
 

   

Z obsahu: 
● Hornické odbory respektují gentlemanskou dohodu 

● Sněmovní komise k privatizaci OKD podá trestní oznámení na  

14 politiků a podnikatelů 

● Klimatičtí aktivisté okupovali 60 hodin rypadlo lomu Vršany 

MĚSÍČNÍK ODBOROVÉHO SVAZU PRACOVNÍKŮ HORNICTVÍ, GEOLOGIE A NAFTOVÉHO PRŮMYSLU 

Sociální partneři podepsali 

gentlemanskou dohodu 

Návrh, na kterém se sociální partneři i koali-

ce shodli, obsahuje celou řadu vylepšení pra-

covního práva. Vzhledem k dlouho a složitě 

hledanému kompromisu bylo navrženo písem-

né zachycení dosažených kompromisních ujed-

nání. 

„Zákoník práce nás ovlivňuje každý den. 

Jakákoliv změna tak musí mít širokou podporu 

a musíme být velmi opatrní, s jakými vylepšení-

mi přicházíme. Proto je velmi důležité, že jsme 

se dokázali s odbory i zaměstnavateli domluvit. 

Bude to první koncepční změna zákoníku práce 

za osm let,“ komentovala situaci ministryně 

Jana Maláčová. 

 

Sdílené pracovní místo 
 

Mezi hlavní změny patří například sdílené 

pracovní místo, což je nový institut, který umož-

ňuje zaměstnavateli zaměstnat více zaměst-

nanců v kratším pracovním úvazku tak, aby 

pokryl jedno pracovní místo. Nejméně dva za-

městnanci si budou moci sami po předchozí 

dohodě se zaměstnavatelem rozvrhovat svou 

pracovní dobu ve vzájemné spolupráci podle 

svých osobních potřeb. 

 

Dovolená 
 

Dalším z témat je dovolená, která přichází s 

návrhem výpočtu odvíjejícího se nově od počtu 

odpracovaných hodin a nikoli dní jako dopo-

sud. 

 

Doručování písemností  

zaměstnavatelem 
 

Jedním z dalších klíčových témat je i doručo-

vání písemností zaměstnavatelem, což je změ-

na reagující na praktické problémy, které doru-

čování komplikovaly. Snižuje se administrativní 

náročnost, která je kladená na zaměstnavate-

le, a to tak, že se ruší povinnost zaměstnavate-

le vydat zaměstnanci potvrzení o zaměstnání v 

případě ukončení DPP s výjimkou těch dohod, 

u kterých je prováděn výkon rozhodnutí srážka-

mi z dohody o provedení práce nebo které za-

kládaly účast na nemocenském pojištění. 

Součástí návrhu je také úprava provádějící 

transpozici Směrnice Evropského parlamentu a 

Rady (EU) o vysílání pracovníků do zahraničí v 

rámci poskytování služeb.  

Gentlemanskou dohodu podepsali 14. října 

vrcholní představitelé sociálních partnerů 

účastných na tripartitě, dále předseda vlády, 

ministryně práce a sociálních věcí, předsedové 

stran vládní koalice a předsedové poslanec-

kých klubů obou partnerů vládní koalice. 

Podle prezidenta zaměstnavatelského Svazu 

průmyslu a dopravy Jaroslava Hanáka je to 

poprvé, co sociální partneři takovou gentle-

manskou dohodu podepsali. 

 

„Pro byznys  jsou důležité zejména úpravy v 

oblasti doručování písemností, které pomohou 

odstranit mnoho dnešních výkladových problé-

mů. Ulehčení firmám přinese i zrušení povin-

nosti vystavovat potvrzení o zaměstnání u do-

hod o provedení práce do 10 000 korun. Nove-

la navrhuje i spravedlivější počítání dovolené. 

Nově by se měla počítat podle odpracovaných 

hodin, a ne podle odpracovaných dnů nebo 

směn. Je to fér pro všechny zaměstnance, ať už 

pracují pravidelně osm hodin pět dní v týdnu, 

nebo mají třeba krátký a dlouhý týden s různě 

dlouhými směnami. Trochu na půl cesty zůstá-

vá navržená úprava sdíleného pracovního mís-

ta. Její využitelnost ukáže až praxe,” řekl Jaro-

slav Hanák. 

