Plány na přeměnu evropských uhelných elektráren na spalování
dřevěných pelet mohou zlikvidovat lesy a podpořit klimatickou krizi. Regulátoři EU totiž považují biomasu za uhlíkově neutrální obnovitelnou alternativu. Jak zdůraznilo 800 vědců, tímto zásahem dojde ke zvýšení emisí po celá desetiletí, ne-li po staletí.
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Hornické odbory stojí na pevných
základech a jsou soběstačné
OKD prohlásil, že vláda chce, aby doly OKD
fungovaly a těžily co nejdéle. Pro zlepšení hospodářských výsledků se počítá s úsporami i se
zvýšením těžby. V roce 2020 by těžba uhlí měla
vzrůst o 300 tisíc tun na celkových 3,5 milionu.
Nový rok 2020 bude nepochybně nabitý událostmi, ale i problémy. Z pohledu To je pro nás, pro zaměstnance OKD a celý
odborářů bude událostí číslo jedna konání IX. sjezdu Odborového svazu region velice důležitá informace.

říká předseda OS PHGN Jan Sábel

PHGN. Určitě bude pokračovat nevybíravý tlak zelených aktivistů, klimatologů
a europoslanců na likvidaci důlního průmyslu v Evropě. Společnost OKD čelí
četným problémům a na další si zadělává, když blokuje uzavření dodatku odvětvové smlouvy. Ale ani na ostatních pracovištích není o problémy nouze. O
některých událostech a problémech HGN hovořil s předsedou Odborového
svazu PHGN Janem Sábelem.
Kterou událost považujete z hlediska odborového svazu za nejdůležitější?
Bezesporu to bude IX. sjezd OS PHGN, který
se uskuteční 12. března v Praze. Na 100 delegátů bude hodnotit činnost odborového svazu
za uplynulé čtyři roky. Sjezd musí také schválit
program svazu na další volební období. Odboráři ale neplánují pouze od sjezdu ke sjezdu.
Připravujeme finanční analýzu k pokrytí naší
činnosti do roku 2035! Budeme přitom vycházet ze skutečnosti, že odboráři budou i do budoucna platit členský příspěvek pouze jednu
korunu a zbytek financí zůstane v rozpočtech
základních organizací a odborových sdružení.
Počítáme s tím, že z majetku, který odborový
svaz má k dispozici, by určitá část prostředků
mohla být použita k financování činnosti našich
sdružení a základních organizací. Finanční
analýzu musíme připravit do konání sjezdu.

černého uhlí v důlní společnosti OKD. Je to
reálné?
Jsme si vědomi, že důlní společnost OKD je
v problémech. Hledá se způsob, jak dál. Ceny
koksovatelného černého uhlí na světových
trzích klesají. To už jsme ale v průběhu uplynulých dekád zažili několikrát. Největší chybou, a
toho by si vláda měla být vědoma, by bylo
ukončení těžby černého uhlí v OKD. V prvé řadě
by to ohrozilo zaměstnanost zejména v Karvinském okrese, ale i v návazných profesích
v regionu. Ohrožena by byla výroba v ocelárnách v Moravskoslezském kraji, které jsou
závislé na koksovatelném uhlí a spolu s OKD
jsou zde největšími zaměstnavateli.

Těžební společnost OKD, kterou vlastní stát,
ale loni skončila ve ztrátě několika set milionů
korun. Co s tím?
To mělo objektivní příčiny. Pro nás je důležité,
K vypracování seriózní analýzy je nutné znát že premiér Andrej Babiš po jednání s vedením
další fakta. Můžete se zmínit o těch nejdůležitějších?
Ano. Bude velice důležité, aby uhelná komise, v níž máme tři zástupce, zpracovala co
nejdříve analýzu spotřeby elektrické energie
pro Českou republiku na další období. Musíme
vědět, jakým tempem bude stát postupovat při
útlumu uhlí, na který tlačí Evropská unie.
S ministrem průmyslu Karlem Havlíčkem se
shodujeme v názoru, že Česká republika musí
být i do budoucna soběstačná ve výrobě elektrické energie. Stát musí co nejdříve rozhodnout, jakým způsobem, kdy a kdo bude stavět
nové bloky v jaderných elektrárnách Temelín a
Dukovany. V průběhu jejich výstavby se postupně dotěží některá uhelná ložiska.
V této souvislosti se hovoří o ukončení těžby

