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Na státní příspěvek dosáhnou
i horníci z Vršanské uhelné
říká předseda odborů Sev.en Energy Jaromír Franta
Státní příspěvek 5300 korun měsíčně po dobu tří měsíců až pěti let v závislosti na odpracované době a věku pracovníka získají rovněž propuštění zaměstnanci Vršanské uhelné ze skupiny Sev.en Energy a Severočeských dolů. Počítá s tím návrh na úpravu nařízení vlády číslo 342/2016, který 27. září schválila
vláda. Že k rozšíření vládního nařízení vůbec došlo, o to se přičinily také odbory skupiny Sev.en Energy. Předsedy Sdružení odborových organizací CCG Most
Jaromíra Franty se HGN zeptal, zda konečná podoba vládního nařízení splňuje
představy odborářů.
Jak jste spokojeni s konečným výsledkem úpravy nařízení vlády?
Rozšíření nařízení vlády jsme si sami vyjednali, a proto ho vítáme. Vznik třistačtyřicetdvojky
spadá do období roku 2016, kdy vláda rozhodla, že územní limity na lomu ČSA se nebudou
prolamovat. V souvislosti s tímto špatným rozhodnutím kabinetu vznikla myšlenka na kompenzaci pro propuštěné horníky. A skutečně
v tomtéž roce se nám podařilo dojednat nařízení vlády číslo 342 o příspěvku ke zmírnění sociálních dopadů souvisejících s restrukturalizací
nebo útlumem činnosti právnických osob zabývajících se těžbou uhlí nebo uranu. Jak se
v uhelném průmyslu jednotlivé společnosti
dostávaly do problémů, začaly se k tomuto
nařízení vlády přidávat další firmy, například
Sokolovská uhelná. Ve skupině společností, na
které se vztahovalo nařízení vlády, již chyběly
pouze Vršanská uhelná a Severočeské doly.
V Uhelné komisi jsme se snažili a snažíme dojednat a vytvořit sociální program pro celý uhelný průmysl.
Čím jste přesvědčili vládu, že přistoupila na váš
návrh na rozšíření vládního nařízení číslo 342?
Premiér Andrej Babiš, ministr průmyslu Karel
Havlíček a ministr životního prostředí Richard
Brabec navštívili na začátku září Vršanskou
uhelnou a na programu měli i jednání s odbory,
tedy s námi. Při této příležitosti jsme mimo jiné
požádali premiéra, zda by vládní nařízení mohlo být doplněno nebo rozšířeno o další společnosti, tedy o Vršanskou uhelnou. Severočeské
doly sice nejsou členy Odborového svazu
PHGN, ale řada našich zaměstnanců, kteří u
nás končí, přechází pracovat právě do Severočeských dolů. Z toho důvodu jsme premiéra
požádali, aby vládní nařízení rozšířil i o Severo-

české doly. Uzavřeli jsme s premiérem Babišem a ministrem Havlíčkem dohodu, že pokud
vládní nařízení kabinet schválí do konání parlamentních voleb, tak budeme informovat před
volbami zaměstnance uhelných společností, že
vláda dohodu s odbory dodržela. To se také
stalo.
Jaký konkrétní přínos bude mít rozšíření vládního nařízení pro zaměstnance skupiny Sev.en
Energy?
V době postupného utlumování těžby hnědého uhlí na lomu ČSA se bude vládní nařízení
vztahovat na Severní energetickou a Cool Services, která poskytuje lomům služby, a nově na
Vršanskou uhelnou. Tímto způsobem se nám
podařilo pokrýt 2500 zaměstnanců tří největších společností v rámci mostecké části skupiny Sev.en Energy. Zaměstnanci z končícího
lomu ČSA sice mohli přecházet pracovat na
Vršanskou uhelnou, ale přišli by o státní příspěvek 5300 korun.
Rozšíření vládního nařízení na Vršanskou
uhelnou umožní, aby zaměstnanci z končícího
lomu ČSA při přechodu na Vršanskou uhelnou
měli nárok na zmíněných 5300 korun měsíčně.
Vršanské uhelné to pomůže v tom smyslu, že
získá zkušené pracovníky, kteří znají báňský
provoz a byla by škoda o ně přijít. To byl jeden z
důvodů, proč jsme vládu požádali o rozšíření
vládního nařízení číslo 342. Rozšíření restrukturalizačního příspěvku by mělo do budoucna
alespoň částečně zmírnit očekávané dopady
na zaměstnance firem dotčených ukončením
těžby hnědého uhlí.