„Pozitivem gentlemanská dohody je, že se 

uskutečnila mezi sociálními partnery, to je mezi 

odbory, zaměstnavateli a vládou. My, odbory, 

souhlasíme s tím, aby parlament dohodu  

v takovéto podobě přijal. Českomoravská kon-

federace  odborových svazů však  sociální part- 
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Spravedlivější výpočet dovolené nebo sdílené pracovní místo. To jsou některé 

ze změn, které obsahuje novela zákoníku práce z dílny Ministerstva práce a 

sociálních věcí (MPSV). Aby byla cesta tohoto návrhu parlamentem co nejsna-

zší, 14. října na Úřadu vlády došlo k podpisu „gentlemanské dohody“ mezi zá-

stupci vládní koalice, odborů a zaměstnavatelů. Všechny strany se dohodly, 

že budou podporovat návrh právě v této aktuální podobě. Jedná se o čestnou 

dohodu a její plnění není právně vymahatelné. Za odbory svůj podpis připojil 

předseda ČMKOS Josef Středula. 

Listopad 2019 

Jaroslav Hanák 
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nery dlouhodobě upozorňovala, a bude v tom 

pokračovat i nadále, že se tato dohoda netýká 

požadavku odborů na prodloužení zákonného 

rámce pro dovolenou na pět týdnů,“ uvedl pro 

HGN předseda ČMKOS Josef Středula. 

 

K gentlemanské dohodě k novele zákoníku 

práce se za Odborový svaz PHGN vyjádřila sva-

zová právnička Mgr. Markéta Marinková. 

„Z hlediska našeho odborového svazu lze za 

pozitivní změny, kromě legislativně -

technických, které by měly přispět k odstranění 

možných nejasností v praxi, považovat zejmé-

na: 

● navýšení náhrady nákladů na zřízení pomní-

ku nebo desky v případě smrti zaměstnance  

v důsledku pracovního úrazu nebo nemoci  

z povolání. Místo stávající pevné částky 20 000 

korun půjde o částku do výše nejméně jedena-

půlnásobku průměrné mzdy v předchozím roce 

(v roce 2018 činila průměrná mzda 31 225 

korun); 
 

● navýšení minimálního jednorázového od-

škodnění pozůstalých z dosavadní pevné část-

ky 240 000 korun na dvacetinásobek průměr-

né mzdy v předchozím kalendářním roce; 
 

● stanovení legislativního základu pro aktivity  

v oblasti prevence rizik vzniku poškození zdraví 

následkem pracovního úrazu nebo nemoci  

z povolání; 
 

● doplnění úpravy institutu průměrného výděl-

ku, kdy v případě, že je průměrný výdělek za-

městnance nižší nebo zaručená mzda, zvýší se 

průměrný výdělek na tuto výši, a to platí i pro 

institut pravděpodobného výdělku.“ 

 

 

Úskalí úpravy zákoníku práce pro 

zaměstnance 
 

„Naopak novou úpravu přechodu práv a po-

vinností z pracovněprávních vztahů považuje-

me pro zaměstnance za vysloveně negativní, 

protože jsme přesvědčeni, že ani zaměstnanci 

ani odbory nebudou mít možnost nově stanove-

né požadavky prokázat, a v případě sporů se 

tak budou dostávat do důkazní nouze. Tuto 

novou úpravu požaduje ministerstvo práce a 

sociálních věcí v návaznosti na evropskou judi-

katuru,“ vysvětlila Markéta Marinková. 