Evropská komise nastolila trend útlumu těžby
uhlí, který zřejmě nelze odvrátit. Je to tak?
Ano, počítá se s postupným uzavíráním uhelných dolů v Evropě, ale paradoxně několik kilometrů za naší státní hranicí staví Poláci obří
uhelný důl, který bude v budoucnu možná dodávat uhlí našim hutím, ale už za jiné, podstatně dražší peníze. Na to doplatí naše firmy. Největší chybou vlády, které by se mohla dopustit,
by bylo odepsání nerostného bohatství, které je
možné z podzemí dobývat. Nikdy v budoucnu
se stávajícími dobývacími technologiemi nebude stát schopný obnovit těžbu uhlí. Opakuji
tedy, že stěžejným úkolem uhelné komise je,
aby připravila pro vládu analytický materiál
spotřeby elektrické energie s výhledem na několik desítek let. Jsem rád, že jsme ve shodě
jak s premiérem Babišem, tak i s ministrem
průmyslu Havlíčkem v tom, že nejdříve bude
muset být vyřešena jaderná elektřina, a do té
doby se uhlí bude muset v České republice dál
těžit.
Odpůrci uhlí ale argumentují, že hlubinné dobývání je ztrátové…
V žádné evropské zemi by nebylo hlubinné
dobývání ziskové bez pomoci státu. V Německu, Španělsku, Maďarsku, Polsku a dalších
zemích je hlubinné dobývání uhlí dotované
státem. Jedná se o nerostné bohatství státu a
politici by si měli uvědomit, že otevřená ložiska
je třeba dotěžit. V tohoto úhlu pohledu se naše
vlády nechovají zodpovědně, protože odepsaly
obrovské zásoby koksovatelného uhlí v OKD, a
to na dolech Paskov a Lazy.
Budou mít tato opatření negativní dopady na
moravskoslezský region?
Z Karviné odchází ročně tisíc mladých a většinou vystudovaných lidí. Stěhují se za prací do
větších center, jako je Brno a Praha. V regionu
zůstanou jen starší lidé a důchodci. To bude
mít dopad na místní průmysl. Je tedy povinností vlády, aby se tomu snažila předejít. Uzavíráním dolů s dopadem na návazné firmy přijdou
o práci desetitisíce lidí. Z tohoto hlediska ne-

