
 

   

Z obsahu: 
● Zaměstnanci OKD dosáhnou na kompenzaci za útlum těžby 

● Jaromír Franta obhájil ve volbách post předsedy SOO CCG Most 

● Svaz bude v budoucnu usilovat rozšířit kompenzace i pro SU 

MĚSÍČNÍK ODBOROVÉHO SVAZU PRACOVNÍKŮ HORNICTVÍ, GEOLOGIE A NAFTOVÉHO PRŮMYSLU 

Horníkům z OKD by státní  

příspěvek výrazně pomohl 

 

Od mimořádného sjezdu OS PHGN v Luhačovi-

cích uplynul měsíc a půl. Nově zvolené vedení 

ani nestačilo zaujmout místa na pracovišti 

svazu v Praze a většina funkcionářů a zaměst-

nanců musela přejít na takzvanou práci z do-

mova. Jak za současné situace, kdy Česko 

částečně ochromila pandemie Covid-19, fungu-

je odborový svaz? 

Kdyby se sjezd konal jen o jediný den později 

než 12. března, tak by tato otázka nevznikla, 

protože následující opatření vlády by konání 

sjezdu neumožnily a svaz by nadále muselo 

řídit minulé vedení. Ale sjezd proběhl, a tak i 

přes počáteční nervozitu z toho, jak především 

v Praze opatření proti šíření koronaviru zafun-

gují, musím říct, že svaz plnil svou funkci. Jako 

nastupující předseda svazu jsem se seznamo-

val se svými novými povinnostmi a pracovištěm 

obecně. V prvním týdnu po sjezdu byli zaměst-

nanci svazu v Praze fyzicky na pracovišti a řešili 

především záležitosti spojené s výměnou vede-

ní. Například financování provozování svazové 

činnosti. 

O týden později již odborový svaz fungoval 

online jako mnohé jiné členské svazy včetně 

Českomoravské konfederace odborových sva-

zů. A tady bych chtěl poděkovat zaměstnancům 

pražského pracoviště odborového svazu, že i 

přes všechny potíže plnili své úkoly znamenitě. 

Právníci pracovali naplno na materiálech 

schválených odborovým sjezdem a sněmem, 

zajišťovali jednání s realitní kanceláří nebo 

řešili situaci ohledně potíží s provozem svazo-

vých hotelů v Luhačovicích. Celé pracoviště se 

zabývalo zcela novým úkolem, a to rozdělením 

části svazových financí pro čerpání členů, jak 

stanovil sjezd. Přes veškeré komplikace způso-

bené pandemií se práce nezastavily a v sou-

časné době fungujeme s určitými omezeními  

v pražském sídle.  Odborový svaz  pomáhá  pře- 

 

devším informovat členy o možnostech ochrany 

zaměstnanců, o možnostech náhrad, a k tomu 

hojně využívá rovněž informace z ČMKOS. 

 

Pane předsedo, máte přehled, jak se s těmito 

omezeními vyrovnávají funkcionáři v jednotli-

vých odborových sdruženích v regionech a ve 

firmách? 

Určitý přehled z některých odborových organi-

zací mám, ale bohužel ne ze všech. Samozřej-

mě to vyplývá z toho, na co jste se ptal na za-

čátku, nové vedení nemělo prakticky šanci 

zapojit se do činnosti svazu naplno. Ale přesto 

s některými členy byla situace konzultována, a 

to z pohledu zajištění odborové činnosti nebo 

bezpečného provozu pro zaměstnance. Podpo-

řili  jsme  úsilí  Sdružení odborových  organizací  

 

Sokolovské uhelné o udržení zaměstnanosti ve 

firmě. Sokolovskou uhelnou a pracovní místa  

v ní ohrožuje likvidační růst cen emisních povo-

lenek. Vstoupili jsme aktivně do jednání s Kraj-

skou hygienickou stanici Moravskoslezského 

kraje o podmínkách, za kterých zaměstnanci 

OKD provozují hornickou činnost. Organizace 

sdružené ve svazu se tak ocitly před řešením 

nových situací, které se dotýkaly bezprostředně 

zaměstnanců, ať to byly zrušené zakázky  

v zahraničí, zamezení možnosti pracovat u nás 

pro Slováky, Poláky a jiné zaměstnance, kteří 

pendlovali přes hranice. Musely se upravovat 

pracovní doby, dopravy zaměstnanců na a  

z pracoviště, zajišťovat respirátory stanovené 

třídy, roušky a řešit mnohá další opatření. 