 

Co v návrhu novely zákoníku práce 

chybí 
 

„Návrh novely zákoníku práce vznikl jako 

kompromisní jak v rámci odborů, tak v rámci 

tripartity. Proto v něm nejsou všechny změny, 

které požadovaly jednotlivé odborové svazy, ani 

všechny změny, které požadovali zaměstnava-

telé. Pokud jde o problémy z praxe našeho 

svazu, nepodařilo se do návrhu prosadit napří-

klad požadavek na řešení ochrany zástupců 

zaměstnanců při pracovním úrazu. Dále úpravu 

výpočtu náhrady za ztrátu na výdělku po skon-

čení pracovní neschopnosti (takzvané renty)  

v případech, kdy ztráta vznikla až po skončení 

pracovního poměru. Nebo úpravu, která by 

stanovila pevné pravidlo pro zařazení zaměst-

navatele do příslušného kódu klasifikace eko-

nomické činnosti (CZ-NACE) pro účely rozšiřová-

ní kolektivní smlouvy vyššího stupně. Nevzdá-

váme se však, i nadále budeme usilovat o řeše-

ní zmíněných problémů, samozřejmě při re-

spektování závěrů gentlemanské dohody  

z tripartity, týkající se této novely zákoníku prá-

ce,“ doplnila pro HGN svazová právnička Mar-

kéta Marinková. 

Zástupci vládní koalice a sociální partneři se 

podpisem gentlemanské dohody zavázali, že 

nebudou bez vzájemné dohody prosazovat ani 

podporovat žádné další změny této doplněné 

transpoziční novely. Nebudou také bez vzájem-

né dohody podporovat ani prosazovat žádné 

další návrhy změn zákoníku práce.  

Novela zákoníku práce bude nyní předložena 

k projednání a schválení vládě. 
 

Připravil: Petr Kolev 

Zdroj: MPSV 

 

OSTRAVA: Při sanaci haldy v Ostravě-

Heřmanicích, jež patří mezi největší ekologické 

zátěže v Moravskoslezském kraji, nejsou pře-

kračovány limity pro znečištění ovzduší nebo 

hodnoty, které jsou ve městě obvyklé. Vyplývá 

to z mimořádného měření, které zadal státní 

podnik Diamo, jenž má na starosti zahlazování 

následků hornické činnosti. Měření provedl 

Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě. Měření se 

dělalo v obydlené oblasti, kterou halda může 

ovlivňovat. Zdravotní ústav zároveň prováděl 

odběry na měřicích stanicích v dalších ostrav-

ských částech, Radvanicích a Mariánských 

Horách. Naměřené koncentrace nepřekročily 

zákonné limity, případně průměrné hodnoty  

v Ostravě. 

MOST: Letošní jubilejní ročník Uhelného safari 

patřil v desetileté historii projektu Severní ener-

getické a Vršanské uhelné k těm nejúspěšněj-

ším. Během sezóny si rekultivace i oba lomy za 

provozu prohlédlo více než 3200 lidí. Od zahá-

jení projektu v roce 2009 přilákalo Uhelné safa-

ri už bezmála 30 000 návštěvníků. V letošním 

roce ke třem stálým trasám přibyla nová, speci-

álně upravená trasa pro děti od šesti let. BABY 

SAFARI zavádí malé návštěvníky na vnitřní vy-

hlídkovou terasu lomu ČSA a mohou si zblízka 

prohlédnout korečkové rýpadlo RK 5000.  

Z lomu se přesunou do Podkrušnohorského 

technického muzea, kde je pro ně připravena 

interaktivní prohlídka. Prostředí uhelného lomu 

je vyhledávanou kulisou pro filmové štáby nebo 

fotografy. Uhelné safari je součástí projektu 

Hornická stezka Krušných hor a pro turisty jsou 

připraveny také tematické turistické vizitky a 

razítka. 

 

MOSTECKO: Na 200 000 stromků vysadí  

v průběhu několika let na 15 hektarech rekulti-

vovaných ploch hnědouhelných lomů ČSA a 

Vršany na Mostecku společnost Rekultivace, 

která zahlazuje stopy po těžbě hnědého uhlí od 

roku 2000. První tisíce stromků zde už rostou 

od loňského roku. Stejně jako v jiných částech 

republiky se i na výsypkách odborníci při nové 

výsadbě rozhodli jít cestou smíšených a druho-

vě pestrých lesů. Vedle nových zalesněných 

ploch vznikají na rekultivovaných územích po-

stupně i obrovské pastviny. Na nich se pasou 

stáda plemena Masný simentál, do dvou let by 

jich mělo být už kolem stovky. Celková plocha  

v lomech Vršany a ČSA, která v průběhu let 

prošla nebo ještě projde rekultivací, je 9,4 tisí-

ce hektarů. Téměř 5000 hektarů již dostalo 

svou novou tvář. Zbytek plochy těžaři ještě vyu-

žívají. Po dotěžení uhlí se počítá s hydrickou 

rekultivací, tedy zatopením těžebních jam. 