jsme spokojeni s přístupem vlády k hrozící ka- Diamo, Ostroj Opava a další firmy. Nehrozí, že
OSTRAVA: Celkem 41 důlních záchranářů Hlavtastrofě.
by odborový svaz postupně zaniknul.
ní báňské záchranné stanice (HBZS) Ostrava
Nejvíce elektřiny se vyrábí v hnědouhelných OS PHGN se zatím nepodařilo uzavřít se za- bylo vyznamenáno za dlouholeté zásluhy, plněelektrárnách, a to přes 43 procent. Jak reálný městnavatelským svazem dodatek kolektivní ní úkolů, rozvoj oboru i osobní odvahu. Vyznamenávání předával předseda ČBÚ Martin Štemje tedy požadavek na okamžité uzavření hně- smlouvy vyššího stupně. Proč?
douhelných lomů?
Uzavření dodatku číslo dva kolektivní berka spolu s ředitelem HBZS Josefem KaspeJe jasné, že teplárny a elektrárny se bez do- smlouvy vyššího stupně blokuje vedení OKD. rem v pietní síni záchranných sborů v hornicmácího hnědého uhlí ani v budoucnu neobe- Navrhujeme zvýšení tarifů kopírující navýšení kém skanzenu na Dole Anselm. Tři muži – Ladijdou. V místech, kde jsou dosažitelné zásoby minimální mzdy, konkrétně o 1250 korun. Pří- slav Hübner, Svatomír Tošenovský a Jiří Honhnědého uhlí, by těžba měla pokračovat. Bohu- padná dohoda by v žádném případě nezpůsobi- zek, z minulých let držitelé nejvyšší resortní
žel, územní limity, které v devadesátých letech la navyšování mezd v OKD. Nechápu proto medaile Záchranářského záslužného kříže zlazavedla vláda Petra Pitharta, se za dvě dekády tvrzení generálního ředitele OKD, že by podpi- tého dostali od předsedy ČBÚ pamětní listy a
ukázaly jako zcela nesmyslné a škodící. Zelení sem dodatku došlo k výraznému růstu mezd, od ředitele HBZS pak čestné záchranářské
fanatici by tedy místo protestů a okupování což je důvod, proč blokuje vyšší kolektivní dýky, vyrobené jen pro tuto příležitost. Tito muži
velkostrojů měli navštívit rekultivované plochy smlouvu. Za dvacet let, co působím v čele na- patřili ke členům prvotního důlního výjezdu
po povrchové těžbě na Sokolovsku a Mostecku. šeho odborového svazu, se nestalo, aby člen- pohotovosti HBZS při neštěstí na Dole ČSMPokud by porovnali fotografie, jak krajina vypa- ská zaměstnavatelská organizace blokovala na Sever 20. prosince 2018. Podávali mimořádné
dala před a po těžbě, seznali by, že důlní spo- základě nepravdivých čísel a argumentů podpis výkony a prokazovali mimořádnou odvahu.
lečnosti odevzdaly přírodu v lepším stavu, než odvětvové smlouvy.
STONAVA (KARVINSKO): Památku 13 horníků,
byla před těžbou. Dnes jsou na místě povrchových dolů krásná velká jezera a koupaliště Zůstáváte i ve světle právě uvedených událostí kteří 20. prosince 2018 zahynuli při výbuchu
metanu v podzemí Dolu ČSM-Sever, připomíná
sloužící k rekreaci, golfová hřiště, nebo areály i v roce 2020 optimistou?
pro dostihové sporty. Rekultivované plochy jsou
Myslím, že není důvod k naprostému pesimis- od prosince v centru obce Stonava na Karvinvhodné i k podnikání, například v zemědělství. mu. Já na sjezdu končím a odcházím do důcho- sku žulový monument ve tvaru slzy. Více než
du, ale jsem si jist, že náš hornický odborový dvoumetrové dílo sochaře Martina Kuchaře
Vraťme se k odborům. Neohrozí případné uza- svaz je připraven a schopen i v příštích letech posvětil pomocný ostravsko-opavský biskup
vírání dolů a povrchových lomů činnost odboro- plnit své poslání. Podmínkou je, aby členové, a Martin David. Pietního aktu se zúčastnilo někového svazu?
hlavně funkcionáři před i po sjezdu vystupovali lik stovek lidí, premiér Andrej Babiš (ANO),
Nikoliv, odborový svaz bude i nadále pokračo- a konali v jednotě. Jedině tak může náš odbo- představitelé měst a obcí z Moravskoslezského
vat ve své činnosti. Neuvažujeme o žádných rový svaz i v budoucnu dosahovat podobných kraje, vedení těžební společnosti OKD, horníci,
omezeních. Některé členské svazy v ČMKOS úspěchů jako v minulosti. Všem členům a funk- záchranáři i mnoho pozůstalých po zemřelých
mají 200 i méně členů. My jsme ale v pořadí cionářům proto přeji v novém roce 2020 hlav- havířích. Řada hostů přijela z Polska, protože
šestý největší odborový svaz. Je třeba vědět, že ně pevné zdraví, a aby se jim splnila novoroční až na jednoho byli všichni mrtví horníci Poláci.
i po případném ukončení těžby se hlubinné a přání a rok 2020 byl pro ně ještě úspěšnější Společnost OKD už odškodnila všechny rodinné
příslušníky. Pozůstalí dostávají také renty.
povrchové doly okamžitě neuzavřou. Určitě než rok 2019.
bude dál pokračovat v činnosti státní podnik
Petr Kolev