 
Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) chce 

snížit státní příspěvek zaměstnancům černou-

helné společnosti OKD, kteří budou v nadchá-

zejících letech propuštěni a pracují na povrchu. 

Jeho výše má klesnout ze 7000 na 5300 korun 

měsíčně. Podpora k překlenutí dopadů útlumu 

těžby se bude i nadále vyplácet tři měsíce až 

pět let v závislosti na odpracované době a věku 

pracovníka. Horníci v OKD, kteří pracují pod 

zemí, mají i nadále dostávat 8000 korun mě-

síčně. Vyplývá to z návrhu novely vládního naří-

zení, který je nyní v meziresortním připomínko-

vém řízení. Takové příspěvky dostávají podle 

nařízení vlády z října 2016 zaměstnanci deseti 

firem, které se zabývají těžbou uhlí nebo uranu. 

Pracovníků OKD, která už tři roky není v insol-

venci, se to ale netýkalo. Ministerstvo změnilo 

náhled, čímž se odstraňuje dlouhodobě nevy-

vážený stav mezi zaměstnanci OKD a zaměst-

nanci jiných těžebních společností. Je odborový 

svaz účastníkem připomínkového řízení a sou-

hlasíte s návrhem ministerstva? 

Na začátek bych se ohradil proti interpretaci, 

že ministerstvo průmyslu chce snížit státní 

příspěvek. Poslední příspěvek z nařízení vlády 

167/2016 Sb., byl z května 2018, od té doby 

mnoho zaměstnanců OKD bylo z firmy odejito a 

na žádný příspěvek neměli nárok, protože naří-

zení vlády platilo pro OKD, dokud byla v insol-

venci. Jinými slovy prezentovat, že se snížil 

státní příspěvek zaměstnancům z nuly na plus 

5300 korun je opravdový nesmysl.  

říká předseda OS PHGN Rostislav Palička 

Zaměstnanci těžební společnosti OKD, kteří by v budoucnu mohli kvůli útlumu 

těžby přijít o práci, by měli znovu získat nárok na státní příspěvek ke zmírnění 

sociálních dopadů souvisejících s restrukturalizací dolů. Vyplývá to z návrhu 

novely vládního nařízení připraveného ministerstvem průmyslu a obchodu 

(MPO), jehož aktivitu vedení i odbory OKD vítají. O těchto i dalších událostech 

v časech koronavirových hovořil HGN s předsedou Odborového svazu PHGN 

Rostislavem Paličkou. 

Květen 2020 
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PRAHA: Všem svým zaměstnancům a jejich 

rodinným příslušníkům daruje Pavel Tykač 

ochranné respirátory nakoupené v Číně. Jedná 

se o čtyřvrstvou obličejovou masku, která spl-

ňuje normu filtrační třídy N95 s účinností 

ochrany 95 % a více. Odpovídá třídě FFP2, tedy 

té nejvyšší, kterou lze aktuálně v komerčním 

prostředí pořídit. Maska v sobě spojuje funkci 

roušky a respirátoru – chrání před nákazou 

nositele i jeho okolí. Filtry dané třídy jsou dopo-

ručeny Světovou zdravotnickou organizací jako 

možná ochrana proti nákaze Covid-19. Zakou-

pené masky zajistí všem zaměstnancům na 

všech lokalitách strategickou zásobu pro pří-

pad zhoršení situace a nutnosti zachování pro-

vozu prvků kritické infrastruktury a zajištění 

dodávek uhlí, elektřiny a tepla. Každý zaměst-

nanec navíc dostane čtyři kusy pro své rodinné 

příslušníky. Skupina Sev.en Energy je význam-

ným hráčem na energetickém trhu v České 

republice. Ve svém portfoliu má už nyní dvě 

teplárny v Kladně a Zlínu, elektrárnu Chvaletice 

a dva uhelné lomy ČSA a Vršany na severu 

Čech. Do veřejných rozpočtů ročně odvádí až 

pět miliard korun. 

