Z obsahu:
● V říjnu bude vláda rozhodovat o dalším osudu OKD
● Končí provoz tlakové plynárny SU, propuštění zaměstnanci zřejmě dostanou příspěvek 5300 Kč měsíčně až po dobu 60 měsíců
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Konec OKD ohrožuje desetitisíce
míst v regionálních firmách
Odbory chtějí prodloužit těžbu na Dole ČSM
Rychlejší útlum těžby černého uhlí, jehož možnost na svém jednání 20. července nastínila vláda, znamená další komplikace pro dlouhodobě těžce zkoušenou důlní společnost OKD. Těžba na všech dolech černouhelné společnosti
by měla být ukončena na konci roku 2021 nebo 2022. O případném ukončení
v příštím roce se rozhodne letos v říjnu podle vývoje cen uhlí. Naznačil to materiál o navýšení základního kapitálu státní společnosti Prisko, který vláda
projednala.
Tuto variantu označili na konci června za
nejvhodnější také členové představenstva
OKD.
Malou útěchou pro tisíce zaměstnanců je, že
na jednání vlády byly zamítnuty varianty, které
počítaly s okamžitým ukončením činnosti OKD
ke konci června 2020, respektive s pokračováním těžby i v letech 2025 až 2032. Důvodem
byly vysoké riziko sociálních nepokojů v Moravskoslezském regionu, časové nereálnosti, vysoké míry nejistoty vstupních parametrů, vývoj
světových cen uhlí či extrémně vysoké nároky
na státní rozpočet. Materiál sice úplně nevylučuje pokračování těžby na dole ČSM i po roce
2021, tento ekonomický model podle dokumentu však musí být postaven na návratu cen
uhlí na úroveň před koronavirovou krizí a zároveň na stagnaci cen uhlí v dalších letech. Uvádí
přitom, že ceny během pandemie covidu-19
klesly proti počátku roku o dalších zhruba
30 procent.
O všem tedy rozhodují ekonomické parametry. Zájmy zaměstnanců a potřeby regionu jsou
odsouvány do pozadí. Je to divný úhel pohledu
v koronavirové krizi, kdy vláda schválila a
v parlamentu prosadila historicky nejvyšší
schodek státního rozpočtu ve výši 500 miliard
korun. Miliardy jsou nasměrovány na investice
do infrastruktury, do zdravotnictví, na kurzarbeit, pro OSVČ a pro potřebné malé i velké
firmy v potížích. Z toho vyplývá, že jediná černouhelná důlní společnost v zemi, jejíž zaměstnanci těží kvalitní černé uhlí vhodné ke koksování, potřebná už není.

mu letos na podzim tak budou politici muset
vzít v úvahu nejen sociální dopady a zásek do
státní kasy související se samotným zavřením
šachet, ale také širší dopady na celou ostravskou průmyslovou aglomeraci. Jak vysoký bude
pro daňové poplatníky celkový účet za OKD, to
dnes nikdo neví. Náklady na postupný útlum
černouhelných dolů společnosti OKD na Karvinsku by podle znaleckého posudku ústavu AConsult plus mohly dosáhnout 6,6 miliardy
korun. Největší část z nákladů na útlum OKD
by měla připadnout na útlum současného Důlního závodu 1, tedy šachet ČSA, Lazy a Darkov.
Zavření OKD ohrožuje minimálně šest tisíc
pracovních míst ve firmách, které těžební společnosti dodávají zboží nebo služby. Těchto
firem je 650, asi třetina z nich je na OKD zcela
závislá. Konec uhlí z OKD tak může návazně
znamenat i konec hutnictví. To by znamenalo
ztrátu dalších desítek tisíc pracovních míst.

