
 

   

Z obsahu: 
● Soška Zlatého Permona putuje letos do OKD 

● Delegáti sněmu ČMS Praha a SOO CCG Most zvolili nové vedení 

● Prohlášení SHO OKD ke koronavirové epidemii na Dole Darkov 

MĚSÍČNÍK ODBOROVÉHO SVAZU PRACOVNÍKŮ HORNICTVÍ, GEOLOGIE A NAFTOVÉHO PRŮMYSLU 

Zlatý Permon za loňský rok 

získala důlní společnost OKD 

 

Do soutěže se přihlásilo celkem 39 organiza-

cí, z nichž převážnou většinu tvořily společnosti 

dobývající ložiska nerostů. Stále se tedy nevžilo 

do povědomí představitelů jednotlivých firem, 

že se může zúčastnit soutěže každý subjekt, 

který v celém průběhu hodnoceného období 

podléhal dozoru státní báňské správy České 

republiky a souhlasí se zveřejněním svých úda-

jů v Hornické ročence. 

 

O konečném vítězi rozhodoval  

každý detail 
 

Komise to letos neměla vůbec jednoduché, 

zabývala se každým detailem jednotlivých při-

hlášených subjektů. 

Významným podkladem pro konečné vyhod-

nocení bylo i stanovisko příslušných obvodních 

báňských úřadů. Jejich pracovníci mají přede-

vším z vlastní kontrolní činnosti nejlepší pře-

hled o tom, jak se zaměstnavatelé zabývají 

bezpečností a ochranou zdraví při práci (BOZP), 

a v neposlední řadě stanovisko odborových 

orgánů a inspektorů bezpečnosti práce. 

Komise změnila praxi zavedenou v minulých 

letech a vybrala z každé kategorie tři společ-

nosti, které postoupily do užšího výběru. 

Nicméně, jak stanoví statut, vítěz může být 

jenom jeden. 

 

Ocenění vynikajících výsledků 
 

Předání cen vítězům proběhne v průběhu 

července až září 2020 po dohodě s vedením 

oceněných společností. Předseda a členové 

komise vyslovili poděkování všem přihlášeným 

subjektům za účast v soutěži a ocenili, že vy-

tvářejí ve svých organizacích takové podmínky 

k BOZP, které jim umožňují dosahovat vynikají-

cí výsledky v této oblasti.  

Všem organizacím, které postoupily do užšího 

výběru, a vítězům v jednotlivých kategoriích 

Komise pro udílení ceny Zlatý Permon blaho-

přeje.  

Další informace o soutěži lze nalézt na webo-

vých stránkách Českého báňského úřadu 

www.cbusbs.cz. 

  

Bezpečnost práce je zakotvená  

v kolektivní smlouvě OKD 
 

O vyjádření HGN požádal předsedu Sdružení 

hornických odborů OKD Rostislava Paličku: 

 

Ocenění Zlatý Permon lze vnímat jako pro-

jev uznání za dosažení vynikajících výsled-

ků v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví 

při práci (BOZP) v uplynulém roce. Je roz-

dělen do tří kategorií. V kategorii nad 500 

zaměstnanců byla vyhodnocena jediná 

důlní společnost a tou je OKD se zvláštním 

koeficientem za nebezpečnou práci v pod-

zemí. Dosažené výsledky byly skutečně 

velice dobré. Loňský rok byl v historii spo-

lečnosti OKD vůbec prvním, kdy se v revíru 

nestal ani jediný smrtelný pracovní úraz. 

Ubylo také registrovaných úrazů. Dlouho-

době také klesá podíl úrazů v důsledku 

pádu horniny. I z toho důvodu se hodnoticí 

komise shodla, že v této kategorii získá  

z firem, které postoupily do užšího výběru 

Zlatého Permona, právě společnost OKD. 