 

STRÁŽ POD RALSKEM: V souvislostí s epidemií 

koronaviru zhodnotil státní podnik DIAMO své 

kapacity, které může nabídnout jako pomoc 

státní správě, samosprávám nebo nemocnicím 

při zvládání nouzového stavu v ČR. Spolupráci 

již navázal například se složkami integrované-

ho záchranného systému Libereckého kraje, 

kde se Závodní báňská záchranná stanice od-

štěpného závodu Těžba a úprava uranu ve 

Stráži pod Ralskem podílí na dezinfekci sani-

tek, nebo s Magistrátem města Ostravy a Úřa-

dem městského obvodu Slezská Ostrava, kte-

rým odštěpný závod ODRA v Ostravě dodal 

ochranné textilní roušky. Další kapacity nyní 

nabízí. 

KADAŇ: Čtyřiadvacet použitých počítačů získalo 

kadaňské gymnázium od společnosti Infotea, 

která zajišťuje správu IT systémů ve skupině 

Sev.en Energy. „Klasické počítače s operačním 

systémem už nemáme, používáme výhradně 

mobilní zařízení, tedy notebooky a iPady. Počí-

tačové sestavy, které jsme dostali včetně moni-

torů, klávesnic, myší a kabelů, jsou pro nás 

takové stavebnice, mají stabilní architekturu a 

my se na nich můžeme spoustu věcí naučit,“ 

vyzdvihl Tomáš Oršulák, ředitel kadaňského 

gymnázia. Ocenil zároveň, že získané firemní 

počítače jsou vybavené dobrým mikroproceso-

rem i pevným diskem. Nejenom možnost podí-

vat se až do „střev“ počítačů od Infotey ocení 

během školního roku všech 300 studentů ka-

daňského gymnázia. 

OSTRAVA: Ostravská spisovatelka Karin Lednic-

ká představila před vyhlášením nouzového 

stavu v Domě Knihy knižní debut s názvem 

Šikmý kostel s podtitulem Románová kronika 

ztraceného města. Psala o kostelu svatého 

Petra z Alkantary v karvinské části Doly, jenž po 

útlumu těžby uhlí v uvedené lokalitě zachránila 

a nechala kompletně zrekonstruovat právě 

společnost OKD. Těžaři se v jeho záchraně 

angažovali už v 90. letech minulého století. Po 

poslední obnově dokončené v roce 2012 dostal 

kostel svatého Petra z Alkantary i nové zvony, a 

to díky daru od Nadace OKD. 

Z regionů 

Sdružení OKD usilovalo několik let vrátit ten-

to příspěvek propuštěným zaměstnancům, už 

za ministra MPO Tomáše Hünera či ministryně 

Marty Novákové. Rada našeho odborového 

svazu má ve svém usnesení tento úkol zapra-

covaný již tři roky. Neznám důvod, proč se prá-

vě nyní rozhodlo ministerstvo průmyslu oprášit 

nařízení vlády, které se původně vztahovalo 

pouze na zaměstnance OKD namísto toho, aby 

rozšířilo existující nařízení vlády číslo 

342/2016 Sb., které platí pro zaměstnance 

deseti těžebních firem, když budou mít stejné 

podmínky?  

Důležitý je pro nás výsledek, a pokud, jak je 

řečeno výše, se nevyvážený stav narovná, zís-

kají tím jen zaměstnanci, kteří pro společnost 

dlouhodobě pracovali a odváděli nemalé část-

ky ze svých mezd do rozpočtu ČR, a to je to 

hlavní. Odborový svaz je připomínkovým mís-

tem, ale v době, kdy schodek státního rozpočtu 

raketově roste, není vhodná doba na připomín-

kování. Naopak zaměstnanci OKD potřebují, 

aby nařízení vlády začalo platit co nejrychleji, 

vždyť další propouštění v OKD začíná už v květ-

nu. 

 

Sobotkova koaliční vláda schválila na podzim 

roku 2016 těsnou většinou také kompenzace 

pro propuštěné horníky z dalších firem v Čes-

ku. Výplata kompenzací se týká mimo jiné pra-

covníků hnědouhelného dolu ČSA nebo za-

městnanců uranových dolů v Dolní Rožínce. 