ském kraji. Ocelářská unie se obává, že podniky, jako jsou Liberty Ostrava či Třinecké železárny, by mohly přijít o stabilní dodávky koksovatelného uhlí, a tím také o konkurenční výhodu. Poté, co OKD skončí těžbu, se ocelárny
budou uchylovat k dovozu buď z Polska, nebo
dokonce až ze zámoří.
Největším odběratelem koksovatelného uhlí z
OKD je ostravská Nová huť Liberty, která z OKD
odebírá více než polovinu své spotřeby tohoto
paliva. Více uhlí z Polska teď musí nakupovat
Třinecké železárny, protože společnost OKD na (Ne)zodpovědnost leží na vládě
šest týdnů přerušila těžbu kvůli koronavirové
nákaze. Uhlí z OKD znamená pro oceláře kon- Majitelem OKD je od roku 2018 prostřednickurenční výhodu a zcela logicky proto žádají, tvím podniku Prisko stát. I s pracovníky dodaaby se v OKD těžilo až do nejzazší doby, kdy to vatelských firem na přelomu roku v dolech na
bude ještě technologicky a ekonomicky možné. Karvinsku pracovalo zhruba 8500 lidí. Firma
zde těží uhlí v dolech ČSA, Darkov, ČSM-Sever
Postupný útlum by stál miliardy
a ČSM-Jih.
Premiér Andrej Babiš (ANO) loni v prosinci
Oceláři uvažují, na rozdíl od politiků, podnika- v Moravskoslezském kraji uvedl, že vláda chce,
telsky, tržně. Vysoká cena železné rudy spolu aby doly OKD fungovaly a těžily co nejdéle. To
s levnými dovozy oceli a útlumem globální po- samé tvrdí ministr průmyslu a obchodu a doptávky tíživě doléhají na všechny ocelářské pravy Karel Havlíček, jehož názor na překotné
provozy v Evropě. Třinecké železárny, které uhlí utlumování a likvidaci uhelných dolů a elektráz OKD rovněž odebírají, už chystají alternativy. ren z nařízení Evropské komise přinášíme na
Pokud skončí OKD, budou muset s největší jiném místě tohoto listu.
pravděpodobností dovážet koksovatelné uhlí Základní kapitál státní společnosti Prisko
ze zámoří, například ze Spojených států či Ka- stoupne kvůli pomoci černouhelné společnosti
nady, pochopitelně s vyššími náklady. Mezi OKD o 1,273 miliardy korun. Schválila to nakodalší spotřebitele koksovatelného uhlí patří nec vláda. Peníze by měla firma získat z vládní
OKK Koksovny spadající do skupiny MTX Group rozpočtové rezervy, což umožnilo nedávné
Petra Otavy.
schválení rozpočtového schodku 500 miliard
Druhá polovina produkce OKD se týká ener- korun. Firma Prisko, ovládaná ministerstvem
getického uhlí. To v Česku spalují elektrárny financí, je 100procentním vlastníkem OKD.
Oceláři chtějí těžbu co nejdéle
skupiny Veolia či elektrárna Dětmarovice spa- Neobstojí tedy kritika, že vláda by neměla nalédající pod ČEZ. Dětmarovice však letos kvůli vat peníze do soukromých firem, které se ocitMožný rychlejší útlum těžby černého uhlí drahým emisním povolenkám elektřinu nevyrá- nou v problémech. OKD je státní firma strateznamená další komplikace pro už teď těžce bějí a uhlí z OKD neodebíraly.
gického významu pro Moravskoslezský kraj a
zkoušené tuzemské ocelářství v MoravskoslezPři zvažování přesného tempa uhelného útlu- státní pomoc by byla zcela namístě.

Jak a kdy to všechno skončí?

