
 

   

Z obsahu: 
● Jan Smolka zvolen členem dozorčí rady Sokolovské uhelné 

● Stát dluží OKD 1,2 miliardy korun za útlum 

● Sdružení hornických odborů OKD povede Jiří Waloszek 

MĚSÍČNÍK ODBOROVÉHO SVAZU PRACOVNÍKŮ HORNICTVÍ, GEOLOGIE A NAFTOVÉHO PRŮMYSLU 

Babiš jednal o provozu plynárny 

ve Vřesové, odbory byly u toho 

Sokolovská uhelná, podobně jako ostatní tě-

žební a energetické společnosti v České repub-

lice prochází složitým obdobím. Vnímáte za této 

situace vaše opětovné zvolení do dozorčí rady 

jako důvěru vedení v odbory a jaký to bude mít 

přínos pro odboráře a zaměstnance Sokolov-

ské uhelné? 

Do voleb jsem vstupoval s vědomím, že mohu 

využít bohaté zkušenosti, které jsem nabyl  

v minulých volebních obdobích. Členem dozorčí 

rady jsem opakovaně více než dvacet let.  

V Sokolovské uhelné pracuji od roku 1970. 

Dozorčí rada je jedním z klíčových orgánů firmy. 

Ze své pozice dohlíží na výkon a působnost 

představenstva i na činnost společnosti. Hlav-

ním úkolem dozorčí rady v novém složení bude 

zajištění stability společnosti v souvislosti  

s útlumem těžby a zpracování hnědého uhlí.  

K dalším úkolům patří budoucí rozvoj Sokolov-

ské uhelné i firem ve skupině jak v nových ob-

lastech, tak tradičních segmentech jako je 

výroba a distribuce elektrické energie nebo 

tepla. 

Z toho jasně vyplývá, že členové dozorčí rady 

disponují veškerými údaji o činnosti a zámě-

rech firmy. Tato skutečnost je pro efektivní 

činnost odborů ve firmě nesmírně důležitá. 

Odborové orgány jsou informované o vývoji ve 

firmě a mohou se efektivněji rozhodovat napří-

klad při přípravě kolektivní smlouvy. Členství  

v dozorčí radě rovněž umožňuje lepší spoluprá-

ci s vedením Sokolovské uhelné. 

 

V důsledku pandemie koronaviru zanikly v Kar-

lovarském kraji stovky pracovních míst a lze 

očekávat zánik dalších. Jaké dopady měla pan-

demie ve vaší firmě a jak odbory pomáhaly 

řešit vzniklou situaci? 

V kraji skutečně došlo k zániku řady pracov-

ních míst. Z našeho pohledu se to nejvíce do-

tklo lázeňství a malých podnikatelů. Sokolov-

ská uhelná věnovala od počátku maximální 

pozornost řešení koronavirové pandemie. Fir-

ma přijala mimořádná opatření k dodávkám 

tepla a elektrické energie pro Karlovarský kraj. 

Reagovali jsme tak na vyhlášení nouzového 

stavu v České republice kvůli epidemii a nut-

nost zajistit chod kritické infrastruktury státu, 

do které patří také elektrárny. Ve firmě byla 

stanovená jasná pravidla pro všechny zaměst-

nance. Dnes s odstupem můžu říct, že dodržo-

vání pravidel se vyplatilo a vedení Sokolovské 

uhelné je třeba za to poděkovat. Konkrétně 

bych vyjádřil dík za rychlé zajištění ochranných 

pomůcek pro zaměstnance a za dodržování 

přísných hygienických podmínek. U administra-

tivních činností firma všude, kde to bylo možné, 

přešla na práci z domova, a kde to technické 

prostředky nedovolují, jsme nechali zaměst-

nance doma s náhradou mzdy. Díky tomu se 

epidemie na Sokolovské uhelné nerozšířila do 

stavu, který by ohrozil provoz firmy. Firma je 

největším výrobcem elektrické energie v regio-

nu. Celkově zásobuje teplem asi 48 tisíc do-

mácností, což reprezentuje zhruba 121 tisíc 

lidí, tedy více než třetinu obyvatel Karlovarské-

ho kraje. Že se podařilo zajistit plnou výrobu i  

v podmínkách pandemie, na tom má velkou 

zásluhu speciální koronavirová komise, která 

vývoj nepřetržitě sledovala a přijímala potřebná 

rozhodnutí. Na tom všem se podílely firemní 

odbory svým zastoupením v komisi i na závod-

ních výborech. 