Na úspěchu firmy OKD se podílejí kromě 

firemních inspektorů také odboroví svazo-

ví, závodní a úsekoví inspektoři bezpeč-

nosti práce. Metodika jejich práce je pro-

pracovaná a efektivní. V podnikové kolek-

tivní smlouvě OKD má bezpečnost práce 

svůj zvláštní oddíl. Sdružení hornických 

odborů OKD pozitivně vnímá a oceňuje, že 

firma udělala pro bezpečnost práce v po-

slední době obrovský kus práce. Shodli 

jsme se, že ocenění za odborovou inspek-

ci v OKD dostane závodní inspektor bez-

pečnosti práce Dolu ČSA kolega Aleš Štět-

ka. O termínu slavnostního vyhodnocení a 

předání Zlatého Permona OKD rozhodnou 

Český báňský úřadu a vedení OKD, až to 

dovolí podmínky. Nyní zasáhla Důl Darkov 

velmi silná epidemie koronaviru. 

Petr Kolev  

Hodnoticí komise zřizovatelů ceny Za bezpečnost v hornictví „Zlatý Permon“ 

složená ze zástupců Českého báňského úřadu, Odborového svazu pracovníků 

hornictví, geologie a naftového průmyslu a Odborového svazu Stavba ČR vy-

hodnotila a vybrala 6. května držitele Zlatých Permonů za rok 2019.  

Červen 2020 

 

Komise se usnesla takto: 
 

I. kategorie – subjekt do 50 zaměstnanců ‑ 
do užšího výběru postoupily organizace: 

KERACLAY, a.s., Městské lesy Hradec Králové 

a.s., a Sokolovská uhelná, právní nástupce, 

a.s., provoz Kamenolom 

Cena byla udělena organizaci: KERACLAY, a.s. 
 

II. kategorie – subjekt od 51 do 500 zaměst-

nanců ‑ do užšího výběru postoupily organiza-

ce: 

Českomoravský štěrk, a.s., LOMY MOŘINA 

spol. s r.o., a THK-ČECHPOL s.r.o. 

Cena byla udělena organizaci: Českomoravský 

štěrk, a.s. 
 

III. kategorie – subjekt nad 500 zaměstnan-

ců ‑ do užšího výběru postoupily organizace: 

Austin Detonator s.r.o., OKD, a.s. a Severočes-

ké doly a.s., Doly Nástup Tušimice 

Cena byla udělena organizaci: OKD, a.s. 

http://www.cbusbs.cz
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Výbor pro evropské záležitosti Posla-

necké sněmovny na základě návrhů 

poslanců ODS Jana Zahradníka a Jana 

Skopečka přijal 29. dubna usnesení, 

že je nezbytné odmítnout a výrazně 

přehodnotit Zelenou dohodu pro Evro-

pu (European Green Deal). Výbor vy-

zval vládu, aby iniciovala revizi ambi-

ciózních cílů EU v oblasti přechodu na 

klimaticky neutrální ekonomiku obsa-

žených v takzvané Zelené dohodě. 

Vyzývá ji k tomu rovněž sněmovní Vý-

bor pro evropské záležitosti. 
 

„Příliš ambiciózní cíle takzvané Zelené doho-

dy a navazujícího investičního plánu nebyly ze 

strany EU realisticky finančně pokryty ani před 

vypuknutím krize související s COVID-19. Dnes 

je však zcela zřejmé, že budou evropské před-

lužené ekonomiky hledat složitě zdroje na mno-

hem aktuálnější potřeby,“ konstatuje poslanec 

Jan Skopeček (ODS). I proto s europoslancem 

Janem Zahradníkem (ODS) navrhl sněmovnímu 

Výboru pro evropské záležitosti, aby proti Doho-

dě vystoupil. A poslanci souhlasili. 

