnocení rizik se těžební společnosti věnují 

již od roku 2012, kdy zákon vstoupil v platnost 

a průběžně je aktualizují,“ vysvětlila Hana Lo-

rencová, specialistka pro environmentální ob-

last Coal Services. 

„Kontroly konstatovaly, že oblast, na kterou 

byl podán podnět k prošetření, v případě Vršan-

ské uhelné vůbec nepatří do příslušné přílohy 

zákona o předcházení ekologickým rizikům. A 

zároveň že obě společnosti postupují v souladu 

se zákonem,“ doplnila Lorencová. 

 

Aktivisté obsadili rypadlo a zastavili 

těžbu 
 

Severočeské doly (SD) žádají po 90 aktivis-

tech z hnutí Limity jsme my, kteří loni v červnu 

násilně vnikli do Dolu Bílina, úhradu škody ve 

výši 661 473 korun. Předžalobní výzvu zaslala 

firma devadesáti lidem. 

Před vstupem do dobývacího prostoru si na 

500 demonstrantů vyslechlo varování v několi-

ka jazycích, že případné porušení dohody bude 

protiprávním jednáním. Část aktivistů výzvu 

ignorovala, odbočila z trasy a přes kordón poli-

cejních těžkooděnců vtrhla do nitra šachty, kde 

je pořádková jednotka postupně pochytala a 

odvezla na výslechy. Během zásahu těžaři vy-

hlásili mimořádnou událost a zastavili provoz. 

Vyčíslená škoda 661 473 korun se podle 

firmy skládá ze mzdových nákladů jejích za-

městnanců, kteří nemohli pracovat, a z úhrady 

prostoje pracovníků externí společnosti, kteří 

ze stejných důvodů museli přerušit sjednanou 

činnost. Devadesát demonstrantů má zaplatit 

celou škodu společně a nerozdílně. „Pokud se 

tak nestane, tak budeme nuceni tento dluh 

vymáhat soudní cestou,“ uvedl mluvčí Severo-

českých dolů Lukáš Kopecký. 

 

Zakladatel Greenpeace: Zelení  

parazitují na společnosti 
 

Patrick Moore je jedním ze zakladatelů orga-

nizace Greenpeace. Kanadský ochránce život-

ního prostředí však postupem času nesouhlasil 

se směrem, kterým se aktivisté vydali, a nako-

nec znechuceně odešel. Podle něj je většina 

zelených nevzdělaná po vědecké nebo technic-

ké stránce. 

„Jsou mezi nimi ale i chytří lidé, kteří profito-

vali z protekčního kapitalismu státních dotací 

na zelenou energii. Tato energie je však nejen 

drahá, ale i nespolehlivá, takže nikdy nebude 

moci soutěžit v tržní ekonomice s fosilními pali-

vy a jadernou energií. Program zelených je ne-

poctivý a pokrytecký. Čím dříve jej lidi začnou 

ignorovat, tím lépe. Je to ideologie, která nemá 

nic společného s fakty nebo vědou. Zelení vyu-

žívají strachu, politického establishmentu a 

utopické pohádky, aby získali podporu pro stra-

tegie, které ovšem nepovedou ke zlepšení, ale 

ke zhoršení stavu věcí. To oni parazitují na 

společnosti. Polykají miliardy a nic užitečného 

netvoří,“ vyjádřil své přesvědčení jeden ze za-

kladatelů Greenpeace.           (kov) 
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Fakta od zelených aktivistů nejsou věda, 

ale pokrytecká ideologie 

Zelení aktivisté a zelené spolky stupňují slovní i fyzické útoky proti těžebním 

společnostem, proti uhlí a jádru. Ty fyzické spočívají v nezákonném obsazo-

vání pracovišť povrchových dolů a v zastavování těžby, aktivisté lezou po ko-

mínech elektráren, na rypadla a připoutávají se k nim řetězy. Další kategorií 

jsou udavačství a účelové dezinformace o uhlí, energetice a znečišťování 

ovzduší. A to vše za peníze daňových poplatníků, protože zelené spolky do-

stávají státní dotace. Politici a média jim nekriticky dávají zelenou. 

Kolesové rypadlo              Foto: archiv 