 

Sokolovská uhelná plánuje ukončení plynáren-

ského provozu ve Vřesové kvůli nárůstu nákla-

dů na povinné platby státu formou emisních 

povolenek. S ohledem na vážné dopady, které 

bude mít případný růst nezaměstnanosti na 

sociální i ekonomickou stabilitu jednoho z nej-

chudších regionů v republice, firma nabídla 

státu prostřednictvím Karlovarského kraje odlo-

žení plánovaného uzavření plynárenského pro-

vozu. Pokud by stát na dobu nezbytně nutnou 

osvobodil tuto technologii od plateb za povo-

lenky, bylo by možné prodloužit její provoz. A to 

na dobu dalších tří let. Jde o koncept, který by 

umožnil odložit plánované zrušení 800 až jed-

noho tisíce pracovních míst na dobu, kdy se 

zbývající část regionu podaří ekonomicky stabi-

lizovat. Navíc by stát ušetřil na podporách  

v nezaměstnanosti a udržel výběr daní z příjmu 

i sociálního a zdravotního pojištění za zaměst-

nance. Podporují firemní odbory takovéto řeše-

ní? 

Sokolovská uhelná letos ohlásila ukončení 

činnosti plynárenské části kombinátu ve Vřeso-

vé, což by znamenalo propuštění asi tisícovky 

zaměstnanců. Firma ale jedná se státem i o 

jiném řešení. Nabídla, že v případě odpuštění 

emisních povolenek za tuto část technologie, 

by byla schopna provoz i zaměstnanost udržet 

ještě tři roky. 

Situace v odstavení plynárny ve Vřesové je 

stále nejistá. Zaměstnavatel i odbory se připra-

vují na nejhorší variantu, to je ukončení plyná-

renského provozu a následné výroby energo 

plynu. V současnosti stále jednáme s vedením 

Karlovarského kraje, příslušnými ministerstvy a 

vládou a hledáme možnost, jak oddálit zmíně-

né odstavení plynárenského provozu. Řešení 

nespatřujeme pouze v odstavení plateb za 

emisní povolenky.  

Dozorčí rada Sokolovské uhelné pracuje od června v plném složení. V čele 

dozorčí rady stanul po tragickém skonu bývalého spolumajitele a předsedy 

dozorčí rady Františka Štěpánka ekonom Jaroslav Rokos. Zaměstnance firmy 

bude v dozorčí radě zastupovat předseda Sdružení odborových organizací So-

kolovské uhelné Jan Smolka, který působí ve firmě od roku 1970 a zastával 

zde řadu funkcí. Od roku 1984 se profesionálně věnuje odborové činnosti. 

HGN mu v této souvislosti položil několik otázek. 

Jan Smolka 

Červenec 2020 
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MOST: Do krajiny kolem Polerad se postupně 

vrátí původní druhy drobné zvěře, které v po-

sledních letech téměř vymizely. Projekt Spolku 

myslivců a ochránců přírody v Poleradech 

„Záchrana ohrožených druhů drobné zvěře  

v nivě Počeradského potoka“ podpořila Vršan-

ská uhelná ze skupiny Sev.en Energy. Z bažant-

nice v Ploužnici doputovalo do Polerad 422 den 

starých kuřat bažanta obecného začátkem 

června. O kuřata budou členové Spolku mysliv-

ců a ochránců přírody v Poleradech pečovat až 

do konce prázdnin. Po sedmi týdnech budou 

kuřata schopna přežít ve venkovních voliérách 

a na konci léta je ochránci přírody vypustí do 

krajiny na soutoku Srpiny a Počeradského poto-

ka. Těžební společnosti ze skupiny Sev.en Ener-

gy obnovují krajinu zasaženou těžbou uhlí. Vzni-

ká krajina s vodními plochami, zemědělskou 

půdou i lesy tak, aby se co nejvíce přiblížila 

svému původnímu vzhledu a využití. 

OSTRAVA-HEŘMANICE: Sanace a rekultivace 

odvalu v Ostravě-Heřmanicích patří mezi největ-

ší projekty státního podniku DIAMO a zároveň 

mezi aktivity, o které se zajímají obyvatelé i 

představitelé regionu. Státní podnik se proto 

rozhodl vytvořit pro veřejnost webové stránky o 

této ekologické zátěži a postupu její sanace. 