„Je nezbytné z důvodu ohrožení konkurence-

schopnosti evropských ekonomik a nedostatku 

prostředků ve veřejném i soukromém sektoru k 

nákladnému přechodu na uhlíkově neutrální 

EU odmítnout a výrazně přehodnotit Zelenou 

dohodu pro Evropu a na ni navazující Investiční 

plán pro udržitelnou Evropu,“ uvádí se v usne-

sení výboru sněmovny. Jde o zřejmě dosud 

nejostřejší vystoupení proti nové ekologistické 

doktríně, které vzešlo z tuzemského parlamen-

tu. 

 

Zmírnění dopadů na teplárenství 
 

Současně s jistými výhradami vůči Zelené 

dohodě vystoupil i senát, který vyzval vládu, 

aby s Evropskou komisí vyjednala zmírnění 

dopadů na teplárenství a také zajištění konku-

renceschopnosti firem ze zemí EU. Senát „žádá 

vládu, aby neprodleně zahájila jednání s Evrop-

skou komisí, aby součástí nových regulací byla 

účinná opatření zajišťující konkurenceschop-

nost podniků EU vůči třetím zemím s volnější 

environmentální legislativou a opatření na zmír-

nění ekonomických dopadů revize obchodování 

s emisemi (EU ETS) na teplárenství, na které je 

v ČR připojeno 3,5 milionu obyvatel,“ píše ve 

svém usnesení senát (zde). 

 

Na tahu je nyní vláda 
 

„Zelená dohoda je od začátku velmi zideolo-

gizovaný projekt, který jde proti zájmům obča-

nů České republiky. Nenechme si namluvit, že 

kdo je proti Zelené dohodě, je proti kvalitnímu 

životnímu prostředí. Není to pravda, pečujme o 

naši krajinu, hledejme nástroje, jak zadržet  

v naší krajině více vody. To je potřebné a žá-

doucí. Nelikvidujme si ale prosperitu a životní 

úroveň iracionálními zelenými politikami, kte-

rým jde o úplně něco jiného,“ dodává člen vý-

boru pro evropské záležitosti a poslanec Jan 

Skopeček. 

Usnesení sněmovního výboru má být impul-

zem pro českou vládu. Může ovšem být i vý-

znamným signálem ostatním poslancům. Proto-

že právě poslanci národních parlamentů budou 

o přijetí celé European Green Deal nakonec 

hlasovat. Zatím je na tahu vláda.  

Zpráva o usnesení výboru zatím nebyla před 

uzávěrkou HGN umístěná na stránkách sně-

movny, ani o něm nereferovala média hlavního 

proudu. Informace je dostupná například zde. 

Na stránkách senátu se pak můžete seznámit  

s českou verzí dokumentu  

Sdělení Komise Evropskému parlamentu, 

Evropské radě, Radě, Evropskému hospodář-

skému a sociálnímu výboru a Výboru regionů 

Zelená dohoda pro Evropu je dostupný zde.  

(kov, uhli.cz; vizualizace: Pixabay.com) 

 

PRAHA: Na projekty sanace a rekultivace po 

bývalé hornické a hutnické činnosti by měly být 

letos vypsány veřejné zakázky v hodnotě zhru-

ba 600 milionů korun. Vyplývá to z dokumentu, 

který vypracovalo ministerstvo průmyslu a ob-

chodu. Podle předkládací zprávy materiálu se 

letos počítá se zadáním šesti veřejných zaká-

zek o předpokládané hodnotě zhruba 237,9 

milionu korun pro severozápadní Čechy a pěti 

veřejných zakázek o předpokládané hodnotě 

asi 365,5 milionu pro Moravskoslezský kraj. 

MOST: Nové herní plochy obohatí díky daru 

Vršanské uhelné nabídku tří mosteckých ma-

teřských škol. První dvě by měly být ukončeny 

ještě v květnu. V mateřské škole Z. Fibicha 

bude zhotovena herní multifunkční plocha  

s bezpečným polyuretanovým povrchem s grafi-

kou využitelnou k výukovým aktivitám. Plocha 

bude zaměřena na dopravní a sportovní témati-

ku pro míčové hry, běh a podobné aktivity, na-

psal server e-mostecko.cz. Renovace se dočká 

i stávající hřiště s povrchem z gumových dlaždic 

v mateřince V. Nezvala. Koncem měsíce se 

novinka v podobě herní plochy nepravidelného 

tvaru s 3D tvary začne rýsovat v areálu mateř-

ské školy v ulici J. Kříže. 
 