Jaromír Franta
energetické, Coal Services, Vršanské uhelné a
dále zaměstnanců společností Slovácké strojírny závod 05 KSK, DTS Vrbenský, kde působí a
vyjednává kolektivní smlouvy naše odborové
sdružení.

Blíží se konec roku, a to je období, kdy se odbory chystají, nebo už dokonce zahájily vyjednávání podnikových kolektivních smluv nebo jejich
dodatků. Jak jste na tom ve vaší skupině?
V tuto chvíli jsme v plné přípravě. Vznesli
jsme před tím na radě našeho odborového
svazu připomínky k vyšší kolektivní smlouvě.
Protože naše stávající podniková smlouva má
platnost pouze jeden rok, připravujeme zcela
novou kolektivní smlouvu pro naše společnosti
na rok 2022 a pokusíme se, aby tentokrát
měla delší platnost.
A s čím do vyjednávání půjdeme? Zvyšují se
ceny energií, pohonných hmot, potravin, roste
inflace, a to vše dopadá na peněženky našich
zaměstnanců. Tyto skutečnosti se budeme
snažit promítnout do růstu zaměstnaneckých
Na koho ze skupiny Sev.en Energy se rozšířené mezd. To považujeme za náš základní vklad do
vládní nařízení vztahuje?
kolektivního vyjednávání.
Týká se následujících společností: Severní
Petr Kolev

Obětem tornáda pomohla
odborová solidarita
Tornádo večer 24. června poničilo na
Břeclavsku a Hodonínsku asi 1200
budov, z toho 200 muselo jít k zemi.
Zemřelo šest lidí. Škody na soukromém i veřejném majetku byly vyčísleny na 15 miliard korun. Velké škody
nahlásila rovněž společnost Moravské naftové doly (MND), jež sídlí na
Hodonínsku.
Devastaci neunikla ani kancelář a sídlo místní odborové organizace MND v Lužicích. Předseda odborové organizace MND a první místopředseda Českomoravského sdružení organizací Odborového svazu PHGN Vladimír Baldrian nám tehdy řekl: „Zmizela okna, skříně
měly vytržené dveře i s panty, písemnosti byly
rozházené na podlaze a mnoho jich tornádo
rozválo po Lužicích.“ HGN se zajímal, jak je na
tom odborová organizace a její členové čtyři
měsíce po přírodní katastrofě.
„Vedení společnosti reagovalo okamžitě a
dalo nám k dispozici v bývalém generálním
ředitelství MND v Hodoníně asi 30 vybavených
kanceláří, kde je nyní i sídlo odborů. Budova
v Lužicích bude pravděpodobně zbořená a na
jejím místě se postaví nová budova a prostor
pro báňskou záchrannou stanici. Nyní máme
k dispozici plně vybavenou kancelář i s počítačem včetně písemností a majetku, který se
podařilo zachránit, prostory mohou odbory
využívat bezplatně. Kancelář je prostorná a
mohu do ní svolávat i zasedání výboru odboro-