Webové stránky o heřmanické haldě: 

www.diamo.cz/hermanickahalda 

 

ŽACLÉŘ: Žacléřské muzeum otevřelo v Galerii 

Pošta výjimečnou výstavu z prostředí hornictví. 

Návštěvníci mají možnost vidět unikátní soubor 

černobílých fotografií Wernera Schmidta ze 

Žacléře, dokumentující práci v podzemí i na 

povrchu černouhelného Dolu Jan Šverma  

v Lamperticích. Muzeum výstavu připravilo u 

příležitosti 450. výročí první písemné zmínky o 

dolování uhlí na Žacléřsku. Důl Jan Šverma byl 

založen v roce 1950. Těžba byla na Dole Jan 

Šverma ukončena 31. prosince 1992. Na konci 

roku 2011 byl důl prohlášen kulturní památkou 

České republiky. Na místě bývalého dolu vznikl 

Hornický skanzen Žacléř. Návštěvníci mohou  

v rámci prohlídky navštívit špinavé šatny 

(řetízkárnu), kde horníci započali svou směnu a 

vydají se přes cáchovnu do šachetní budovy 

jámy Jan, ve které je možnost se z vozíkového 

oběhu vydat na 52 metrů vysokou těžní věž 

Jan. Z věže se naskytne panoramatický výhled 

na Krkonoše. Poté návštěvníci zamíří do nově 

přístupné štoly Jitřenky, která je dlouhá zhruba 

100 metrů a je zde k vidění i nádherná uhelná 

sloj. Prohlídku návštěvníci ukončí ve strojovně 

jámy Jan, ve které se nachází původní těžní 

stroj, ale je zde i expozice věnovaná důlnímu 

vybavení či paleontologické nálezy. 

PRAHA: Mezinárodní energetická skupina 

Sev.en Energy spustila před začátkem letní 

turistické sezony speciální projekt Sev.en Ener-

gy for Bikers. Jeho podstatou je vytvoření sítě 

nabíjecích stanic pro elektrokola, které vynikají 

univerzálností a uživatelským komfortem. Do 

provozu již bylo uvedeno prvních deset stanic 

při takzvané Krušnohorské magistrále a ve 

městě Most. V průběhu léta chce investor spus-

tit desítky dalších stanic v Ústeckém a Pardu-

bickém kraji, tedy v regionech, kde má své 

energetické provozy. Z každé nabíjecí stanice 

lze dobíjet až čtyři elektrokola najednou. Dobí-

jení v síti Sev.en Energy for Bikers je zcela zdar-

ma. 

Z regionů 

V současnosti se jedná o zřejmě neprůchod-

né řešení, existují ale i jiné možnosti řešení za 

účasti státu. Stále věříme, že společně najde-

me způsob, jak prodloužit provoz plynárny, 

připravit region na postupné utlumování těžby 

hnědého uhlí a přechod na jiné aktivity, které 

umožní nejen zachování, ale i tvorbu nových 

pracovních míst. Náklady na námi navržené 

řešení by byly pro stát nulové. Navíc by stát 

ušetřil na podporách v nezaměstnanosti a udr-

žel výběr daní z příjmu i sociálního a zdravotní-

ho pojištění za zaměstnance. O významu firmy 

pro Karlovarský region svědčí také následující 

čísla. Průměrný počet zaměstnanců celé skupi-

ny firem, v níž má Sokolovská uhelná podíl, byl 

loni 3472 lidí, z toho 2814 zaměstnávala So-

kolovská uhelná. Průměrný výdělek v Sokolov-

ské uhelné byl loni 36 329 korun. 

 

Sokolovskou uhelnou navštívil v červnu premi-

ér Andrej Babiš. Došlo k nějaké dohodě o pod-

poře státu firmě? Budou odbory případně usilo-

vat o státní příspěvek propuštěným zaměst-

nancům? 

Nepřijel pouze premiér, ale i ministři Karel 

Havlíček, Jana Maláčová, vedení Karlovarské-

ho kraje a Sokolovské uhelné. Jednání jsem se 

osobně zúčastnil. Řešili jsme, jak oddálit odsta-

vení plynárenského provozu, jak pomoci Soko-

lovské uhelné hlavně udržet zaměstnanost. 