 

DARKOV: Těžební společnost OKD má od  

18. května mluvčí Naďu Chattovou, která na 

této pozici střídá Iva Čelechovského. Naďa 

Chattová se komunikaci věnuje celou svoji 

profesní kariéru. Devatenáct let působila ve 

zpravodajství České televize v Ostravě i Praze 

jako editorka a moderátorka ČT24, poté jako 

tisková mluvčí Fakultní nemocnice Ostrava, kde 

také vedla Odbor komunikace a marketingu. Ve 

společnosti OKD bude mít na starost externí 

komunikaci. 

STRÁŽ POD RALSKEM: Sběratelská vášeň a 

úcta k hornickému řemeslu přivedla Lukáše 

Koláře z Cechu příbramských horníků a hutníků 

k úctyhodné sbírce hornických artefaktů, ač 

sám horníkem nikdy nebyl. Rozsáhlou sbírku 

představil již na dvou výstavách – v Ostrově 

nad Ohří (2011) a v Příbrami (2014). Největší-

mi unikáty sbírky jsou „zlaté hornické přilby“, 

které se udělovaly nejlepším pracovníkům  

v hornictví v 50. letech minulého století. A kolik 

že artefaktů hornická sbírka vlastně čítá? Ne-

skutečných 500 kusů! Lukáš Kolář by rád vy-

tvořil „Síň slávy uranových dolů“ a s kolegou 

připravuje též knihu o hornických oceněních. 

KARVINÁ: Koronavirová nákaza a s ní spojené 

omezení zasáhlo i fungování Spolku svatá Bar-

bora. Jak informovala tajemnice Melánie Fara-

nová, museli odvolat společný pobyt maminek 

a dětí plánovaný na horách na první květnový 

víkend. „Momentální situace to nedovolovala, 

rodinám jsme místo toho nabídli v této těžké 

době mimořádnou finanční podporu, když by se 

dostaly do vážných problémů s financováním 

domácností,“ řekla Faranová. Barborka podpo-

ruje šestačtyřicet českých a polských hornic-

kých sirotků.  

MOST: Skupina Sev.en Energy darovala do 

poslední fáze jarního boje s koronavirem minis-

terstvu práce a sociálních věcí 10 000 kusů 

ochranných respirátorů typu FFP2. Dalších 

5000 respirátorů získala od energetické firmy 

pro české a moravské seniory Nadace Krása 

pomoci Taťány Gregor Kuchařové. Celkově už 

Seven Energy rozdala na 60 tisíc těchto kusů 

respirátorů. 

Z regionů 

Poslanci: Je potřeba  

odmítnout a přehodnotit 

Zelenou dohodu pro Evropu 

https://www.senat.cz/xqw/xervlet/pssenat/original/94921/79606
https://www.ods.cz/clanek/19139-ods-zelenou-dohodu-pro-evropu-je-potreba-odmitnout-a-vyrazne-prehodnotit
https://www.senat.cz/xqw/xervlet/pssenat/original?docid=93666&varid=78556&fileid=85138
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Delegáti ve speciálním režimu zvolili nové 

vedení a schválil rozpočet SOO CCG Most 

Volby nakonec proběhly úspěšně, předsedou 

sdružení odborových organizací byl znovu zvo-

len Jaromír Franta. Do vedení sdružení byli 

rovněž znovu zvoleni i tři místopředsedové: 

Arnošt Ševčík, Lubomír Holý a Pavel Murcko. 

Delegáti volili rovněž členy revizní komise. 