liky. HGN požádal předsedu Odborového svazu
pracovníků hornictví, geologie a naftového ZBÝŠOV: I přes nepříliš vlídné počasí dorazilo o
víkendu 22. července do Zbýšova na Brněnsku
Nyní ve všech dolech OKD pracuje zhruba průmyslu Rostislav Palička o názor k chystané- několik stovek lidí, kteří se chtěli projet vláčmu
ukončení
těžby
v
OKD.
šest tisíc kmenových zaměstnanců. Komprokem po bývalé důlní dráze do Zastávky. Mohli si
misní scénář – tedy ukončení těžby ve všech
také prohlédnout těžní věž bývalého dolu
„Z
materiálu,
který
projednala
vláda,
vyplývá,
dolech v příštím roce – počítá s tím, že by jich
Simson s hornickým muzeem či ještě nedokonod začátku roku 2022 v OKD pracovalo už jen že těžba ve všech dolech společnosti OKD na čenou repliku štoly při akci S párou za horníky.
Karvinsku
by
měla
být
ukončena
na
konci
roku
650. Očekává se propuštění zhruba 4700
Vlaky od bývalého dolu Jindřich letos vyjely
zaměstnanců. U dalších šesti stovek pracovní- 2021 nebo v roce 2022. O případném ukonče- teprve počtvrté. Pro velký zájem organizátoři
ní
v
příštím
roce
se
má
rozhodnout
letos
v
říjnu
ků půjde o přirozené ukončení pracovního
přidali ještě jednu soupravu a velký zájem budipoměru například odchodem do důchodu nebo podle vývoje cen uhlí. Materiál vychází z pre- la stále ještě “zánovní” parní lokomotiva Hendikcí,
jaký
bude
vývoj
cen
uhlí
a
z
ekonomické
uplynutím doby pracovního poměru na dobu
situace firmy. Jde o to zajistit bezpečný provoz schel z roku 1913. Jezdil i oblíbený důlní vlak
určitou.
s motorovou lokomotivou. Spokojeni tak byli
Horníci z OKD by neměli odejít s prázdnou. dolů a jejich útlum a také sociální zázemí pro jak nadšenci z Muzea průmyslových železnic,
zaměstnance.
Stávající
situace
je
ale
podle
mě
Všichni zaměstnanci mají podle podnikové
tak z Vlastivědného spolku Zbýšov, kteří se
kolektivní smlouvy nárok na odstupné. Někteří o dost horší než v roce 2018, kdy bylo OKD starají o těžní věž a také o muzeum s exponáty
v
insolvenci.
Ale
pořád
je
to
něco,
s
čím
se
tak
by si mohli přijít až na jedenáct měsíčních plaz hornické minulosti. Hornické památky ve Zbýtů, a to v závislosti na věku, průměrné mzdě a nějak počítalo. Samozřejmě za odbory a za- šově a okolí jsou pozůstatkem dlouholeté těžby
městnance
by
bylo
vhodné,
kdyby
minimálně
na odpracované době v OKD. Materiál tak
černého uhlí, která skončila teprve před
v souhrnu počítá s celkovým odstupným zhru- zůstala těžba v té nejperspektivnější šachtě, 28 lety. Akce S párou za horníky se bude opacož
je
ČSM,
v
provozu,
aby
si
zaměstnanci
ba 2,4 miliardy korun. Zaměstnanci by navíc
kovat ještě 15. srpna.
dál pobírali i takzvaný příspěvek na zmírnění mohli dodělat závazky, které mají. Jde napří- MOST: Populární Uhelné safari se letos neuskusociálních dopadů. Ten se má pohybovat klad o naplnění podmínek pro dřívější odchod teční. Skupina Sev.en Energy se rozhodla exv jednotkách tisíc a pracovníci by ho měli brát do starobního důchodu. Ale mělo by tady zaz- kurze do těžebních provozů a na rekultivace
35 měsíců. Jen tyto příspěvky vyjdou státní nít zcela jasně, jaká koncepce černouhelného nepořádat s ohledem na přísná opatření, která
hornictví bude, pokud vůbec nějaké bude.
rozpočet na další 1,1 miliardy korun.
by musela přijmout. V loňském roce Uhelné
Pokud se nezvýší ceny uhlí, měla by být těžba V těch různých vládních i nevládních materiá- safari oslavilo jubilejní desátý ročník. Rekultivalech
zatím
postrádám
konkrétní
starost
o
prona všech dolech ukončena na konci roku 2021
ce i oba hnědouhelné lomy skupiny Sev.en
a v dole ČSM nejpozději v roce 2022. O kon- puštěné zaměstnance a potřeby Moravskoslez- Energy si prohlédlo více než 3200 lidí. Ke třem
ského
kraje,
který
patří
k
těm
nejpostiženějším
krétnějším harmonogramu má vláda rozhodv Česku. Materiál schválený vládou konstatuje, stálým trasám přibyla nová, speciálně upravenout letos v říjnu.
že okamžité uzavření či konkurz společnosti ná pro děti od šesti let BABY SAFARI, která by
by byl pro Českou republiku nevýhodný. se po zkušebním ročníku měla rozšířit. Na příští
Hornické odbory žádají pokračovat OKD
Zaráží mě, že vůbec zazněly úvahy o okamži- rok je připravená nová trasa. Návštěvníkům se
v těžbě na Dole ČSM
tém uzavření OKD. Považuji to za naprostý úlet představí největší skrývkové rypadlo RK5000,
a krajní nezodpovědnost,“ řekl předseda Rosti- v současné době již odstavené. Skupiny maxiNová alternativa hrozící předčasným ukonče- slav Palička, pro kterého jako pro bývalého málně deseti osob s průvodci zavede až na
ním těžby v OKD přivádí do stavu nejvyšší po- hornického předáka a předsedu Sdružení hor- střechu rypadla, do výšky osmipatrového paneláku. Bilance návštěvnosti řadí Uhelné safari
hotovosti odboráře. Na rozdíl od mnohých stát- nických odborů je OKD srdeční záležitostí.
mezi nejvyhledávanější turistické aktivity na
ních úředníků, politiků a různých zelených lobbistů vnímají také ekonomické a sociální dopaPodle Paličky je klíčové zajistit bezpečný Mostecku. Od zahájení projektu v roce 2009
dy předčasného ukončení těžby pro šest tisíco- provoz dolů a v případě útlumu těžby důstojné přilákalo už bezmála 30 tisíc návštěvníků, a to i
ze zahraničí.
vek zaměstnanců důlní společnosti, pro celý sociální zázemí pro zaměstnance.
region a potažmo pro energetiku České repub-