Babiš: vláda chce,
aby OKD těžila co
nejdéle

Sokolovská
uhelná investuje
do ekologie

Těžební společnost OKD, jejímž majitelem je
prostřednictvím podniku Prisko stát, skončí za
rok 2019 ve ztrátě několika set milionů korun.
To bylo v prosinci hlavním předmětem jednání
premiéra Andreje Babiše s vedením důlní společnosti.

Téměř 4,5 miliardy korun investovala od svého
založení v roce 1994 společnost Sokolovská
uhelná (SU) do ekologických opatření. Je tak
jednoznačně největším investorem v oblasti
ekologie v Karlovarském kraji.

Rok předtím mělo OKD zisk 1,3 miliardy korun. Za loňskou ztrátou podle Babiše stojí nižší
výkupní cena uhlí i předloňské neštěstí v podzemí Dolu ČSM, při němž zemřelo 13 horníků a
v prostoru se pak dlouho netěžilo. Premiér
uvedl, že společnost v této souvislosti vytěžila
o 400 tisíc tun uhlí méně.
Pro vedení OKD, pro zaměstnance a hornické
odbory zazněla na jednání jiná podstatná informace. Premiér Babiš zdůraznil, že vláda chce,
aby důlní společnost OKD dál fungovala a těžila co nejdéle. Pro zlepšení hospodářských výsledků se počítá s úsporami i se zvýšením
těžby. V roce 2020 by měla těžba vzrůst o 300
tisíc tun na celkových 3,5 milionu tun uhlí.
„Z těch 3,5 milionu tun zůstávají v regionu dva
miliony. Takže i pro ostatní firmy je fungování
OKD důležité,“ dodal Babiš.
Těžební společnost OKD je jediným producentem černého uhlí v Česku. I s pracovníky
dodavatelských firem nyní v dolech na Karvinsku pracuje zhruba 8500 lidí.
(red)

V těžební oblasti firma realizovala nebo průběžně realizuje celou řadu ekologických opatření. Za všechny uveďme pravidelné transfery
živočichů a rostlin před postupem těžby do
nových lokalit, čištění důlních vod nebo zkrápění exponovaných úseků kvůli snížení prašnosti.
Mezi nejvýznamnější ekologické investice
patří odsíření obou elektráren, instalace elektroodlučovačů pevných částic na sušárně, briketárně i teplárně nebo technologie termické
likvidace zapáchajících odpadních plynů. I díky
tomu jsou emise ze zpracovatelské části pod
hranicí nejpřísnějších ekologických norem.
V oblasti revitalizace území postižených
těžbou uhlí firma zahlazuje vlivy hornické činnosti a dlouhodobě přetváří obnovená území
v hodnotné krajinné celky, a to jak z hlediska
vytváření biologicky hodnotných ekosystémů,
tak tvorby podmínek pro rekreační vyžití člověka v krajině. Příkladem je koupaliště Michal,
golfové hřiště v Dolním Rychnově, naučná stezka na Podkrušnohorské výsypce nebo budované jezero Medard.
(red)