„Na dvaadvacátého dubna jsme měli naplá-

novaný sněm, kterého se pravidelně účastní 

zhruba tři desítky delegátů. Za v tu dobu plat-

ných opatření a podmínek bylo nereálné jej 

uskutečnit, a vzhledem k tomu, že jsme nevě-

děli, jak se budou dál uvolňovat pravidla, ne-

chtěli jsme termín posouvat na později. Měli 

jsme ale už v předstihu zpracovanou variantu, 

ke které jsme nakonec přistoupili,“ vysvětlil 

předseda Jaromír Franta.  

Delegáti se shodli, že většinu důležitých bodů 

sněmu, jako jsou například schválení loňského 

rozpočtu sdružení, jeho návrh na letošní rok a 

drobná změna stanov, schválí korespondenč-

ně. 

„Korespondenční hlasování probíhalo v týdnu 

od 20. do 24. dubna. Volby do vedení sdružení 

a volba revizní komise se na doporučení právní-

ka sdružení uskutečnily za osobní účasti dele-

gátů a velmi přísných hygienických podmínek. 

Delegáti přicházeli jednotlivě v přesně stanove-

ný čas, aby se nekumuloval příliš velký počet 

osob. Za těchto podmínek sněm probíhal ve 

čtyřech dnech a s každým delegátem jsme měli 

domluvený přesný čas, kdy se dostaví a osobně 

vyjádří k projednávaným materiálům a k vol-

bám vedení a revizní komise. Tímto způsobem 

jsme zajistili, aby se delegáti neshromažďovali 

ve větším počtu a mohli dodržet všechna opat-

ření ze strany státu a zaměstnavatele,“ doplnil 

Jaromír Franta. 

Delegáti tak mohli schválit čerpání rozpočtu 

odborového sdružení za rok 2019 a rozpočet 

na rok 2020. Schválili i počet tří místopředsedů 

na další volební období, drobnou úpravu stanov 

a zvolili snové vedení SOO CCG a členy revizní 

komise. „V uplynulém volebním období jsme se 

zřejmě podle odborářů osvědčili, a proto nám 

dali opět důvěru,“ říká Jaromír Franta.  
 

Po prázdninách začne vyjednávání 
 

„Stěžejním úkolem v následujícím období je 

připravit se na vyjednávání nových kolektivních 

smluv v rámci skupiny, protože v tomto roce 

končí jejich platnost. Důležité pro nás je, že 

delegáti sněmu vyjádřili podporu odborovým 

vyjednavačům. Radě odborového sdružení 

delegáti uložili sledovat vývoj ve věci Horního 

zákona a jednání Uhelné komise a koordinovat 

přípravu kolektivního vyjednávání. Už jsme 

zpracovali časový harmonogram. V tuto chvíli 

registrujeme návrhy do kolektivních smluv od 

jednotlivých závodních výborů. Přes prázdniny 

budeme zpracovávat návrh kolektivních smluv. 

Po prázdninách oslovíme zaměstnavatele a 

budeme s nimi vyjednávat smlouvy přijatelné 

pro obě strany. Budeme rovněž usilovat o to, 

aby dohodnuté smlouvy měly platnost na delší 

období, než je jeden rok, jako tomu bylo i  

v minulém období. Roční platnost se vztahuje 

na sociální fond a tarifní tabulky podle aktuální 

situace. Situace, která panuje na hnědém uhlí 

může mít vliv na průběh a výsledek kolektivní 

vyjednávání. V závěru roku očekáváme rovněž 

stanovisko Uhelné komise, které rovněž může 

sehrát roli. Bude na vládě, jak se přikloní  

k závěrům Uhelné komise, která je poradním 

orgánem vlády. Je důležité, jak bude vláda rea-

govat na stále rostoucí ceny emisních povole-

nek a zda si nechá vnutit od Evropské komise 

Zelenou dohodu (Green Deal). To všechno bu-

de při kolektivním vyjednávání ve hře, takže to 

určitě nebudeme mít jednoduché,“ říká Jaromír 

Franta. 