Propuštění zaměstnanci pracující na povrchu 

mají na základě tehdejšího rozhodnutí nárok 

na 5300 korun měsíčně, tedy na stejnou část-

ku, kterou nyní navrhuje Ministerstvo průmyslu 

a obchodu také pro zaměstnance OKD, kteří 

nepracují pod zemským povrchem. Ve svazu 

panovala u odborových organizací obava, aby 

opětovným zařazením OKD na výplatní listinu 

nepřišli zaměstnanci hnědouhelných a urano-

vých dolů o kompenzace. Hrozí takové nebez-

pečí?  

Nemám zprávy, že by takové nebezpečí hrozi-

lo, a určitě svaz nepostupuje způsobem, že 

když bojuje za jednoho, druhému tím ublíží. To 

by byla špatná vizitka. Jak jsem již řekl, rada 

svazu má závazné usnesení o státním příspěv-

ku pro zaměstnance OKD ve svém programu 

již tři roky, a když se toto usnesení navrhovalo, 

vyslovili souhlas všichni členové rady. Odboro-

vý svaz tak plní usnesení rady. Předpokládám, 

že do budoucna budeme jako svaz chtít rozšířit 

nařízení vlády o sociálním příspěvku také pro 

společnost Sokolovská uhelná, která jako jedi-

ná na příspěvek nemá nárok a zatím se o ní 

nejedná. 

 

V aktuálním návrhu novely vládního nařízení  

z května 2016 ministerstvo průmyslu dále 

uvádí, že kvůli útlumu dolů v letech 2020 až 

2026 v OKD ubude téměř 6300 pracovních 

míst. Okolo 2500 lidí se podle ministerstva 

budou týkat přirozené odchody (starobní dů-

chod a fluktuace zaměstnanců), propuštěno by 

tak mohlo do roku 2031 být přes 3700 lidí. 

Máte rovněž takové informace? 

Samozřejmě, že máme informace k vývoji 

společnosti OKD. Problémem ale je, že po eko-

nomické euforii v roce 2017 a dalších zisků  

z roku 2018 se nejrůznější předpoklady k pro-

dlužování těžby v OKD rozplývají. Současné 

ekonomické výsledky společnosti, která je vel-

mi zatížená útlumem některých lokalit, nebo 

lokalitami, které v podstatě nikdy netěžily, ale 

konzervační náklady jdou za touto společností, 

naznačují, že útlum černého uhlí může proběh-

nout rychleji, než hovoří předpoklady. Proto je 

potřeba zajistit velmi rychle zmíněné sociální 

podmínky a státní příspěvky pro uvolňované 

zaměstnance.  

Petr Kolev 

Společnost OKD uvítala aktivitu Mi-

nisterstva průmyslu a obchodu k no-

velizaci nařízení vlády z května 2016 

(č. 167/2016 Sb.) o příspěvku ke zmír-

nění sociálních dopadů souvisejících 

s restrukturalizací a útlumem činnosti 

právnických osob zabývajících se 

těžbou černého uhlí. 

 
Podle původního nařízení šitého na míru OKD 

v době insolvenčního řízení byl uvolněným za-

městnancům s převažujícím výkonem práce  

v podzemí hlubinného dolu poskytován měsíční 

příspěvek ve výši 8000 korun a 7000 korun 

zaměstnancům s výkonem práce na povrchu 

po dobu od tří měsíců až do pěti let v návaz-

nosti na odpracované roky a jejich věk. Za-

městnanci ale na něj ztratili nárok v dubnu 

2018 poté, co společnost OKD převzala stá-

tem vlastněná společnost PRISKO.  

Pro ostatní těžební společnosti platilo sou-

běžně od 5. října 2016 v souvislosti se zmírně-

ním dopadů souvisejících s restrukturalizací 

nebo útlumem jiné nařízení vlády, a to č. 

342/2016 s jiným tarifem pro povrchové pra-

covníky, které se týkalo 10 firem zabývajících 

se těžbou uhlí nebo uranu, ale s výjimkou OKD.  