Petr Kolev

Havlíček: Emisní povolenky mohou
dostat ekonomiku do kolen
Vicepremiér a ministr průmyslu, obchodu a
dopravy Karel Havlíček považuje emisní povolenky za tvrdý a brutální nástroj Evropské komise. „Stokrát si můžeme říkat, jaké budou Green Dealy a co bude v roce 2050, ale Evropská
komise velmi chytře a nekompromisně vymyslela tento bič na jednotlivé státy a mohu spekulovat, zda to nebylo záměrně. Je to mocný a
silný nástroj, který dokáže dostat českou nebo
třeba polskou ekonomiku do kolen,“ uvedl pro
Info.cz.
Podle Havlíčka bude i kvůli koronaviru a jeho
dopadů na ekonomiku nutné revidovat ekologické cíle, které si EU stanovila: „Papír sice
snese všechno, ale jestli budeme hrát tu hru,
že si tam napíšeme i něco, co víme, že se nemusí podařit, protože chceme být ambiciózní
nebo proto, že v té době už tu nebudeme, tak
to není férová cesta. Měli bychom si říct, co
jednotlivé země musí splnit a jaké mají šance
to stihnout do roku 2030,“ řekl ministr, podle
něhož co se týče emisí CO2, není dosažení
požadovaných hodnot v termínu dosažitelné.
Otázka dekarbonizace se podle Havlíčka

netýká jen uhelných elektráren, ale i tepláren,
kde osobně spatřuje větší, i když ne tak diskutovaný problém. „Je zcela jasné, že musíme být
připraveni na to, že z ekonomických důvodů
bude odstavování rychlejší, než řekne uhelná
komise. Transformaci teplárenství z uhlí beru
za jeden z nejdůležitějších úkolů na ministerstvu průmyslu a obchodu,“ vysvětlil Havlíček.
Budoucnost české energetiky je podle něj
v kombinaci jádra s obnovitelnými zdroji.
Ceny emisních povolenek v Evropské unii se
v červenci vyšplhaly na maximum za 14 let a
nacházely se mírně nad 30 eury za tunu. Zdražování povolenek obecně znamená pro evropské elektrárny, teplárny a továrny dodatečné
náklady při spalování fosilních paliv, což má
vliv mimo jiné i na ceny elektřiny a tepla. Cena
povolenky s vypořádáním v prosinci 2020 vystoupila až na 30,13 eura, nejvýše od roku
2006. Podle obchodníků stojí za zdražováním
kombinace faktorů, včetně zhoršeného výhledu u produkce větrné energie a příznivého
vývoje na akciových trzích.