ZBŮCH: Hornicko-historický spolek Západočes-

kých uhelných dolů otevřel ve Zbůchu na seve-

ru Plzeňska hornické muzeum. Najdete v něm 

předměty spojené s těžbou v plzeňské a radnic-

ké pánvi. Muzeum je na místě bývalé vrátnice 

dolu Masarykův jubilejní, známého také jako 

Důl Obránců míru, který byl hluboký 796 metrů. 

„Otevřeno bude podle zájmu. Školy už se hlá-

sí,” řekla členka výboru spolku Vlasta Hanaue-

rová. Počítá se s rozšířením o sousední velkou 

místnost v bývalém ředitelství západočeských 

dolů, které prostory pronajímá. Na dvoře bude 

příští rok maketa štoly o délce 15 metrů včetně 

vybavení a nářadí. Ve Vranovicích u Radnic na 

Rokycansku připravuje spolek 100metrovou 

podzemní štolu.  

Z regionů Josef Středula 

Markéta Marinková 
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Kvůli privatizaci OKD podá sněmovní  

komise trestní oznámení nejen na politiky 

Trestní oznámení na Sobotku a Urbana souvi-

sí s privatizací menšinového státního podílu  

v OKD v roce 2004. Pozdější premiér Sobotka 

byl v té době ministrem financí a Urban minis-

trem průmyslu a obchodu. 

Koláček a už zesnulý Petr Otava prodali OKD 

skupině RPG Industries vedené finančníkem 

Zdeňkem Bakalou. Koláčka a Bakalu sněmovní 

komise podezírá podle jejího předsedy Lukáše 

Černohorského (Piráti) z podvodu. Koláček a 

Otava totiž podle něho prodali Karbon Invest 

ještě v době, kdy vyjednávali se státem o pro-

deji minoritního podílu. 

„Podle názoru komise došlo k pochybení 

tehdejšího ministra průmyslu a obchodu Vladi-

míra Dlouhého, kdy samotná realizace, vkládá-

ní bytového fondu do společnosti OKD, neměla 

oporu v tehdy platných zákonech. To znamená, 

že pokud je tento právní názor správný, tak do 

této chvíle je bytový fond stále v majetku státu, 

i přesto, že tomu zápis v katastru nemovitostí 

do této chvíle neodpovídá,“ oznámil jeden  

z výsledků šetření komise Lukáš Černohorský. 

Vyšetřovací komise tak podle něho už navázala 

kontakt s ministerstvem financí a Úřadem pro 

zastupování státu ve věcech majetkových. „Do 

této chvíle jsme od nich nedostali argumen-

tačně uspokojivou odpověď na to, proč Česká 

republika nepodá určovací žalobu, u které by 

soud mohl určit, zdali stát je, nebo není majite-

lem těchto bytů,“ uvedl Černohorský. 

O vlastnictví bytů tak bude muset rozhodnout 

soud. Komise dospěla k závěru podat trestní 

oznámení pro porušování povinnosti při správě 

cizího majetku. „V tomto případě na tehdejšího 

ministra průmyslu Vladimíra Dlouhého, Jiřího 

Skalického, který byl tehdy ministrem pro sprá-

vu národního majetku a jeho privatizaci, Pavla 

Šandu, což byl šéf sekce majetkových účastí ve 

Fondu národního majetku (FNM), Romana Češ-

ku, předsedu Fondu národního majetku, a Jaro-

slava Jurečku, který byl náměstkem ministra 

pro správu národního majetku a jeho privatiza-

ci, který ve výsledku schválení snížení základní-

ho jmění na úkor státu podepsal,“ dodal Černo-

horský. 