„Jsme velmi rádi, že MPO nás v tomto podpoři-

lo, čímž se odstraňuje dlouhodobě nevyvážený 

stav mezi zaměstnanci OKD a zaměstnanci 

jiných těžebních společností,“ uvedla předsed-

kyně představenstva OKD Vanda Staňková s 

 tím, že tuto změnu společnost OKD už před 

časem sama navrhovala jak MPO, tak i minis-

terstvu financí.  

Podle návrhu novely nařízení bude příspěvek 

poskytován měsíčně ve výši 8000 korun, po-

kud se jedná o zaměstnance s převažujícím 

výkonem práce v podzemí hlubinného dolu, 

nebo 5300 korun, pokud se jedná o zaměst-

nance s převažujícím výkonem práce mimo 

podzemí hlubinného dolu. Výše příspěvku tak 

bude stejná jako v nařízení vlády č. 342/2016 

Sb., o příspěvku ke zmírnění sociálních dopadů 

souvisejících s restrukturalizací nebo útlumem 

činnosti právnických osob.  

Ivo Čelechovský, tiskový mluvčí OKD, a.s. 

Zaměstnanci OKD by měli opět získat  

nárok na kompenzaci dopadů útlumu těžby 
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Uhelná komise musí kvůli pandemii  

koronaviru práci odevzdat později 

Uhelná komise svoji práci kvůli karanténě 

sice nepřerušila, ale také se neschází. Velkou 

část jejích členů navíc zaměstnává vývoj okolo 

koronavirové pandemie. „Naposledy jsme se 

sešli někdy v únoru, už jen kvůli tomu bude po 

zrušení karantény potřeba určitě jedno zasedá-

ní na to, abychom si osvěžili naše poslední 

myšlenky a dostali se znovu do obrazu,“ myslí 

si člen komise Jaromír Franta. 

 

Může současná karanténa kvůli koronaviru 

zdržet práci Uhelné komise? Nebo se pořád 

počítá s termínem pro vydání vaší zprávy v září, 

jak o tom mluvili předsedající ministři? 

Ještě před dobou koronavirovou jsem na 

uhelné komisi vystoupil s tím, že diskuse  

v „Pracovní skupině 1“ je daleko složitější a 

obsáhlejší a pro mě je důležitější výsledek vý-

stupu pracovní skupiny i samotné Uhelné komi-

se než dodržení termínu. Pokud nechceme  

v Uhelné komisi přijmout unáhlené rozhodnutí 

tak se musí termín dokončení práce prodloužit 

řádově o měsíce. 

Celkové náklady na český uhelný exit budou 

obrovské, jejich výši by měla dát dohromady 

právě Uhelná komise. Obrovské náklady bude 

však vyžadovat také sanace škod po koronavi-

ru. Může tím pandemie nějak ovlivnit český 

odchod od uhlí?  

Měla by. Bavíme se o enormním zvýšení za-

dlužení České republiky. Nejsem politik a ne-

vím, jak budou ve vládě reagovat. 

 

Česko by podle Zeleného údělu Evropské unie 

mělo také přestat používat jakékoli fosilní pali-

vo, tedy prakticky přebudovat své hospodářství 

do roku 2050. Je to podle vás reálné při sou-

běžném saturování škod po koronaviru? 

Já osobně jsem opatrný s odstavováním uhlí 

s i bez koronaviru dokud nebudeme mít ade-

kvátní náhradu. Za tu považuji v našich pod-

mínkách jenom a pouze jádro. No a tady je 

otázka, zda na nové jádro vůbec budeme mít. 

 

Názor, že si země EU nemůžou dovolit součas-

ně sanovat škody z koronaviru a zároveň odsta-

vovat fosilní paliva, protože na obojí prostě 

nemají peníze, má i řada poslanců Evropského 

parlamentu. Co si o tom myslíte vy? 

To je správná otázka, která bude určitě při 

diskusi v komisi otevřena. Osobně jsem dělal 

vždy vše proto, abych žil bez dluhů. 

(red) 

Termín pro odevzdání závěrů Uhelné komise se musí posunout o měsíce, uve-

dl v rozhovoru pro iUHLI.cz její člen Jaromír Franta, který v komisi zastupuje 

odbory. Zároveň obhájil post předsedy Sdružení odborových organizací CCG 

Most. Vyjádřil i svůj názor na dosavadní práci komise a také na to, zda a jak 

činnost komise ovlivní současná pandemie koronaviru. 