Podotýkám, že Sokolovská uhelná je největším 

zaměstnavatelem v Karlovarském kraji. Sou-

časně vedeme i jiná jednání. Osobně jsem 

oznámil vicepremiérovi vlády a ministrovi prů-

myslu Karlovi Havlíčkovi, že odbory budou usi-

lovat o rozšíření nařízení vlády číslo 342 o pří-

spěvku ke zmírnění sociálních dopadů souvise-

jících s útlumem těžby v případě odstavení 

plynárenského provozu na Sokolovskou uhel-

nou. 

 

Čím se odbory ve firmě v současné době zabý-

vají, které aktuální úkoly řešíte? 

Řešíme dopady koronavirové pandemie, kon-

krétně pracujeme na plném obnovení činnosti 

odborů ve firmě. Hygienická a další opatření 

zkomplikovala činnost závodních výborů i odbo-

rového sdružení. Funkcionáři museli za ztíže-

ných podmínek při určitém omezení vyvíjet 

nadále činnost ve prospěch členů a zaměst-

nanců. 

 

Budete o letních prázdninách připravovat ná-

vrh kolektivní smlouvy na příští rok? 

Rádi bychom zahájili přípravu na kolektivní 

vyjednávání, ale potřebujeme nejdříve znát, jak 

se bude vyvíjet situace kolem plynárenského 

provozu ve Vřesové. To jsou rozhodující kroky 

pro náš návrh kolektivní smlouvy na rok 2021, 

ať se to týká udržení zaměstnanosti nebo do-

padů v případě uzavření plynárny. Půjde o to, 

aby odborový návrh kolektivní smlouvy odpoví-

dal nejen našim představám, ale i možnostem 

firmy Sokolovská uhelná. Nepůjde nám pouze 

o podpisu kolektivní smlouvy ale i o to, aby 

mohla být v příštím roce plněna. 

 

Vaše odborové sdružení každoročně organizu-

je, s podporou firmy, letní tábory pro děti za-

městnanců Sokolovské uhelné. Bude tomu tak 

i letos, v čase pandemie? 

Sdružení odborových organizací Sokolovské 

uhelné je jedním z největších organizátorů 

dětských táborů v regionu. Podařilo se nám 

odstranit bariéry, které vytvořila pandemie a 

pro letošní sezonu je letní tábor připravený 

podle nařízení ministerstva zdravotnictví k pro-

vozu dětských táborů. Letos budeme provozo-

vat pouze jeden tábor, a to ve Svojšíně s kapa-

citou 110 dětí. Ve třech bězích se zde letos 

vystřídá 330 dětí zaměstnanců. V minulosti 

jsme provozovali také letní tábor v Bezdruži-

cích. Ten je však připraven k prodeji, protože 

do budoucna by nebyl u nás kapacitně využit. 

Na letní dětskou rekreaci letos tradičně naváže 

rodinná rekreace zaměstnanců Sokolovské 

uhelné ve Svojšíně. 

Petr Kolev 

Sokolovská uhelná investovala 

miliardu do tepla pro region 

Sokolovská uhelná (SUAS) investuje 

desítky milionů korun do svých tepel-

ných zařízení, aby zajistila dodávku 

tepla do měst a obcí v Karlovarském 

kraji i po skončení těžby a zpracování 

uhlí. 
 

V areálu elektrárny Tisová vybudovala spo-

lečnost Sokolovská uhelná dva plynové kotle, 

které slouží jako náhradní zdroje pro dodávky 

tepla pro Habartov, Bukovany, Citice i Březo-

vou, případně jako záložní zdroj pro dodávky 

do Sokolova. 

Ve fázi přípravy jsou změny centrálního záso-

bování teplem pro Sokolov, který také odebírá 

teplo z Tisové. Projektuje se výstavba dvou 

nových zdrojů. Souběžně bude dořešeno také 

zásobování teplem pro obce Královské Poříčí a 

Svatava. 

V letech 2018 a 2019 SUAS investovala více 

než miliardu korun do modernizace paroplyno-

vé elektrárny ve Vřesové. Oba bloky jsou dnes 

plně připraveny k provozu na zemní plyn mini-

málně do roku 2035. V případě ukončení těžby 

a zpracování uhlí tak lze zásobování měst a 

obcí Karlovy Vary, Chodov, Nejdek, Nová Role, 

Vintířov nebo Nové Sedlo či Vřesová okamžitě 

přepojit. 