KLADNO: Finanční dar ve výši bezmála 190
tisíc korun věnovala kladenské nemocnici společnost Teplárna Kladno ze skupiny Sev.en
Energy. Dar umožnil nemocnici nákup modernějšího přístroje EKG do kardiologické ambulance a tří kusů mobilních monitorů životních
funkcí, které zejména u pacientů v akutním
stavu zvládnou najednou sledovat jejich EKG,
saturaci kyslíkem i měření krevního tlaku. Teplárna věnovala kladenské nemocnici sponzorský dar již několikrát. V posledních letech se
jednalo například o darování respirátorů typu
FFP2 v celkové hodnotě dosahující sto tisíc
korun a podporu personálu anesteziologickoresuscitačního oddělení. V minulosti společnost
také několikrát podpořila novorozenecké oddělení, kterému darovala více než stovku monitorů dechu v celkové hodnotě přesahující dvě stě
tisíc korun.
KARVINÁ: Pracovníci OKD vytěžili za prvních
devět měsíců letošního roku bezmála 1,6 milionu tun uhlí. Společnost tak překročila svůj byznys plán o více než 10 procent. Do konce letošního roku je naplánováno vytěžit celkem 1,99
milionu tun uhlí. Výnosy společnosti OKD za
stejné období dosáhly 5,5 miliardy korun, což je
více než původní plán OKD pro celý letošní rok.
Zároveň společnost snižuje většinu nákladových položek. Uhlí z OKD míří nejčastěji k odběratelům v Moravskoslezském kraji, ale také na
Slovensko, do Polska a Rakouska.

vé organizace,“ chválí si předseda Baldrian.
Po tornádu a obrovských škodách, které
způsobil firmě, zaměstnancům, členům odborů
a obyvatelům zasaženého regionu se zvedla
velká vlna solidarity mezi občany a firmami
v Česku. Stranou nezůstaly ani odbory.
„Zkraje července jsem požádal o pomoc
předsedu Českomoravského sdružení odborových organizací Jindřicha Jadwiszczoka, který
svolal radu a ta schválila finanční pomoc ve
výši 200 tisíc korun. Naše odborová organizace v MND uvolnila členům 250 tisíc korun.
Jednal jsem s předsedou Odborového svazu
PHGN Rostislavem Paličkou, který přislíbil svolat mimořádnou radu, která by poskytla finanční pomoc postiženým odborářům. Předseda
slib dodržel a v srpnu mimořádná rada odborového svazu odsouhlasila formou per rollam
pomoc ve výši 300 tisíc korun. Navíc odboráři
ze Sdružení odborových organizací Sokolovské
uhelné uspořádali sbírku a poslali nám 75 tisíc
korun, čehož si velice vážíme. Vlna odborové
solidarity tak doručila na náš účet přes 800
tisíc korun. Výbor naší odborové organizace
rozhodnul, že členům z obcí Lužice, Hrušky a
Moravská Nová Ves, kteří utrpěli škody na
majetku a doložili to, jsme předali 60 tisíc korun, které mohli ihned použít na opravy rodinných domů, především poškozených střech.
Kdo rychle dává, dvakrát dává a našim členům