Z regionů
VŘESOVÁ: Speciální laboratoř Sokolovské uhelné ve Vřesové úspěšně prošla akreditací podle
nové normy. Ta je výrazně přísnější než předchozí norma a v řadě oblastí zavádí pro laboratoře dokonce i nové povinnosti, ať už jde o nakládání s daty nebo bezpečnost. Úspěšné absolvování zkoušky je garancí, že ať si ve Vřesové objednáte rozbor vody ve studni, analýzy
odpadů nebo měření emisí, bude vždy spolehlivé a v nejvyšší možné kvalitě.
OSTRAVA: Patnáct let činnost Spolku svatá
Barborka OKD v číslech: podpořila více než 150
dětí, poskytla jim celkem 29 423 342 korun
jako individuální pomoc, zorganizovala 26 společných akcí pro děti a maminky, uspořádala
14 BarboRadování. Na podporu své činnosti
obdržela od dárců více než 26,5 milionu korun.
Od Nadace OKD získala bezmála šest milionů
korun a její členové zaplatili na příspěvcích
přes 9,1 milionu korun.
MOST: Díky Vršanské uhelné ze skupiny Sev.en
Energy se děti na Mostecku učí poznávat vesmír, pracovat s roboty, osvojují si zpracování
slitin železa v moderní dílně a dalšími rozličnými způsoby nacházejí cestu k technickému
vzdělávání. Loni podpořila společnost z grantu
Chytré hlavy pro Sever školy a technické kroužky v regionu třemi miliony korun. Se svými projekty loni uspělo 11 žadatelů. Za deset let existence grantu Chytré hlavy pro Sever rozdělila
Vršanská uhelná na podporu vzdělávání více
než 20 milionů korun.
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Nejvyšší hornické ocenění získal svazový
inspektor bezpečnosti práce Petr Švehla
Místopředseda vlády a ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček a předseda
Českého báňského úřadu Martin Štemberka předali u příležitosti svátku patronky horníků svaté Barbory v reprezentativních prostorách úřadu 11. prosince osobnostem, které se zvláštním a ojedinělým způsobem zasloužily o rozvoj
hornictví, nejvyšší báňské ocenění: medaile Jiřího Agricoly. Mezi oceněnými
byl rovněž svazový inspektor bezpečnosti práce Petr Švehla, jehož domovským působištěm je Sokolovská uhelná a.s. Slavnostního aktu se účastnili
též rodinní příslušníci.
Díky osobní iniciativě předsedy Odborového
svazu PHGN Jana Sábela jsou již několik let
mezi vyznamenanými pracovníky i odboroví
funkcionáři. Po skončení slavnostního udílení
resortních medailí poblahopřál vyznamenaným
ministr Havlíček. Zasvěceně promluvil o náročném oboru, kterému nositelé vyznamenání
věnovali svůj talent a tvořivou sílu. Připomněl
obtížnost a nebezpečnost hornické práce,
s uznáním se vyslovil o schopnostech a úsilí
těch, kteří se s přírodními překážkami potýkají,
a ujistil přítomné o významu, jaký hornictví
zaujímá v naší společnosti.
O bezprostřední dojmy se po slavnostním
aktu podělil se čtenáři HGN vyznamenaný svazový inspektor Petr Švehla.
„Nejvyššího hornického ocenění si velice
vážím. Vnímám to i jako poděkování všem, kteří
mi při práci pomáhají a spolupracují se mnou.
Všude tam, kde jsem jako inspektor a odborový
funkcionář působil, tedy nejen v domovské
Sokolovké uhelné, ale i v menších organizacích, které jsou sdruženy pod naším hornickým
odborovým svazem, jsem se setkával se vstřícností a vzájemnou pomocí. Poděkování a uznání patří opravdu všem, komu nebyla, není a
nebude cizí bezpečná práce. Bez ohledu na to,
zda se jedná o zaměstnance, či zaměstnavatele,“ řekl.
V oblasti BOZP působíte pracujete řadu let,
určitě máte mnoho zkušeností. Jak jste se
k tomuto oboru dostal?
V roce 1985 jsem začínal jako řadový inspektor bezpečnosti práce. Po revoluci v roce 1992
mi bylo nabídnuto, abych nabyté zkušenosti a