Mostecko se připravuje na 

konec těžby na ČSA 

V roce 2024 ukončí těžbu uhlí hnědou-

helný lom ČSA na Mostecku. Zhruba 

1100 lidí proto podle odhadů odborá-

řů dostane výpověď. Informaci potvr-

dila společnost Sev.en Energy, jíž lom 

patří. 
 

„Ukončení těžby závisí mimo jiné na odbytu a 

rychlosti těžby. V současné době je v lomu ČSA 

zhruba 14 milionů tun uhlí před limity. Předpo-

kládaný rok ukončení těžby je 2024,“ uvedla 

pro Náš Region mluvčí Gabriela Sáričková - 

Benešová. 

Útlum těžby uhlí zhorší situaci v regionu. Pro-

to se jím zabývá i vláda a její Uhelná komise. 

Ta připravuje tři scénáře takzvané dekarboni-

zace, tedy úplnému omezení těžby a závislosti 

na uhlí, ke které by mělo dojít zřejmě v letech 

2035 až 2045. 

Společnost Sev.en Energy, která lom vlastní, 

se podle mluvčí o část propouštěných zaměst-

nanců postará. „Části z propouštěných jsme 

připraveni nabídnout práci v rámci skupiny,“ 

uvedla. Někteří najdou uplatnění na rekultiva-

cích, které probíhají na výsypkách a svazích 

lomů, kde těžba skončila. „Polovina území už 

byla rekultivována, před námi je ještě obnova 

krajiny na přibližně stejně velkém území. Podle 

plánu budeme realizovat rekultivace lesní, 

vodní, zemědělské a další, jako jsou parkové 

úpravy,“ uvedla mluvčí. Horníkům by mělo po-

moci i nadstandardní odstupné. 

 

Nové uplatnění 
 

Na situaci se připravuje i Úřad práce ČR. 

„Snažíme se, aby člověk, který má být propuš-

těn, našel nové pracovní uplatnění dříve, než 

uplyne výpovědní lhůta, tedy aby se vůbec ne-

dostal do evidence úřadu práce,“ popsala 

mluvčí Kateřina Beránková. 

Ve zbytkové jámě vznikne nové jezero ČSA. 

Podle platného povolení hornické činnosti bude 

plocha jezera zhruba 670 hektarů, víc než dvoj-

násobná plocha Máchova jezera. „S přípravný-

mi pracemi na napouštění budoucího jezera 

můžeme začít až po vytěžení všech zásob hně-

dého uhlí před limity těžby, tedy nejdříve v roce 

2025. Zahájení vlastního napouštění odhadu-

jeme nejdříve v roce 2027/2028,“ uvedla 

Sáričková - Benešová. Předpokládané náklady 

na zatápění, včetně přípravných prací, přesáh-

nou miliardu korun. Doba napouštění závisí 

mimo jiné na klimatických podmínkách. 

(iuhli.cz) 

Z OKD letos odejdou  

stovky lidí 
 

V těžebním sektoru přijde do srpna  

v Moravskoslezském kraji o práci 130 

lidí. Otázka však je, jaký dopad bude 

mít situace související s pandemií 

nového typu koronaviru, která se za-

tím ve statistikách neprojevila. 
 

„Jsou to samozřejmě ti, kteří, které už organi-

zace, v uvozovkách, nepotřebuje, kteří se stali 

takzvaně nadbytečnými. Je to plánované opat-

ření, které souvisí s vývojem těžby v OKD,“ 

uvedl pro Českou televizi šéf hornických odbo-

rů Rostislav Palička. 

Horníci odcházejí ze všech šachet a lokalit. 

Těžbu OKD omezuje na dolech ČSA a Darkov. 

Podle Paličky se nemusejí bát, že by nedostali 

odstupné. „Samozřejmě odstupné dostanou, 

dostanou odstupné ze zákona z kolektivní 

smlouvy vyššího stupně, pokud se dohodnou, 

tak i z podnikové kolektivní smlouvy,“ vysvětlil 

odborový předák. Celkový počet lidí, kteří letos 

přestanou pracovat v oboru hornictví, se podle 

vedení společnosti OKD odhadnout nedá. Pod-

le odborářů ale vlivem odchodu do důchodu ze 

zdravotních důvodů a vlivem propouštění 

půjde o několik set lidí. 