to pomohlo v pravou chvíli. Lidé to ocenili a SOKOLOV: V květnu založená energetická spopoznali, že odborářská solidarita stále žije,“ lečnost SUAS GROUP, sesterská společnost
Sokolovské uhelné, posiluje svou roli tradičního
uzavírá Vladimír Baldrian.
Petr Kolev a největšího zaměstnavatele v regionu a hledá
nové zaměstnance na kancelářské i provozní
pozice. V regionu Sokolovska hledá lidi, konkrétně pak strojní mechaniky/zámečníky, strojníky energetických zařízení, elektrikáře pro
silnoproudé a slaboproudé rozvody, včetně IT
infrastruktury, a automechaniky a další. Obsazuje ale také místa odborných technických
pracovníků, projektových manažerů a další
kancelářské pozice, včetně pozic pro rozvoj
obchodních aktivit a oblast marketingu.
KARVINÁ: Hornické slavnosti byly také letos jak
rového vyjednávacího týmu Josef Zelenka.
uctěním památky chlapů, kteří při práci v dole
Prezident ZSDNP Vladimír Budinský odborá- položili své životy, tak havířské profese jako
řům sdělil, že představenstvo ještě v říjnu pro- takové. Nechyběl ani zábavný program pro
jedná odborový návrh a bude informovat odbo- zaměstnance šachet, jejich příbuzné i přátele a
rový svaz o termínu prvního kola kolektivního vlastně pro všechny návštěvníky karvinského
vyjednávání dodatku.
Parku Boženy Němcové. Společnost OKD tuto
Smluvní strany se rovněž informovaly o aktu- akci uspořádala jako každoročně za podpory
ální situaci v těžebním odvětví a o dalším mož- svých stabilních partnerů. Tradičním marketinném vývoji v návaznosti na výsledky voleb do govým partnerem Hornických slavností OKD je i
Poslanecké sněmovny.
zdravotní pojišťovna RBP, jejíž modrobílé Stany
Předseda Odborového svazu PHGN Rostislav zdraví s oblíbeným měřením fyzické kondice i
Palička informoval účastníky o závěrech z pra- zábavou pro děti jsou už několik ročníků nedílcovní skupiny tři Uhelné komise ze srpna toho- nou součástí karvinských hornických oslav.
to roku, která jednala i o variantách možných MOST: Do všech lokalit skupiny Sev.en Energy
kompenzačních příspěvků pro zaměstnance se už brzy nastěhují včely. Stanou se součástí
postižených rozhodnutím o ukončení spalování firem. Na rekultivacích lomů ČSA a Vršany už
hnědého uhlí. Další zasedání skupiny se usku- včelíny stojí. Nově přibyly také v Elektrárně
teční 3. listopadu.
Počerady a na jaře je instalují v Teplárně KladSmluvní strany se na závěr shodly, že budou no. Místo pro včelí úly připravují také v Elektrársvoji činnost v Uhelné komisi a jejích pracov- ně Chvaletice a do budoucna o sousedství se
ních skupinách nadále koordinovat a navzájem včelím společenstvím stojí i ve zlínské teplárně.
se předem informovat o svých záměrech a Rekultivace jsou pro včely ideálním místem. Už
požadavcích.
příští léto by se v Elektrárně Počerady i v Tep(pek) lárně Kladno mohlo konat medobraní.