Oznámení na nynějšího prezidenta Hospodář-

ské komory Dlouhého a Skalického se týká  

90. let, kdy stát ztratil v černouhelné společ-

nosti většinový podíl. 

 

Komise: Nevyjednali cenu  

nejvýhodnější pro stát 
 

Komise podává dále také trestní oznámení 

za zneužití pravomocí veřejného činitele na 

tehdejšího ministra průmyslu Milana Urbana a 

tehdejšího ministra financí – pozdějšího premi-

éra – Bohuslava Sobotku v souvislosti s privati-

zací menšinového státního podílu v OKD v roce 

2004 skupině Karbon Invest podnikatelů Vikto-

ra Koláčka a Petra Otavy za 4,1 miliardy korun. 

„Zájmem státu bylo vyjednat cenu, která byla 

co nejvýhodnější pro stát, což se v tomto přípa-

dě nestalo,“ uvedl Černohorský.  

Státní zastupitelství tvrdilo, že tehdejší cena 

podílu v OKD činila nejméně 9,8 miliardy korun 

a státu vznikla škoda přes 5,7 miliardy.  

Členové komise zkoumali kromě prodeje 

minoritního státního podílu OKD také například 

snížení základního jmění černouhelné společ-

nosti ve druhé polovině 90. let, kterým stát 

přišel o možnost firmu kontrolovat. Předmětem 

dvacetiměsíčního šetření bylo také plnění zá-

vazků nabyvatelem akcií ze smlouvy z roku 

2004 a příčiny úpadku OKD v roce 2016. Akcie 

nástupnické společnosti tehdy převzala státem 

vlastněná firma Prisko. Součástí OKD tehdy již 

nebyly desetitisíce hornických bytů. Za nové 

majitele bytového fondu vystupovala meziná-

rodní společnost Round Hill Capital, která sídlí 

v Londýně. 

 

 

Když OKD kolabovala, manažeři 

brali stamiliony 
 

Dva roky se o OKD stará státní firma Prisko. A 

vydělává. V rukou předchozích majitelů, mezi 

kterými byl Čechoameričan Zdeněk Bakala, 

společnost kvůli finančním problémům skonči-

la v insolvenci. Nebyla totiž schopna splácet 

své závazky. Ještě předtím přitom její klíčoví 

manažeři vydělávali rekordní částky, napsaly 

25. října Lidové noviny. 

Podle deníku si skupina 48 manažerů OKD 

během několika let přišla na 1,8 miliardy ko-

run. Pětice z nich pak dostala více než miliardu. 

V čele žebříčku se umístil generální ředitel a 

předseda představenstva OKD Klaus-Dieter 

Beck, jenž si v rozmezí let 2008 až 2013 vydě-

lal 542 milionů korun. 

Druhým v pořadí byl Ján Fabián, který byl 

místopředsedou představenstva a pozdějším 

Beckovým nástupcem. Ten si za šest let vydělal 

166 milionů korun. Třetím nejštědřeji placeným 

manažerem byl obchodní ředitel společnosti a 

syn někdejšího majitele dolů Petr Otava. Jeho 

příjmy z OKD se vyšplhaly na bezmála  

140 milionů. Nová fakta vyplynula z dokumen-

tu, který získala sněmovní vyšetřovací komise  

k OKD. Ta měla k dispozici posudek Znalecké 

společnosti s. r. o., který se věnuje mzdám  

v OKD. Jeho kopii LN získaly. 

„Vysoké mzdy OKD vyplácelo manažerům a 

členům statutárních orgánů i v letech, které 

byly pro podnik kritické. Problém nebyl jen  

v tom, že by se firma nepřipravovala na pokles 

cen uhlí na světových trzích a vyplácela divi-

dendy v řádu desítek miliard korun, ale podle 

sněmovní vyšetřovací komise společnost stáhly 

do úpadku i nevýhodné finanční operace a 

půjčky od mateřské společnosti NWR, která 

byla majitelem české OKD. Většinovým akcio-

nářem NWR byla do listopadu 2016 skupina 

CERCL, která z poloviny patřila kontroverznímu 

finančníkovi Zdeňku Bakalovi. 