„Jsou to lidé, kteří mají určité technické vzdě-

lání a technický předpoklad najít si dnes napří-

klad v Ostravě, kde je 6500 volných míst, něja-

kou práci,“ uvedl ředitel odboru zaměstnanosti 

Úřadu práce ČR Ostrava Jiří Krhut.         (red) 
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Sokolovská uhelná darovala nemocnici milion  

 

Firma je dlouhodobě významným partnerem 

zdravotnictví v regionu a v minulosti přispívala 

například na nákup sanitek pro Zdravotnickou 

záchrannou službu Karlovarské kraje, nebo na 

přístrojové vybavení nemocnic. K vedení spo-

lečnosti se připojilo Sdružení odborových orga-

nizací Sokolovské uhelné, které daruje nemoc-

nici dalších 150 tisíc korun. „V současné době  

 

je vzájemná solidarita asi tou nejdůležitějších 

věcí. Zdravotníci pomáhají nám ostatním a my 

jako odbory zase cítíme, že je potřeba pomoci 

právě jim,“ zdůvodnil předseda odborářů Jan 

Smolka. To velmi oceňuje vedení nemocnice.  

„Pro naši nemocnici jde o významnou pomoc, 

obzvláště v těchto dnech,” řekla Jitka Samáko-

vá, předsedkyně představenstva KKN.      (red) 

Odbory Sokolovské uhelné věnovaly Karlovarské nemocnici 150 tisíc korun na boj proti koronaviru. Na snímku je šéf odborářů Jan Smolka  

a předsedkyně představenstva nemocnice Jitka Samáková.  

Finančním darem ve výši jednoho mili-

onu korun podpoří společnost Soko-

lovská uhelná Karlovarskou krajskou 

nemocnici (KKN). Ta je v regionu klíčo-

vým zdravotnickým zařízením, které 

nese hlavní nápor boje s epidemií ko-

ronaviru. 

ČMKOS si připomíná oběti smrtelných pracovních úrazů   

28. duben je dnem, kdy odbory na ce-

lém světě tradičně uctívají památku 

obětí pracovních úrazů, nemocí z po-

volání a zraněných při práci. 
 

Letošní 28. duben je dnem smutku nejen pro 

odbory, ale pro celý svět. Je silným varováním, 

jak nesmírně důležitá je ochrana zaměstnanců 

a všech lidí před nemocemi, zejména na praco-

višti.  Devastující následky  koronarovirové pan- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

demie negativně už dnes ovlivňují budoucí 

statistiky úmrtí v práci. 

Dnes a denně jsou zdravotníci, záchranáři, 

hasiči, policisté, učitelé, prodavači, lidé v do-

pravě, odpadovém a vodním hospodářství vy-

staveni pracovním rizikům nákazy, která může 

mít i fatální následky. 

Riziko vážných pracovních úrazů a poškození 

zdraví bude existovat vždy. „Ale právě nyní na 

příkladu  zaměstnanců  ve  zdravotnictví a v so- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ciálních službách, právě kvůli těmto skutečným 

lidem schovaným za čísly ve statistikách, 

musíme toto riziko minimalizovat a ideálně 

smrtelným pracovním úrazům zcela zabránit,” 

uvedl Rudolf Hahn, ředitel Státního úřadu in-

spekce práce.  

Každoročně se v České republice stane ko-

lem 45 000 pracovních úrazů s pracovní ne-

schopností a zhruba stovka zaměstnanců  

v práci zemře.  

„V loňském roce zemřelo v ČR při práci 96 

zaměstnanců a i když celkový počet smrtelných 

pracovních úrazů poklesl, k uspokojeni to není. 

Nejde o čísla, ale o lidi, kteří se z práce už nik-

dy nevrátí ke svým blízkým. Při příležitosti letoš-

ního Mezinárodního vzpomínkového dne myslí-

me s úctou i na ty, kteří zemřeli na koronavirus 

vlivem svého nasazení na pracovišti. Nikdo by 

neměl umírat kvůli práci,“ zdůraznila Radka 

Sokolová, místopředsedkyně ČMKOS.        (red) 