znalosti zúročil ve funkci svazového inspektora
bezpečnosti práce. Nabídku jsem přijal a od té
doby jsem svazovým inspektorem Odborového
svazu PHGN.
Přispěla k vašemu rozhodnutí skutečnost, že
jste si k této problematice vytvořil osobní
vztah?
Ano. Je pravda, že už jako řadový úsekový
inspektor jsem měl k bezpečnosti práce pozitivní vztah. Tam, kde jsem zpočátku působil, jsme
dosahovali slušných výsledků, nedocházelo
naštěstí k těžkým ani smrtelným pracovním
úrazům; vyhnuli jsme se nepříjemným pracovním úrazům vyplývajícím z určitého rizika nejen
hornické práce. Bohužel, časem nastaly i události smutné, tragické… Vždy jsem se snažil
jako odborový inspektor zastat postižených
pracovníků a brát v úvahu jejich oprávněné
připomínky. Mohu říct, že odbory dosahují
v této oblasti dobrých výsledků, které jsou viditelné a hmatatelné.
Jak hodnotíte systém svazové inspekce bezpečnosti práce v rámci OS PHGN?
V uhelných regionech zabezpečují oblast
BOZP v jednotlivých provozech odboroví inspektoři, a hlavně členové komisí BOZP při závodních výborech. Jejich činnost je v kompetenci
členských sdružení nebo závodních výborů
OS PHGN jednotlivých dolů a provozů. Tito inspektoři jsou metodicky řízeni svazovými inspektory. Na každém dole a ve firmách působí
při práci dobrovolní úsekoví inspektoři. Jejich
činnost řídí a metodicky zabezpečují závodní
inspektoři BOZP. Když navštěvuji malé organi-

Petr Švehla
Po vyučení započal profesní kariéru v roce 1967 jako provozní elektrikář
Kombinátu pro využití hnědého uhlí ve Vřesové u Sokolova. Od roku 1972 působil též jako úsekový důvěrník odborové organizace závodu Tlaková plynárna. Odpovědný přístup a pečlivost při zajišťování podmínek bezpečné práce a
ochrany zdraví zaměstnanců vedly k tomu, že se již po třech letech stal inspektorem BOZP. Pro svou spolehlivost, provozní zkušenosti a hluboký zájem
o zaměstnance a jejich pracovní prostředí byl doporučen stát se předsedou
komise BOZP. Své znalosti dále prohluboval absolvováním profesních kurzů
zaměřených na BOZP, odborových školení a zkoušek před orgány státního
odborného dozoru. Nabyté znalosti a zkušenosti využíval od roku 1992 již
jako svazový inspektor bezpečnosti práce. Petr Švehla je uznávaným členem
Odborového svazu PHGN a má významný podíl na dosažení vynikajících výsledků v oblasti bezpečnosti práce.

Petr Švehla poděkoval za vyznamenání i
patronce horníků svaté Barboře.
zace, tak vnímám, že tamní profesní zaměstnanci, zástupci firem, nás, svazové inspektory,
berou jako jakýsi předvoj hornického odborového svazu. Pomáháme jim nejenom v otázkách
bezpečnosti práce, ale i v organizačních záležitostech, jako jsou například vztahy mezi zaměstnavatelem a odbory. V tom vidím další,
pozitivní přínos svazových inspektorů.
Předáváte své vlastní zkušenosti mladším kolegům?
Jednou ročně pořádáme v Sokolově seminář
inspektorů bezpečnosti práce za účasti předsedů závodních výborů a členů komisí bezpečnosti práce. Potřebné informace jim předávám
nejen já, ale i přizvaní zástupci státního odborného dozoru. Velice si vážím toho, že Obvodní
báňský úřad Sokolov posílá na tyto akce špičkové báňské inspektory, například Ing. Karla
Heidlera. Našich setkání se pravidelně a s velkým zájmem zúčastňuje Ing. Miroslav Duchek,
vedoucí inspektor OIP Plzeň. Hlavní význam
tradičních setkání spočívá v tom, že získané
informace dokážou účastníci seminářů využívat
přímo na pracovištích.
Budete i po převzetí medaile J. Agricoly pokračovat v práci na úseku BOZP?
Nechci předbíhat událostem, prozatím ano,
ale uvidí se, jaké úkoly, perspektivy a možnosti
před nás postaví sjezd OS PHGN, který se uskuteční v březnu 2020 v Praze.