 

Hornické odbory na rozdíl  

od podnikatelů a politiků obstály 
 

Že hornické odbory na rozdíl od podnikatelů 

a politiků obstály, potvrzuje v souvislosti s udá-

lostmi kolem privatizace OKD předseda Odbo-

rového svazu PHGN Jan Sábel.  

„Za úspěch, na kterém se jednoznačně podí-

lely hornické odbory, považujeme, že majitelem 

OKD je od dubna loňského roku státní podnik 

Prisko a důlní společnost vydělává. Skončila 

tím reorganizace podniku, který se v roce 2016 

dostal do úpadku. Je reálné, že se těžba pro-

dlouží až do roku 2030,“ říká Jan Sábel. 

 

Špetka pesimismu 
 

Pokud se však týká aktivit vyšetřovací komise 

k privatizaci OKD a možnosti pohnat všechny 

aktéry k zodpovědnosti, je předseda Sábel tak 

trochu pesimistou. 

„Byl bych neskutečně rád, kdyby se podařilo 

zašantročené miliardy – odhad je šedesát až 

sto miliard korun – vrátit do České republiky. 

Nejedná se jen o samotnou důlní společnost 

OKD, ale i lukrativní pozemky, které Bakala 

vlastní zejména v Karviné. Podle mne to sně-

movní komise nevyřeší, i když oceňuji její chvá-

lyhodnou snahu. Navíc mnozí politici byli propo-

jeni s byznysem a měli možnost ovlivnit rozho-

dování soudců a konkurzních správců, takže 

nečekám zázraky. Náš odborový svaz v té době 

činil všechno možné, aby podezřelé privatizace 

dolů zastavil. Upozorňovali jsme politiky na 

negativní dopady v dotčených regionech. Mar-

ně. Vyšetřování dřívějších sněmovních komisí 

vyšumělo vždy do ztracena. Koaliční vlády  

v devadesátých a následných letech zapříčinily 

krach, nebo vytunelování stovek životaschop-

ných domácích firem. To se týká i důlních spo-

lečností. Zahraničním firmám jsme prodali i 

pitnou vodu. Naše rodinné stříbro patří západ-

ním společnostem, které každoročně vyvádějí  

z České republiky stovky miliard korun na divi-

dendách. Aby mohl vyplatit dividendy, zadlužil 

Zdeněk Bakala vlastní společnost OKD, když si 

vzal mnohamiliardový úvěr od bank a jako zá-

stavu poskytl čtyřicet tisíc bytů, které měly pat-

řit zaměstnancům OKD. Privatizace důlních 

společností začala už v roce 1998, kdy tehdejší 

koaliční vláda prodala základní podíl a stát tak 

ztratil majoritu v OKD. Svůj díl viny nesou i měs-

ta a obce, zejména Karviná, Orlová, Havířov, 

Frýdek-Místek a další, které prodaly své podíly 

v OKD a umožnily její prodej Bakalovi,“ uzavírá 

předseda Jan Sábel. 
 

Připravil: Petr Kolev, 

(Zdroj: ct24.cz, Lidové noviny, psp.cz,  

irozhlas.cz) 

Sněmovní vyšetřovací komise k privatizaci těžební společnosti OKD dospěla 

po dvouměsíčním vyšetřování k závěru, že při privatizaci došlo k mnoha po-

chybením, a podává trestní oznámení na celkem 14 lidí, mimo jiné na bývalé 

ministry za ČSSD Bohuslava Sobotku a Milana Urbana a za ODA Vladimíra 

Dlouhého a Jiřího Skalického. Trestnímu oznámení budou čelit také podnika-

telé Zdeněk Bakala a Viktor Koláček, kteří byli s OKD spojeni, i další lidé. 
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Hutní průmysl a hornictví, zejména pak čer-

nouhelné hornictví, jsou spolu velmi úzce spo-

jeny a jedno nemůže být bez druhého. Považu-

jeme za nezbytné, aby byla zachována maxi-

mální možná soběstačnost České republiky i 

Evropy jako nezbytný základ pro zachování 

udržitelného stavu ekonomiky, sociální situace 

i bezpečnosti místo plnění rádoby ekologických 

cílů za jakoukoliv cenu. Je nutno si uvědomit, 

že likvidace hutního průmyslu a černouhelného 

hornictví bude znamenat katastrofu pro Morav-

skoslezský kraj, který bude zatížen razantním 

nárůstem nezaměstnanosti a s tím spojenými 

následky. Dojde k zásadnímu snížení životní 

úrovně velké části obyvatel, k nárůstu krimina-

lity a nepříznivým důsledkům pro život rodin. 