Sokolovská uhelná by mohla investovat další 

miliardy do regionu, ty však musí odvádět za 

emisní povolenky, které vytvořila Evropská 

unie jako nástroj k likvidaci těžebních a ener-

getických firem. SUAS byla nucena ohlásit po-

stupný útlum těžby.  

Jako první plynárenské části kombinátu ve 

Vřesové a propuštění přibližně tisícovky za-

městnanců. Při návštěvě premiéra Andreje 

Babiše se obě strany dohodly, že možnosti 

prodloužení provozu plynárny posoudí do kon-

ce června. 

(red) 

http://www.diamo.cz/hermanickahalda
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Zaměstnanci v karanténě jsou ve finanční krizi  

a na rozdíl od OSVČ to nikdo neřeší, říká Palička 

Jaké má epidemie dopady na zaměstnance 

Dolu Darkov? Některé firmy svým zaměstnan-

cům v karanténě hradí mzdu ze sta procent. 

Bohužel se v OKD potkalo několik negativních 

vlivů. Skutečnost, že zde máme pandemii  

covid-19, nízké ceny a odběry uhlí, má negativ-

ní dopady na zaměstnance a na celou důlní 

společnost OKD. Na dole ČSM-Sever ve Stona-

vě na Karvinsku navíc ráno 26. června odstar-

tovalo další plošné testování pracovníků OKD. 

Nedaří se plnit plán těžby černého uhlí, OKD 

tak nemá hotové peníze a zaměstnanci v ka-

ranténě se dostali do tíživé finanční situace. 

 

Uveďte prosím hlavní důvody tohoto stavu.  

Po uzavření státní hranice nemohli fárat pol-

ští pendleři. Máme mnoho nemocných zaměst-

nanců a asi zhruba 350 jich je doma  

v karanténě nebo na nemocenské. Firma mu-

sela snížit produkci rovněž kvůli bezpečnostním 

opatřením souvisejícím s pandemií. To se proje-

vuje na výši finanční hotovosti, kterou má OKD 

k dispozici. Zaměstnanci, kteří jsou doma  

v karanténě, jsou podle zákona na 60 procen-

tech mzdy. Zaměstnavatel dostává na tyto 

mzdy příspěvek od státu, a proto Sdružení hor-

nických odborů OKD jednalo s vedením o navý-

šení této částky. Nedohodli jsme se, firma je na 

tom velice špatně. OKD musí investovat velké 

prostředky do útlumu těžby uhlí. Těžební spo-

lečnost proto požádala dopisem 20. dubna 

stát, aby jí proplatil 1,2 miliardy korun, které 

vynaložila na útlum. Pokud OKD tyto peníze od 

státu nedostane, nemůže finančně přidat za-

městnancům v karanténě. OKD je ve složité 

situaci i kvůli nízkým cenám uhlí, které se pro-

padly na několikaleté minimum. 

 

Požádalo vedení OKD a hornické odbory o po-

moc majitele, kterým je stát, konkrétně firma 

Prisko? 

Jednání mezi vedením OKD a státní společ-

ností Prisko, které je akcionářem OKD, probíha-

jí již od 20. dubna, ale zatím bez konkrétního 

výsledku. Negativní vývoj se zaměstnanců dotý-

ká velmi citelně. Podivný se nám zdá i průběh 

testování zaměstnanců. Například na testu na 

covid-19 v pátek je pracovník negativní, test  

v pondělí je už pozitivní. Pokračuje nemocen-

ská, nebo jsou v karanténě na 60 procentech 

mzdy. Známe případy, kdy je zaměstnanec  

po karanténě, odpracoval čtyři směny a v tes-

tech je pozitivní, takže nastoupil na nemocen-

skou. Dnes je ale negativní a čeká přibližně na 

osmý nebo devátý test a nemůže nastoupit do 

práce, protože žije ve společné domácnosti  

s rodiči, kteří jsou pozitivní, takže musí být do-

ma v karanténě. Souhrnem je již dva měsíce 

doma na 60 procentech mzdy. A na rozdíl od 

OSVČ a malých podnikatelů se nikdo nezajímá, 

zda je schopný uhradit složenky. Problém trvá 

dlouho a již se objevily pochybnosti, zda testy 

na covid-19 ukazují správně. Záleží, v který čas 

a na kterém místě se zrovna nacházíte, a buď 

jste pozitivní, nebo negativní. 