Text a foto: Petr Kolev
3

Jaromír Franta: Růst minimální mzdy se musí
promítnout do dodatku odvětvové smlouvy
Přesně před rokem jsme informovali, že představitelé OS PHGN a Zaměstnavatelského svazu důlního a naftového průmyslu v závěru roku 2018 podepsali
Dodatek číslo 1 odvětvové smlouvy pro rok 2019. Díky tomu došlo k navýšení
mezd v každém tarifním stupni u všech tarifních tabulek o 1400 korun. Letos
bohužel HGN takovou informaci nemá. Vyjednávání Dodatku číslo 2 se kvůli
obstrukcím vedení OKD zkomplikovalo. Proč k tomu došlo, na to se HGN zeptal prvního místopředsedy OS PHGN a šéfa odborového vyjednávacího týmu
Jaromíra Franty.
Jak k výzvě odborů na zahájení vyjednávání
dodatku a k jejich návrhu přistoupili zástupci
zaměstnavatelského svazu?
Naším cílem, stejně jako v loňském roce, je
úprava tarifních tabulek tak, aby se do nich
promítlo navýšení minimální mzdy. Zaměstnavatelský svaz odpověděl, že s návrhem na zvýšení tarifů o 1350 korun nesouhlasí. V prvním
kole vyjednávání obou týmů jsme zaznamenali,
že roli černého Petra bude sehrávat vedení
OKD. Zaměstnavatelé uvedli, že jsou ochotni
jednat o procentuálním navýšení tarifních tabulek. Namítli jsme, že jsme schopni jednat o
čemkoliv, ale náš návrh jsme zvolili na základě
dohody z roku minulého. Posun jsme očekávali
ve vyjednávání ve skupinách tři plus tři. I když
začátek vyjednávání bývá tradičně ostřejší,
přesto nás zaměstnavatelé zaskočili, a to návrhem růstu mezd v tarifních tabulkách o čtyři
procenta. To je pro nás nepřijatelné. Nabídli
jsme kompromis. Poté, co byl vládou schválený
růst minimální mzdy o 1250 korun, jsme náš
původní návrh 1350 korun snížili na tuto částku. Zaměstnavatelé to odmítli, změnili přístup a
navrhli 700 korun do tarifních tabulek. Tím
skončilo vyjednávání skupin tři na tři. Zaměstnavatelům jsme dali najevo, že nemáme jediný
důvod ustupovat. Zvláště, když od našich členů, kteří působí u zaměstnavatelských organizací, máme spolehlivé informace, že navýšení
v každém tarifním stupni o 1250 korun neohrožuje ani jednoho zaměstnavatele. Tarifní tabulky OKD jsou o tisíce korun vyšší, než činí náš
návrh. Přesto zástupkyně vedení OKD nebyla
schopná vysvětlit, proč důlní společnost má
s naším návrhem problém. Pro nás bylo rovněž
nepochopitelné, proč zástupci zaměstnavatelů
navrhují v každém tarifním stupni jinou finanční
částku a obdobně i v tarifních tabulkách. Zůstali jsme na svých číslech, to je 1250 korun. Zástupci zaměstnavatelů budou o výsledku vyjed-