Jsme přesvědčeni, že s tak rozsáhlou a negativ-

ní změnou se Moravskoslezský kraj nedokáže 

vypořádat, stojí v solidárním prohlášení hornic-

kých odborů. 

„Hornický svaz od počátku své existence ctí 

odborářskou solidaritu nejen slovy, ale i skutky. 

Bez váhání podporujeme potřeby a požadavky 

ostatních členských svazů v Českomoravské 

konfederaci odborových svazů (ČMKOS). Proto 

odborářskou solidaritu, o které se někdy více 

mluví, než koná, očekáváme také od našich 

kolegů v ČMKOS. Ne vždy tomu tak bylo. Náš 

odborový svaz po více než dvaceti letech usilov-

ného snažení přesvědčil koaliční vládu Bohumí-

ra Sobotky a ministra financí Andreje Babiše, 

aby odsouhlasili zákon o předčasných starob-

ních důchodech pro hlubinné horníky v OKD. 

Jaké bylo ale naše zděšení, když jsme zjistili, že 

dva průmyslové odborové svazy ČMKOS před 

schválením tohoto historického úspěchu hor-

nických odborů a horníků napsali premiérovi 

dopis a žádaly v něm, aby tento návrh vláda 

zamítla. Hornické odbory by se k ničemu po-

dobnému nesnížily, protože odborářská solida-

rita pro ně není prázdných pojmem. Proto soli-

dárně a bez výhrad podporujeme odborové 

organizace KOVO v jejich požadavcích,“ vysvět-

luje předseda Odborového svazu PHGN Jan 

Sábel.              (pek) 

Hornické odbory podporují mezinárodní 

deklaraci odborů hutního průmyslu 
Odborový svaz PHGN vyjadřuje plnou 

podporu Společné deklaraci zástupců 

zaměstnanců, odborových organizací i 

svazů a asociací hutního průmyslu  

v rámci České republiky, Polska a Slo-

venska, ve které formulují požadavky 

ocelářů. Dokument byl zaslán Evrop-

ské komisi, Evropskému parlamentu, 

vládám jednotlivých zemí, evropským 

odborovým centrálám a odborovým 

svazům, a také zaměstnavatelům. 

V sídle Odborového svazu PHGN v Praze se 31. října uskutečnilo zasedání rady Českomoravského 

sdružení (ČMS) OO OS PHGN. Jednání zahájil kontrolou usnesení předseda ČMS Jindřich Jad-

wiszczok. Rada projednala čerpání rozpočtu ČMS za prvních devět měsíců letošního roku a návrh 

rozpočtu sdružení na rok 2020. Dalšími body byly stav členské základny k 30. červnu, příprava 

sněmu ČMS v roce 2020 a další organizační záležitosti. Úvodního jednání se zúčastnili hosté. 

Předseda odborového svazu Jan Sábel informoval členy rady ČMS o aktuální situaci a o přípravě 

IX. sjezdu odborového svazu, který se uskuteční v březnu příštího roku v Praze. První místopřed-

seda svazu a předseda SOO CCG Most Jaromír Franta nastínil situaci v těžbě hnědého uhlí na 

Mostecku, zmínil i práci uhelné komise, ve které oficiálně zastupuje ČMKOS. Místopředseda  

OS PHGN a předseda Sdružení hornických odborů OKD Rostislav Palička přiblížil složitou situaci 

odborů v jediném hlubinném černouhelném dole v zemi, hovořil i o složitém vyjednávání dodatku 

podnikové kolektivní smlouvy OKD. Na snímku jsou členové rady ČMS.           Text a foto: Petr Kolev  