 

Hornické odbory a vy osobně jste již dříve vyjád-

řil pochybnosti o přístupu Krajské hygienické 

stanice v Ostravě k epidemii na Dole Darkov.  

Pochybnosti trvají, dnes a denně řešíme stíž-

nosti odborářů a zaměstnanců. Uvedu příklad. 

Dobrovolní odboroví záchranáři ze závodní báň-

ské záchranné služby nastoupili na pohotovost 

na Hlavní báňskou záchrannou stanici, byla jim 

ale náhle ukončena hotovost, kdežto profesio-

nálům z HZBS nikoliv. Přišli kvůli tomu asi o  

15 tisíc korun ve výplatě. Tento případ a mno-

hé další jsou v kompetenci krajské hygieny  

v Ostravě a ta rozhoduje podle klíče, který ni-

kdo z nás nezná.  

 

V červnu se konal mimořádný sněm SHO, na 

kterém proběhla volba nového předsedy. Máte 

už svého nástupce? 

Vykonával jsem souběžně dvě funkce, jako 

předseda odborového svazu a SHO. Proto mu-

selo dojí k volbě nového předsedy SHO. Rada 

SHO se shodla na jediném kandidátovi, kterým 

byl místopředseda SHO a předseda základní 

odborového organizace Dolu ČSA kolega Jiří 

Waloszek. Z mého pohledu to byla správná 

volba. 

 

Jako předseda OS PHGN zastupujete ČMKOS i 

odborový svaz v takzvané uhelné komisi. Zú-

častnil jste se prvního jednání. Jaký z toho má-

te dojem? 

Komise zasedala poprvé po  pandemii v elek- 

 

trárně Prunéřov, která symbolicky prochází 

procesem odstavení. Uhelná komise má tři 

pracovní skupiny. V první zastupuje Odborový 

svaz PHGN Jaromír Franta, ve druhé svazová 

právnička Markéta Marinková. Třetí komise,  

v níž zasedám já, se zabývá sociálními dopady 

útlumu těžby uhlí, má však zpoždění. Útlum 

těžby v OKD, Sokolovské uhelné nebo na Mos-

tecku probíhá a v jeho rámci dochází rovněž  

k propouštění lidí. Tato skupina měla být usta-

vena a začít řešit dopady a následky útlumu 

daleko dříve. Je symbolické, že ve třetí skupině 

mají ekologické organizace dva zástupce, kdež-

to zaměstnanci pouze jednoho. Výstup a dopo-

ručení vládě bude dodáno se zpožděním, zřej-

mě na konci roku. 

 

Nastalo rozvolňování restrikcí, daří se vám 

nastartovat činnost odborového svazu a praž-

ského pracoviště? 

Poté, co jsem 16. března od Jana Sábela 

převzal vedení svazu, jsme byli nuceni přejít na 

systém práce z domova. Nezasedala ani rada 

svazu, členové jednou hlasovali elektronicky 

systémem per rollam. Zaměstnanci pražského 

pracoviště zvládli své úkoly na výbornou.  

V polovině dubna se vrátili na pracoviště. V tuto 

chvíli se připravujeme na zasedání rady svazu  

v září v hornickém hotelu Harmonie v Luhačovi-

cích. Máme ale obavy, aby mezitím nepřišla 

druhá vlna pandemie. 

Petr Kolev 

Koronavirová epidemie na Dole Darkov, pochybnosti odborů o konání hygie-

nické stanice na Darkově, mimořádný volební sněm SHO OKD, jednání uhelné 

komise. To jsou témata, o který HGN hovořil s předsedou Odborového svazu 

PHGN Rostislavem Paličkou. 

Stát dluží OKD 1,2 miliardy korun za útlum 

Těžební společnost OKD požádala stát, aby jí 

proplatil 1,2 miliardy korun, které vynaložila na 

útlum. Médiím to řekla předsedkyně předsta-

venstva OKD Vanda Staňková. Firma podle ní 

nechce propouštět ani snižovat mzdy. Ministry-

ně financí Alena Schillerová (ANO) novinářům 

řekla, že k žádosti nemá potřebné informace.  