(red)

Z regionů
MOST: Skupina Sev.en Energy spustila před
začátkem letní turistické sezony speciální projekt Sev.en Energy 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 by
se měly spustit desítky dalších stanic v Ústeckém a Pardubickém kraji, tedy v regionech, kde
má skupina Sev.en Energy své provozy. Síť se
skládá z nabíjecích stanic PowerBox.ONE. Díky
nim s sebou e-bikeři nemusejí vozit těžkou a
neskladnou nabíječku, a dokonce ani propojovací kabel, který je vždy k dispozici na vyžádání
u provozovatele. Z každé nabíjecí stanice lze
dobíjet až čtyři elektrokola najednou. Dobíjení
v síti Sev.en Energy for Bikers je zcela zdarma.
OSTRAVA: Pět let od vyhlášení první výzvy takzvaných kotlíkových dotací stát dosud proplatil
přes 63 tisíc žádostí za téměř sedm miliard
korun. Nejvíce peněz z kotlíkových dotací, tedy
2,4 miliardy, resort poslal na zlepšení ovzduší
do Moravskoslezského kraje. Lidé si tam zatím
pořídili zhruba 14 tisíc nových topných zařízení,
celkem má být v regionu vyměněno 22 500
kotlů. Lidé musí kotle na uhlí a na dřevo, které
jsou v první a druhé emisní třídě, vyměnit do
roku 2022. Zákaz jejich používání bude platit
od září téhož roku.
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Nový předseda SHO Jiří Waloszek:
Horníci si zaslouží uznání, nikoliv urážky
Předsedou Sdružení hornických odborů OKD je od 1. července Jiří Waloszek.
V OKD řádí koronavirus, ekonomická situace není příznivá, a navíc vláda
v červenci projednala materiál, podle kterého by těžba na všech dolech OKD
měla být ukončena na konci roku 2021, nebo o rok později. O případném
ukončení těžby roce rozhodne vláda letos v říjnu. Na internetu a sociálních
sítích to vře a být v této době předsedou hornických odborů je docela tvrdý
oříšek. Odbory jsou často obviňovány z nečinnosti a je na ně vyvíjen tlak ze
všech stran. Požádali jsme předsedu Waloszka o rozhovor.
Po internetu se šíří zvěsti, že odbory OKD nic
nedělají a jen přihlíží. Souhlasíte s tím?
Odbory jsou v současné složité době pod
velkým tlakem. Koronavirus a nízká cena uhlí
negativně ovlivňují ekonomickou situaci OKD.
S názorem, že odbory nic nedělají, rozhodně
nemohu souhlasit. Jsme zastoupení v krizovém
štábu OKD, který zasedá denně. Jednáme o
situaci s vedením OKD a je naší snahou situaci
zvládnout co nejlépe. Ne vždy máme na věc
stejný názor, ale to samozřejmě vychází z našich pozic. Jednáme také s politiky a snažíme
se najít cestu, jak nejvíce pomoci zaměstnancům. Počátkem minulého měsíce, po nástupu
do funkce, jsem jednal s náměstkem hejtmana
Moravskoslezského kraje Jakubem Unuckou
(ODS) a senátorem Tomášem Czerninem
(TOP 09). Denně jsme zavaleni dotazy a připomínkami našich členů a zaměstnanců ze všech
provozů. Předsedové odborových organizací na
jednotlivých šachtách to rovněž nemají v těchto
časech jednoduché, denně jsou v přímém kontaktu se znepokojenými a také naštvanými
členy a zaměstnanci. Nelze se jim divit, situace
je zlá, mezi lidmi vládne velká nejistota a obava, co bude zítra.
Horníci se ptají, jak dlouho ještě pojede OKD?
Na tuto otázku očekáváme jasnou odpověď
od státu, který je majitelem OKD, už delší dobu.
To, že nás čeká útlum hornictví, je jasné asi
všem. Evropské těžební a energetické společnosti čelí nevybíravému tlaku Evropské komise
v podobě stále rostoucích cen emisních povolenek a velikášského zeleného údělu (anglicky
Green Deal – pozn. red.). Zaměstnanci by si