HGN se rovněž zajímal, zda odborům kompli-

kuje činnost pandemie koronaviru. Například 

Sdružení hornických odborů OKD má přímo své 

zástupce v krizovém štábu firmy. 

„I naše sdružení se podílelo na činnosti krizo-

vého štábu společnosti. Štáb sice ukončil čin-

nost, ale vedení společnosti bude neustále 

sledovat vývoj a dodržování přijatých opatření 

ve firmě. Na rozdíl od kolegů v OKD jsme přísná 

opatření při střídání osádek a režim v koupel-

nách zaváděli jako preventivní a asi lze hovořit i 

o štěstí v tom, že se nákaza na pracovištích 

nešířila. Byli a jsme ale připraveni i na krizový 

vývoj. Ten doposud naštěstí nenastal, na čemž 

má zásluhu i činnost našeho krizového štábu. 

Kolegům z Darkova horníci z Mostu drží palce,“ 

přeje Jaromír Franta.            Petr Kolev 

Pandemie koronaviru udělala čáru přes rozpočet prakticky všem, výjimkou 

nebylo ani Sdružení odborových organizací (SOO CCG Most), které mělo na 

polovinu dubna naplánovaný pravidelný sněm, tentokrát navíc spojený s vol-

bami. Uskutečnit se proto musel ve speciálním režimu. 

ČMS opět povede Jindřich Jadwiszczok 

V Praze se 28. května konal I. sněm Českomo-

ravského sdružení odborových organizací  

OS PHGN (ČMS). V úvodu se jako host sněmu 

zúčastnil předseda Odborového svazu PHGN 

Rostislav Palička.  

Pozdravil delegáty a poděkoval jim za práci 

pro sdružení i odborový svaz. Ocenil, že většina 

funkcionářů ČMS je neuvolněných, o to víc si 

váží jejich práce. Informoval delegáty o vývoji 

epidemie koronaviru na Dole Darkov a dění v 

odborovém svazu.  

Řekl, že došlo k vyhodnocení odvětvové 

smlouvy a odbory ani zaměstnavatelé neshle-

dali žádné závady. Ujistil, že odborový svaz je 

stabilizovaný a v následujících letech by nemě-

ly svazu a jeho členům hrozit finanční a majet-

kové problémy. 

Svazoví právníci Antonín Těšík a Markéta 

Marinková informovali o některých změnách 

stanov, které letos přijal IX. sjezd OS PHGN. 

Delegáti schválili účetní závěrku za rok 2019 a 

návrh rozpočtu ČMS na rok 2020 včetně stano-

viska revizní komise. Poté byl schválen volební 

řád a došlo k volbě funkcionářů odborového 

sdružení aklamací. 

Do čela Českomoravského sdružení odboro-

vých organizací byl jednomyslně potvrzen dosa-

vadní dlouholetý předseda Jindřich Jad-

wiszczok. Na pozicích prvního a druhého místo-

předsedy mu budou opět sekundovat Vladimír 

Baldrian a Dita Hricová. Delegáti rovněž schvá-

lili členy rady ČMS a revizní komise.  

Text a foto: pek 



 

 4 

 

Měsíčník Odborového svazu pracovníků hornictví, geologie a naftového průmyslu 

HORNÍK — GEOLOG — NAFTAŘ 

Vydává: Odborový svaz PHGN, www.osphgn.cz 

Editor: Petr Kolev, e-mail: petr.kolev9@gmail.com, 

mobil: 739 534 611 

Prohlášení Sdružení hornických 

odborů k situaci v OKD  

 

Zaměstnavatele jsme vyzvali ke zvážení ome-

zení provozu na nejnutnější minimum již  

17. března. 

Náš zástupce se účastní každý den jednání 

krizového štábu OKD a denně přednášíme 

naše podněty a připomínky k bezpečnostním 

opatřením. Některé naše požadavky byly reali-

zovány až poté, co jsme je přednesli dozorčí 

radě OKD. 