Ministr průmyslu Karel Havlíček (ANO) uvedl, 

že jeho resort zahlazování následků těžby po-

stupně plně převezme. Stát je majitelem OKD 

od roku 2018, kdy ji převzal prostřednictvím 

své firmy Prisko. 

„Požádali jsme je, aby společnost Prisko plni-

la ujednání ze smlouvy o koupi akcií OKD, která 

předpokládá, že společnost Prisko jako zástup-

ce státu, což je náš společný akcionář, bude 

nést náklady na útlum. Ty jsme až do dnešního 

dne ve vzájemné shodě s Priskem platili my. 

Požádali jsme tak o proplacení 1,2 miliardy 

korun. Naším původním záměrem bylo pokra-

čování těžby do roku 2025 s postupným útlu-

mem jednotlivých těžebních lokalit. Dnešní 

situace OKD, nepředvídatelnost vývoje cen uhlí 

a celkový stav ekonomiky naší země ale může 

tuto dobu ovlivnit,“ uvedla Staňková. O termínu 

ukončení těžby v OKD se podle ní zatím neroz-

hodlo.              (red) 
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12. března jsem byl na IX. sjezdu OS PHGN  

v Luhačovicích zvolen za odstupujícího Jana 

Sábela jeho předsedou. Zároveň Zůstal jsem 

zůstal předsedou Sdružení hornických odborů 

OKD. Vyvstala nutnost zvolit nového předse-

dou. Rada SHO určila v květnu termín konání 

volebního sněmu na 12. červen, tedy na dobu, 

kdy začalo rozvolňování vládních opatření  

k epidemii koronaviru.  

Bohužel se v tomto čase novým ohniskem 

nákazy stal Důl Darkov, a tak jsme museli situ-

aci operativně řešit. Rada SHO využila ustano-

vení § 19 zákona č. 191/2020 Sb. a rozhodla, 

že volba nového předsedy se uskuteční elektro-

nickým způsobem. Aby proběhla v souladu  

s legislativou, na to dohlížel svazový právník 

JUDr. Antonín Těšík.  

Rada SHO navrhla jediného kandidáta, dosa-

vadního místopředsedu SHO Jiřího Waloszka. 

Ve dnech 11. a 12. června proběhlo hlasování 

elektronickou formou a kolega Waloszek byl 

jednomyslně zvolen do čela odborového sdru-

žení s nástupem od 1. července. Před tím dele-

gáti IX. sjezdu v Luhačovicích zvolili kolegu 

Waloszka prvním místopředsedou OS PHGN.  

Za hladký průběh voleb chci poděkovat delegá-

tům sněmu a za bezchybnou organizaci voleb 

kolegyni Miladě Kračmarové. 

Za současné situace, v níž se nachází těžební 

průmysl a OKD konkrétně to nebude mít kolega 

Waloszek vůbec jednoduché. Je nezbytné, aby 

měl podporu rady SHO a všech členů, ale i 

odborového svazu. Přeji novém předsedovi a 

všem odborářům v OKD pevné zdraví, bezviro-

vé léto a slušného zaměstnavatele a majitele, 

kteří vnesou do hornictví řád a jistotu pro za-

městnance.  

Rostislav Palička, předseda OS PHGN 
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Greenpeace podala 

trestní oznámení na 

OKD kvůli šíření  

covidu-19 
 

Organizace Greenpeace podala na 

firmu OKD a její vedení trestní ozná-

mení pro podezření z šíření nakažlivé 

nemoci. Firma podle ní pochybila, 

když ihned nepřerušila provoz Dolu 

Darkov v Karviné poté, co se tam roz-

šířila nemoc covid-19. 
 

Jan Rovenský z Greenpeace ČR uvedl, že vede-

ní OKD by mělo nést zodpovědnost za to, že 

ohrozilo zdraví a životy svých zaměstnanců, 

jejich rodinných příslušníků i obyvatel celého 

regionu. 

 

Těžbu nelze zastavit z hodiny  

na hodinu 
 

Není nic vzdálenějšího pravdě, než že by Gre-

enpeace a pan Rovenský měli na srdci zdraví a 

životy zaměstnanců OKD. Opak je pravdou. 

Vedení OKD epidemii nezpůsobilo a zastavit 

těžbu v hlubinném dole nelze z hodiny na hodi-

nu právě z důvodu bezpečnosti a zdraví lidí. 