Ekoteroristé okupovali 60 

hodin rypadlo Lomu Vršany 
 

Rypadlo hnědouhelného Lomu Vršany na Mos-

tecku obsadilo 29. října v noci osm mladých 

aktivistů-ekoteroristů. Podle jejich prohlášení 

nechtěli pasivně přihlížet tomu, „jak hrstka 

jedinců bezostyšně vykořisťuje naši planetu, 

ohrožuje budoucnost lidstva a jeho celkovou 

existenci, a to jen pro svůj zisk”. Za takové pro-

hlášení by se nemusely stydět ani italské Rudé 

brigády, což byla levicová teroristická organiza-

ce ze 70. let minulého století nebo Frakce 

Rudé armády (RAF) - západoněmecká levicová 

teroristická skupina aktivní v letech  

1970–1998. 
 

Šlo zřejmě o zástupný protest proti tomu, že 

ČEZ zamýšlí prodat elektrárnu Počerady společ-

nosti Se.ven Energy. Na skrývkový bagr na Slati-

nické výsypce se skupina dostala, když byl mi-

mo provoz. Policie se snažila aktivisty přesvěd-

čit, aby slezli. Skupinka mladých lidí zřejmě byla 

součástí českého klimatického hnutí, které se 

vyznačuje rozšiřováním poplašných zpráv a 

stále častěji teroristickými akcemi. Policie zkou-

šela s ekoteroristy vyjednávat, místo aby je 

zatkla a vyvedla z areálu, kde neměli co dělat.  

Již v úterý ráno aktivisté uvedli, že budou na 

místě tak dlouho, než skončí doba uhelná. 

„Chceme bezodkladný konec uhlí, uzavření 

elektrárny Počerady a Chvaletice, dolu Vršany a 

spravedlivý svět. Za klimatickou spravedlnost 

budeme bojovat až do konce,“ hlásali revoluč-

ně naladění ekoteroristé.  

Aktivisté se podle policie dopustili protiprávní-

ho jednání, když obsadili majetek, který jim 

nepatří. A nutno dodat, že zatím beztrestně. 

Proti těžbě uhlí v lomech už několikrát protesto-

vali. Loni 30. června se 16 lidí připoutalo na 

vrcholu rypadla v lomu Bílina. Od té doby stála 

těžba, Severočeské doly obnovily provoz po 12 

hodinách. Mezitím několik set aktivistů z evrop-

ských zemí pochodovalo podél hrany lomu. 

Uprostřed pochodu několik desítek lidí opustilo 

legálně vymezenou trasu a vtrhlo do povrchové-

ho dolu, policisté je postupně zajistili. Aktivisté 

pak čelili pouze podezření z přestupku. 

Skupinka fanatických ekoteroristů vydržela 

okupovat rypadlo ve Vršanech téměř tři dny, 

než to vzdala a po 60 hodinách slezla z rypadla. 

Policie je na místě zajistila. Jednalo se o aktivis-

ty z hnutí Against Coal. Naskýtá se otázka, jak 

dlouho bude policie podobné protiprávní akce 

fanatiků, při kterých jde kromě ekonomických 

škod především o ohrožení zdraví a životů pro-

testujících i zaměstnanců, vyšetřovat pouze 

jako přestupkovou činnost Nebo snad pro zele-

né fanatiky a agresory zákony neplatí?        (lev) 

OKD sníží počet ředitelů na šest 
 

Černouhelná těžební společnost OKD se roz-

hodla zpřehlednit svou organizační strukturu.  

V rozhovoru pro Měsíčník Horník to uvedl před-

seda představenstva a výkonný ředitel firmy 

Michal Heřman. 

„Počet ředitelských pozic jsme ze 13 zredu-

kovali na šest. Kromě výkonného ředitele tak 

bude mít OKD obchodního ředitele, finančního 

ředitele, ředitele právní služby, ředitele provozu 

a personální ředitelku. Zbývající ředitelské pos-

ty byly buď zrušeny, nebo nahrazeny náměstky, 

případně vedoucími pracovníky. Současně jsme 

posílili pravomoci a roli závodních na jednotli-

vých dolech,“ vysvětlil Heřman.  (čt24.cz) 