Nicméně musíme konstatovat, že i po jednání 

s Krajskou hygienou stanicí v Ostravě jsme byli 

ubezpečeni, že v rámci znalostí o působení 

nového koronaviru je v OKD děláno maximum 

pro bezpečnost zaměstnanců. 

V současné době, kdy se Důl Darkov stal 

ohniskem koronaviru, nemáme možnost a ani 

legislativně nemůžeme zasahovat do procesu 

bezpečnostních a hygienických opatření, proto-

že to přísluší pouze hygienikům v součinnosti 

se zaměstnavatelem. 

Přesto i nadále jsme připraveni informovat 

členy Sdružení hornických odborů OKD pro-

střednictvím našich webových stránek o vývoji 

situace ve společnosti v souvislosti s onemoc-

něním COVID-19. 

 

 

Palička: Již v březnu jsme vyzvali  

k přerušení těžby 
 

„V souvislosti s hromadnou nákazou COVID-

19 v Dole Darkov na Karvinsku byla přerušena 

těžba uhlí a přípravářské práce. Provoz Dolu 

Darkov je v současné době omezen na bezpeč-

nostní minimum. V podzemí se pohybuje 150 

zaměstnanců, kteří zajišťují bezpečný chod 

dolu. Takto důl funguje od pátku 22. května, 

aby se do práce vrátili jen zaměstnanci, kteří 

prošli testováním s negativním výsledkem. 

Pracuje se pouze na bezpečnostním minimu, 

což je monitorování ovzduší, čerpání vod a 

další práce pro zajištění bezpečnosti. Počet 

nakažených v souvislosti s ohniskem COVID-19 

na Dole Darkov v Karviné překročil 27. května 

300.  

Pokud se týká Sdružení hornických odborů, 

vydali jsme prohlášení k situaci. Vedly nás  

k tomu neustálé dotazy novinářů. Již dříve jsme 

jednali se společností OKD a s Krajskou hygie-

nickou stranicí v Ostravě o opatřeních ve firmě. 

Epidemie ani odbory nenechávala v klidu a 

vyvolávala v nás pochybnosti, zda přijatá opat-

ření jsou dostatečná k zvládnutí situace. V pr-

votní fázi, kdy jsme již v březnu vyzvali OKD  

k přerušení těžby a k práci pro bezpečnost, tak 

hygiena vydala stanovisko, že za opatření je 

zodpovědný zaměstnavatel a hygiena je pouze 

dozorující orgán. V této chvíli, kdy se epidemie 

na Darkově rozšířila a těžba je zastavená, tak 

rozhodujícím orgánem je Krajská hygienická 

stanice Ostrava a součinnost jí poskytuje za-

městnavatel, kterým je společnost OKD.  

V této situaci odborové organizace předávají 

návrhy a podněty krizovému štábu, ale nemají  

v tuto chvíli žádné rozhodující pravomoci. Při 

jednáních s OKD došlo k dohodě, že SHO bude 

mít svého zástupce v krizovém štábu společ-

nosti. Zde se denně projednávají veškeré připo-

mínky odborů, zástupce SHO je informován o 

karanténě a počtu nakažených. Hospitalizova-

ný zatím není ani jeden zaměstnanec, protože 

nákaza měla zatím lehký průběh. Máme pře-

hled o dezinfekci v dole. 

Pro zajímavost, měsíční spotřeba dezinfekce 

podle nařízení hygieny stojí společnost OKD 

přibližně šest milionů korun. Jsou to nemalé 

částky, které musí zaměstnavatel dávat do 

těchto opatření. Podle mých informací má dojít 

k rozšíření počtu termokamer na další lokality. 

Je to zkušenost pro všechny, aby společnost 

OKD byla připravená na případnou druhou vlnu 

epidemie, samozřejmě pokud by nastala, což si 

nikdo nepřeje,“ říká předseda Sdružení hornic-

kých odborů OKD Rostislav Palička. 