Naopak, trestním oznámením na OKD může 

Greenpeace zdraví a životy zaměstnancům 

ohrozit. Stovky horníků museli do karantény a 

pobírají již druhý měsíc 60 procent mzdy. Při 

likvidaci dolu by skončili na „pracáku“. 

Pokud jde o údajný trestní čin vedení OKD, 

těch se aktivisté z Greenpeace dopouštějí jak 

na běžícím pásu. Opakovaně pronikají bez po-

volení na soukromé pozemky, blokují provoz a 

ohrožují přitom životy svoje i zaměstnanců, 

poškozují nebo ničí soukromý majetek. Ne na-

darmo dostali aktivisté ekologistických organi-

zací Duha, Greenpeace ČR, Zelený kruh, Calla a 

dalších výstižnou nálepku ekoteroristé. 

 

Falešné pozlátko ekologických  

hnutí 
 

Jednou provždy odhalil falešné pozlátko ekolo-

gických hnutí Patrick Moore, který je jedním ze 

zakladatelů organizace Greenpeace. Postupem 

času začal nesouhlasit se směrem, kterým se 

aktivisté vydali, a nakonec znechuceně odešel. 

Podle něj je většina zelených nevzdělaná po 

vědecké nebo technické stránce. Jsou mezi 

nimi ale i chytří lidé, kteří profitovali z protekční-

ho kapitalismu státních dotací na „zelenou 

energii”.  

Tato energie je však nejen drahá, ale i nespo-

lehlivá, takže nikdy nebude moci soutěžit v tržní 

ekonomice s fosilními palivy a jadernou energií. 

V rozhovoru pro magazín Euro Moore řekl: 

„Program zelených je nepoctivý a pokrytecký. 

Čím dříve jej lidi začnou ignorovat, tím lépe. Je 

to ideologie, která nemá nic společného s fakty 

nebo vědou. Zelení využívají strachu, politické-

ho establishmentu a utopické pohádky, aby 

získali podporu pro strategie, které ovšem ne-

povedou ke zlepšení, ale ke zhoršení stavu 

věcí. To oni parazitují na společnosti. Polykají 

miliardy a nic užitečného netvoří,“ vyjádřil své 

přesvědčení jeden ze zakladatelů Greenpeace. 

(kov)  

Sdružení hornických odborů 

OKD povede Jiří Waloszek 

Jiří Waloszek ke svému zvolení HGN řekl: 
 

„Velice si vážím důvěry Rady Sdružení hornic-

kých odborů, která mě navrhla za kandidáta 

na post předsedy SHO. Rád bych poděkovat 

také všem delegátům, kteří mi dali ve volbách 

hlas a podpořili moji kandidaturu. Plně si uvě-

domuji odpovědnost, zvlášť v tak složité době, 

která je dnes v souvislosti s těžbou černého 

uhlí a s evropským trendem ukončení těžby a 

odchýlením se od použití fosilních paliv. Sa-

mozřejmě v SHO nejsou sdruženi jen zástupci 

odborových organizací z OKD, ale také zástup-

ci jiných odborových organizací, kteří řeší 

rovněž nemalé problémy. Z mého pohledu 

jsou problémy všech členských organizací 

SHO důležité a vynasnažím se být všem nápo-

mocen a veškeré mé úsilí bude směřováno  

k našim členům a jejich potřebám.“ 

 
Jiří Waloszek se narodil v roce 1973. Členem 

odborů se stal po nástupu na Důl ČSA v roce 

1991. Pracoval zde jako zámečník v mecha-

nických dílnách na povrchu. Od roku 1994 do 

roku 2008 pracoval jako důlní zámečník  

v rubání. Mezitím se v roce 2005 stal členem 

Závodního výboru na Dole ČSA. V této době se 

již angažoval jako odborový úsekový inspektor 

bezpečnosti práce a v roce 2008 byl zvolen 

do funkce závodního inspektora bezpečnosti 

práce. V roce 2013 se stal místopředsedou  

ZV a od začátku roku 2015 působí ve funkci 

předsedy ZV OS PHGN Dolu Karviná a jako 

místopředseda SHO OKD. V březnu 2020 byl 

na sjezdu OS PHGN zvolen druhým místopřed-

sedou odborového svazu a v červnu téhož 

roku byl zvolen do funkce předsedy SHO OKD. 