určitě zasloužili jasnou odpověď, co s nimi bude, a do kdy budou doly provozovány. Vláda už
odpověď naznačila, když minulý měsíc projednávala materiál, podle kterého by těžba na
všech šachtách OKD měla skončit v příštím
roce, nejpozději ale v roce 2022. Rozhodnout o
tom by vláda měla v říjnu tohoto roku. Jak jsme
byli v médiích informováni, zvažovala se rovněž
varianta okamžitého ukončení těžby. Bylo by
žádoucí, kdyby se ti, kteří takto uvažují, nebo o
tom rozhodují, a to je vláda a stát, podívali, jak
řeší útlum hornictví například v Německu a
v jiných vyspělých státech. Pro tamní zaměstnance a útlumem postiženým regionům byl
připraven komplexní sociální program. Podobný
přístup bychom chtěli mít i u nás. Musíme doufat ve zdravý rozum a smysl pro zodpovědnost
politiků a úředníků, kteří o nás rozhodují.
Horníci byli v některých médiích označováni za
zdroj nákazy koronaviru v regionu. Je to pravda?
30. června zveřejnilo naše Sdružení veřejné
prohlášení nazvané Odmítáme štvavou kampaň proti horníkům, které reagovalo na vyjádření hejtmana Moravskoslezského kraje Ivo Vondráka (ANO), ředitelky Krajské hygieny v Ostravě MUDr. Pavly Svrčinové a ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha (za ANO) proti zaměstnancům OKD. Tvrdili, že za šíření koronaviru na
Karvinsku a okolí mohou zejména neukáznění
horníci, kteří nedodržují karanténu a scházejí
se v zahrádkách restaurací, a tím dále šíří virus. Všem výše jmenovaným ale vůbec nevadilo, že od počátku pandemie museli havíři dál
fárat do dolu společně v těžních klecích, spr-

chovali se ve společných sprchách, převlékali
ve společných šatnách, obědvali společně
v jídelnách, jezdili do práce společně v autobusech. A to vše bez možnosti aktivně používat
doporučené postupy. Museli, nic jiného jim totiž
nezbývalo, pokud nechtěli ztratit práci! Nikomu
to nevadilo. Naše Sdružení již v březnu upozorňovalo vedení OKD, že práce v dole je extrémně riziková a není možné, a to ze samotné podstaty této práce, dodržovat epidemiologická
doporučení. Navrhovali jsme práci omezit jen
na bezpečnostní minimum. Odmítáme pomluvy
těch, kteří by se chtěli zbavit zodpovědnosti a
hodit to na zaměstnance OKD. Podobně to
probíhalo v dolech v sousedním Polsku, horníci
se i zde stali terčem štvavých komentářů. Je to
smutné. Horníci pracují v nepředstavitelně těžkých a složitých podmínkách a kdo je nezažil,
tak to asi nepochopí. Možná by všichni kritici
měli jednou sfárat do nejtěžšího provozu stovky
metrů pod zem, pak by možná změnili názor.
Zaměstnanci dolů si zaslouží uznání společnosti, protože s nasazením svých životů a zdraví se
denně starají o to, abychom měli dostatek koksu pro ocelárny a uhlí na výrobu elektřiny a
tepla. Nadávat a urážet je mohou jenom zlí
lidé, popřípadě zelení aktivisté.

(ivz, red)

MPSV: Onemocnění covid-19 ani karanténa
nepatří mezi pracovní úrazy
Onemocnění koronavirem ani pracovní neschopnost způsobená nařízenou karanténou
nejsou podle zákoníku práce považovány za
pracovní úraz, jak někteří zaměstnavatelé mylně uvádějí.
Pracovním úrazem se rozumí poškození zdraví nebo smrt zaměstnance, k nimž došlo nezávisle na jeho vůli krátkodobým, náhlým a násilným působením vnějších vlivů při plnění pracovních úkolů nebo v přímé souvislosti s nimi.
K podmínkám uznání nemoci covid-19 za
nemoc z povolání vydal výbor Společnosti pracovního lékařství ČLS JEP 25. března stanovisko, ve kterém zařazuje onemocnění covid-19

mezi nemoci přenosné a parazitární dle nařízení vlády č. 290/1995 Sb., kterým se stanoví
seznam nemocí z povolání.
Toto stanovisko, s nímž se ztotožňuje Ministerstvo zdravotnictví ČR, blíže specifikuje možné zařazení onemocnění covid-19 mezi nemoci
z povolání.
Problematika nemocí z povolání a ochrany
zdraví na pracovištích nespadá do kontrolní
působnosti orgánů inspekce práce, ale do kontrolní působnosti orgánů ochrany veřejného
zdraví, tedy krajských hygienických stanic.