(kov) 

Současná situace ve společnosti OKD, zejména na Dole Darkov, nás nenechá-

vá v klidu. Již od počátku koronavirové krize naše sdružení velmi aktivně vstu-

povalo do jednání se zaměstnavatelem ohledně pracovních podmínek za-

městnanců a jejich případného ohrožení. 

Ekonomové nechtějí 

„loss carryback“ 
 

Vláda 25. května schválila opatření umožňující 

firmám odepsat letošní ztrátu ze zisků v letech 

2018 a 2019 a získat tak zpět již dříve zapla-

cenou daň z příjmů právnických osob (tzv. loss 

carryback). Bez omezení toto opatření zname-

ná obrovský zásah do státního i obecních roz-

počtů. Opatření přitom nemá dostatečně silné 

ekonomické odůvodnění, bylo schváleno bez 

detailnější analýzy a bez vyhodnocení dopadů. 

Jiná opatření podporovaná a zvažovaná vládou 

jsou v současné situaci levnější, efektivnější a 

vhodnější. 

Členové Ekonomického poradního týmu při 

Ústředním krizovém štábu doporučují buď 

opatření loss carryback vůbec nezavádět a 

investovat prostředky například do opatření 

přímo vázaných na udržení zaměstnanosti, 

nebo alespoň limitovat stropem odepsatelné 

ztráty maximálně 10 milionů korun na firmu. 

Takový limit odpovídá limitům v Německu a 

Francii sníženým tak, aby odpovídaly nižší 

sumě odvedených korporátních daní (DPPO) na 

obyvatele v ČR. 

Zavedení limitu by omezilo negativní dopady 

na veřejné rozpočty, neodůvodněnou selektivi-

tu ve prospěch velkých korporací a omezilo 

rizika účelového převádění finančních ztrát ze 

zahraničí do České republiky.          (red) 

Ministerstvo financí bude zvažovat 

možnosti podpory OKD kvůli koronavi-

rové nákaze v Dole Darkov v Karviné, 

nejdřív ale chce podklady a přesné 

informace. Jednou z možností může 

být podpora z programu COVID Plus, 

řekla na tiskové konferenci 27. květ-

na po jednání vlády ministryně financí 

Alena Schillerová (za ANO). 
 

Předsedkyně představenstva OKD Vanda 

Staňková již dříve uvedla, že pandemie ve spo-

jení s velmi nízkými cenami uhlí dostala firmu 

do velmi složité situace. „Spojili jsme se s na-

šim akcionářem, abychom tuto situaci řešili, a 

věříme, že náš akcionář nenechá lidi v OKD na 

holičkách,” uvedla Staňková. 

Vlastníkem OKD je prostřednictvím společ-

nosti Prisko stát. OKD podle mluvčí nadále 

počítá s tím, že se bude těžba postupně utlu-

movat, ale uhlí se bude těžit minimálně do 

roku 2025. 

„Někdy před vypuknutím pandemie společ-

nost avizovala, že nebude potřebovat žádné 

peníze. Byla ze strany ministerstva upozorně-

na, že pokud by se to vyvinulo jiným způsobem, 

tak aby to dostatečně dopředu avizovala.  

V dubnu jsme dostali avízo, že ta potřeba od 

společnosti Prisko, která je stoprocentně vlast-

něna ministerstvem financí, existuje,” řekla 

Schillerová. 

„Chceme podklady, informace, přesně podlo-

žit, v čem je problém. Případně budeme zvažo-

vat všechny možnosti, které by se daly využít, a 

samozřejmě případně i třeba využití jednoho  

z programů COVID Plus, který přímo cílí na 

velké společnosti,” doplnila. 

Zátěž na státní rozpočet by podle ministryně 

měla být co nejmenší.           (red) 

Schillerová zváží pomoc pro OKD 