návání informovat představenstvo zaměstnavatelského svazu a my budeme informovat předsedu odborového svazu. Uvidíme, zda bude
šance najít kompromis.
Jak dopadlo vyjednávání dodatku podnikové
kolektivní smlouvy v organizacích, které řídíte
jako předseda Sdružení odborových organizací
Czech Coal Group Most?
Rok 2020 je třetím rokem platnosti kolektivní
smlouvy. To hlavní, růst mezd, máme ustanovené dlouhodobě. S jednoletou platností vyjednáváme náklady sociálního charakteru, tarifní
tabulky. Pro letošní rok jsme vyjednali dodatky
pro společnosti Vršanská uhelná, Severní energetická a Coal Services, kde jsme dohodli nárůst o 1350 korun v jednotlivých tarifních stupních a tabulkách. V nákladech sociálního charakteru jsme dosáhli čerpání prostředků v jednotlivých položkách jako jsou program zdraví,
stravování a další. V součtu se jedná o několik
desítek milionů korun. S listopadovou mzdou
dostali zaměstnanci mostecké části skupiny
Sev.en Energy, kteří spadají pod uzavřené kolektivní smlouvy, třináctý plat. Na výplatu této
bonusové mzdy bylo vyčleněno více než
65 milionů korun, tedy více než v loňském roce.
Výplata třináctého platu vychází z platné kolektivní smlouvy a je vyplácena v návaznosti na
hospodářské výsledky společností.
V uhelné komisi, která má řešit útlum těžby uhlí
a celkový energetický mix, zastupujete ČMKOS.
Jak hodnotíte dosavadní průběh jednání?
Pracovní skupiny uhelné komise připraví scénáře pro konec uhlí v Česku od roku 2030 do
roku 2050. Devatenáctičlenná komise se schází každý měsíc. První výstupy lze očekávat koncem roku. Uhelná komise vytvořila tři pracovní
skupiny. Zabývat se budou časovým harmonogramem, legislativními náležitostmi a sociální-

OKD po hackerském útoku obnovila těžbu
Počítačová síť důlní společnosti OKD se
z neděle na pondělí 23. prosince stala obětí
hackerského útoku. OKD z bezpečnostních
důvodů okamžitě přerušila těžbu ve všech
svých dolech. Po útoku nepřestala fungovat
bezpečnostní elektronická čidla, která sledují

koncentraci metanu v důlních chodbách a bezpečnost horníků tak nebyla ohrožena.
Na místo přijeli odborníci z Národního úřadu
pro kybernetickou a informační bezpečnost. Na
vyšetřování útoku spolupracuje s OKD policie.
Plně funkční oddělenou počítačovou síť OKD
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mi a ekonomickými dopady v souvislosti s útlumem těžby uhlí. Nejvíce práce se odehrává
v tuto chvíli v pracovní skupině jedna, která má
vypracovat materiál o spotřebě elektrické energie a výrobních zdrojích s výhledem do roku
2040. V pracovní skupině číslo jedna se zpracovává materiál pro pracovní skupinu číslo dvě,
která na jeho základě bude vymýšlet postup
útlumu těžby uhlí a jak jej spojit s legislativou.
Na to bude reagovat skupina číslo tři, která by
měla připravit analýzu sociálních a ekonomických dopadů útlumu uhlí a navrhnout řešení.
Největší problém, na který narážíme, je jádro.
Je to jediný zdroj, který může nahradit z největšího dílu uhlí, a na který se budeme muset
spoléhat. Hlavní úkol uhelné komise bude určit,
zda se nám podaří včas postavit nové jaderné
bloky v Dukovanech a v Temelíně.
Co popřejete členům odborového svazu v roce
2020?
Chtěl bych členům svazu a zaměstnancům
našich odvětví popřát v novém roce hlavně
zdraví a bezpečný návrat z pracovišť k rodinám.
Funkcionářům našeho odborovému svazu přeji,
aby si v této nelehké době zachovali zdravý
rozum a nevzdávali boj s ekologickoklimatickou vichřicí, která ohrožuje nejen Česko, ale může zničit celou Evropu.

Petr Kolev
vytvořila během vánočních svátků ve spolupráci s externími firmami. To umožnilo od pátku
27. prosince na dolech opět těžit.
„Interní počítačová síť bude mimo jiné monitorovat výskyt zaměstnanců v jednotlivých porubech a pracovištích, ovládání a kontrolu strojních zařízení v podzemí, ale i systémy pro vypínání přívodu elektrické energie v případě nepřípustné koncentrace důlních plynů,“ uvedl mluvčí OKD Ivo Čelechovský.
„Bohužel budeme muset realizovat formátování všech stanic a obnovu dat z pořízených
záloh. S ohledem na rozsáhlou infrastrukturu
OKD to bude znamenat systematickou práci
specialistů IT v rozsahu několika týdnů a možná i měsíců,“ uvedl Čelechovský.
(red)
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