Zdroj textu: MPSV a SÚIP,
vizualizace: Pixabay.com
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Jaromíra Pytlíka zvolili
předsedou MSS Ostrava

Sokolovská uhelná
ukončí provoz
tlakové plynárny

Na mimořádném korespondenčním odborovém sněmu byl 15. května zvolen
předsedou Moravskoslezského odborového sdružení (MSS) se sídlem v Ostravě Ing. Jaromír Pytlík, který je dlouholetým členem hornických odborů a v jejich řadách vykonával různé odborové funkce. V současné době je zaměstnancem RBP (Revírní bratrská pokladna), zdravotní pojišťovny se sídlem
v Ostravě-Slezské Ostravě. Pojišťovnu v 18. století založili horníci pracující
v Krušných horách.

Nařízení vlády o příspěvku ke zmírnění sociálních dopadů souvisejících
s restrukturalizací nebo útlumem těžebních společností by se nově mohlo
vztahovat také na zaměstnance Sokolovské uhelné (SU). Vyplynulo to z jedEmil Duraj, který byl rovněž neuvolněným před- nání Ministerstva průmyslu a obchosedou a při tom pracoval v provozu. Ten 16. du ČR s vedením společnosti.

Jaromír Pytlík je členem odborové organizace
RBP, která ho letos doporučila, aby kandidoval
na mimořádném sněmu MSS na funkci neuvolněného předsedy. Na sněmu ho také volili delegáti za ZO OS PHGN Ostroj Opava, za ZO Koksovnu Svoboda a další členové MSS. K mimořádnému sněmu se vyjádřilo šest odborových organizací MSS z deseti, kteří představují 86 procent odborářů z celé základny MSS. HGN požádal předsedu Jaromíra Pytlíka o vyjádření
k mimořádnému sněmu a svému zvolení.
„Situace v MSS byla v posledním období složitá a vyvrcholila úmrtím dlouholetého předsedy sdružení Pavel Petr. Funkci předsedy převzal

dubna rezignoval na funkci předsedy MSS. Za
této situace jsem byl požádán odboráři z Koksovny Svoboda a z dalších členských organizací, zda bych se neujal funkce předsedy MSS. O
této otázce jsme jednali rovněž na 9. sjezdu OS
PHGN v Luhačovicích s končícím a nastupujícím předsedou odborového svazu Janem Sábelem a Rostislavem Paličkou a svazovým právníkem Antonínem Těšíkem. Vyzvali mě, abych na
funkci předsedy kandidoval a pomohl dát do
pořádku vedení a dokumentaci MSS. Souhlasil
jsem a na mimořádném korespondenčním
sněmu jsem byl 15. května zvolen neuvolněným předsedou MSS. Tím pro mě začala práce
na důležitých dokumentech pro MSS. Situace
byla o to složitější, že jsem do začátku nedostal
prakticky žádné materiály od svých předchůdců. Musel jsem připravovat a doplňovat dokumenty důležité pro činnost MSS, jako jsou stanovy, zásady hospodaření, provést návrh zápisu pro krajský soud do úplného rejstříku, dokumenty podpisových práv jednotlivých členů a
vyřešit účetnictví, které v poslední době nebylo
vedeno, a dopisovat zpětně položky. Zavedl
jsem pořádek v placení členských příspěvků
přes MSS na odborový svaz podle hospodářského řádu OS PHGN. V současné době jsou
všechny úkoly kompletně vyřešené. Při zpracovávání obrovské agendy jsem mohl využívat
svých znalostí a zkušeností, které jsem nabyl
v minulosti při vykonávání četných odborových
funkcí. MSS tak může opět v souladu se stanovami a hospodářským řádem plnit své poslání
a koordinovat se v rámci odborového svazu,“
ukončil výčet předseda Jaromír Pytlík.
(kov)

Ing. Jaromír Pytlík se narodil se 15. 8. 1961 v Karviné v hornické rodině. Vystudoval Gymnázium
v Karviné s matematicko-fyzikálním zaměřením a poté pokračoval ve studiu na Vysoké škole
báňské v Ostravě, obor Strojní zařízení dolů a hutí. Po absolvování vysoké školy nastoupil v roce
1985 na Důl ČSA jako mechanik těžního úseku. V roce 1991 byl zvolen místopředsedou odborové organizace na Dole ČSA, závod 1, o dva roky později se stal předsedou odborů a v této
funkci působil 14 let. Po sloučení odborových organizací Dolu ČSA a Dolu Doubravy byl opět
zvolen předsedou této organizace. Od roku 2012 byl předsedou Sdružení hornických odborů,
jehož členy jsou odborové organizace působící v OKD. Ve stejném roce byl zvolen 2. místopředsedou Odborového svazu PHGN. V červnu 2013 Ing. Jaromíra Pytlíka zvolili zaměstnanci jako
svého zástupce v dozorčí radě OKD. Byl vždy v čele odborových týmů při jednání o kolektivní
smlouvě, jak na úrovni jednotlivých šachet, tak v rámci celé OKD. Jaromír Pytlík byl rovněž členem týmu Odborového svazu PHGN, který vyjednával Kolektivní smlouvy vyššího stupně. V roce
2014 obdržel nejvyšší resortní báňské ocenění – medaili Jiřího Agricoly za zásluhy o české hornictví. Po odchodu z OKD nastoupil do RBP, zdravotní pojišťovny. V květnu byl zvolen neuvolněným předsedou Moravskoslezského odborového sdružení v Ostravě.
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„Jde o rychlou, a především cílenou pomoc
konkrétním lidem, kteří přijdou o práci v rámci
útlumu těžby a zpracování uhlí,” říká náměstek
ministra průmyslu Edurad Muřický.
Možným řešením by mohla být novelizace
vládního nařízení číslo 342/2016 Sb., o příspěvku ke zmírnění sociálních dopadů souvisejících s restrukturalizací nebo útlumem činnosti právnických osob zabývajících se těžbou uhlí
nebo uranu.

Ve hře je státní pomoc 5300 korun
měsíčně
Pokud by vláda návrh přijala, získali by zaměstnanci SU, které útlum nebo restrukturalizace postihne, nárok na státní pomoc ve výši
5300 korun měsíčně v závislosti na odpracovaných letech, po dobu až 60 měsíců.
Podle předsedy Sdružení odborových organizací Sokolovské uhelné Jana Smolky jde o
významný posun. „Zaměstnancům, kteří přijdou v důsledku restrukturalizace o práci, by
takové řešení nabízelo větší jistotu a prostor
pro nalezení nového uplatnění,” říká Smolka.
Zástupci MPO a SU se zároveň dohodli na
ukončení jednání o možnostech prodloužení
provozu plynárenské technologie ve Vřesové.
Dospěli k závěru, že nelze ve stávajících
podmínkách dosáhnout na rychlé a účinné
mechanismy podpory pro provoz významně
zatížený náklady na emisní povolenky.

Vyšší náklady kvůli dražším
povolenkám
„Ceny emisních povolenek za poslední týdny
vzrostly z 20 na 30 eur za tunu CO2, a s tím se
razantně zvýšily i náklady na udržení provozu,”
vysvětluje Zbyšek Klapka, předseda představenstva Sokolovské uhelné.
Zástupci společnosti i odborů zároveň potvrdili, že ukončení jednání nebude mít žádný vliv
na dodržení závazků společnosti vůči zaměstnancům tlakové plynárny a navázaných provozů. Nehledě na to, že společnost průběžně
sleduje a využívá příležitosti k zařazení pracovníků tlakové plynárny na jiné pracovní pozice
v rámci skupiny a rovněž usiluje o vytvoření
pracovních příležitostí i mimo skupinu. Firma je
tak připravena v plném rozsahu splnit své závazky vyplývající z kolektivní smlouvy.
Tlaková plynárna by měla svůj provoz zastavit v průběhu srpna a následně bude probíhat
konzervace technologie.

(Zdroj: tisková zpráva suas.cz,
redakčně kráceno)
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