Z regionů

Odvětvová smlouva se plní, zaměstnavatelé
odmítli návrh odborů na nový dodatek KSVS
Jak se plnila kolektivní smlouva vyššího stupně (KSVS) za letošní první pololetí, o tom jednali 14. října v Luhačovicích šéfové Odborového svazu
PHGN a Zaměstnavatelského svazu
důlního a naftového průmyslu
(ZSDNP).
Obě strany se shodly, že od svých členských
organizací neobdržely žádné připomínky, což
znamená, že se odvětvová smlouva plnila.
Příprava na vyjednávání Dodatku KSVS číslo
4. byla dalším, neméně důležitým bodem programu. „Návrh dodatku jsme zaměstnavatelskému svazu zaslali 30. září, jak určují ustanovení odvětvové smlouvy.
Zaměstnavatelský svaz odpověděl dopisem
6. října, ve které nám sdělil, že odborový návrh
nepřijímá a předloží vlastní písemný protinávrh. Tím jsme se hned od počátku vyjednávání
dostali do zásadního rozporu. Největším problémem pro zaměstnavatele bude zřejmě odborový návrh na růst mezd,“ řekl HGN první
místopředseda odborového svazu a šéf odbo-
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Lépe už bylo, tvrdí prezident ZSDNP
Vladimír Budinský
Členy Zaměstnavatelského svazu důlního a naftového průmyslu (ZSDNP) jsou
významné akciové společnosti a státní podniky v uhelném, rudném, nerudném a naftovém průmyslu. Jejím prezidentem je Ing. Vladimír Budinský, MBA,
který je rovněž prezidentem zastřešující organizace evropského uhelného
průmyslu EUROCOAL. Zaměstnavatelský svaz je partnerem Odborového svazu
PHGN, se kterým například každoročně vyjednává kolektivní smlouvu vyššího
stupně. O svůj pohled na současnost i budoucnost těžby uhlí se prezident Budinský podělil s webem Sdružení hornických odborů OKD.
Ceny energií stoupají neuvěřitelným tempem.
Proč?
Hlavní příčinou je Čína, covid a zelená politika
EU Green Deal. Čína proto, že je největším spotřebitelem energií na světě, užívá energetiku
jako zbraň, například vůči Austrálii. Covid proto,
že v roce 2020 srazil poptávku po všem včetně
energií a nerovnováha se projevila po oživení
světové ekonomiky. Pro nás je nejcitelnější a
nejméně vyzpytatelná politika EU Green Deal a
zejména návrh Fit for 55, který byl publikován
v červenci. Okamžitě si bohaté západní firmy a
spekulanti začali nakupovat emisní povolenky
dopředu a jejich cena stoupla třikrát až na
65 eur za tunu. To vyvolalo úprk od uhlí k plynu
a ten, navíc vinou prázdných zásobníků a potíží
s dodávkami kvůli zpožděnému Nord Stream 2,
začal šíleně zdražovat. Protože cenu elektřiny
vždy určuje poslední nasazený zdroj na pokrytí
poptávky, a to je plyn, tak zdražila velmi i cena
elektřiny.
Kdo je viník zdražování?
Odpověď je v předchozí odpovědi. Hlavním
blízkým viníkem je Komise EU, ale globálním
viníkem je Čína, protože ta zavinila jak covid,
tak hlavně rozehrává mocenské hry a fakticky
jsme už ve „čtvrté světové válce – v energetické válce“.
Má naše republika dostatek uhlí?
Tato otázka má dvouznačnou odpověď. Máme geologické zásoby určitě řádově na 100 let.
Ovšem těžitelné zásoby, které odpovídají limitům těžby, povolením hornické činnosti, EIA a

Podle Vladimíra Budinského je prodloužení
těžby v OKD za rok 2022 jenom utopie.
Foto: archiv

souhlasům veřejnosti s těžbou jsou výrazně
nižší. Černé uhlí do roku 2022. Hnědé uhlí
dnes do roku 2038, tento termín byl vládou
vzat na vědomí a byl dán jako zadání do nové
Státní energetické koncepce. Odpověď tedy je,
zatím ano, dnes ještě máme dostatek uhlí, i
když toho černého stále více dovážíme.
Jak se díváte na uzavírání uhelných zdrojů
v České republice? Už dnes jsou slyšet hlasy,
že bude nedostatek elektřiny, a navíc bude
neúnosně drahá.
Zavírání dolů v Evropě je nevyhnutelná věc,
protože využíváme naše uhlí už řádově 170 let
a těžba vždy postupuje od výhodných lokalit a
poloh k méně výnosným. Z tohoto důvodu nám
zbývají zásoby už jen hluboko, nebo, v případě
povrchových dolů tam, kde je vyšší překryvný
poměr. Ekonomicky je tedy těžba méně a méně
rentabilní a s dalšími vícenáklady na ekologii se
postupně stává neekonomickou. To je proces,
kterým prošly těžební oblasti v Anglii, ve Francii,
v Belgii i v Německu. Od Západu k Východu
postupuje útlum těžby uhlí a nám se nevyhne.
Uzavírání dolů však musí být řízený dlouhodobý
proces, provázený sociálním programem a pomocí transformujícím se těžebním regionům.
Energie už budou vždy drahé. Tvrdě to pociťujeme v nynějším energetickém cenovém šoku.
Co byste řekl na možnost prodloužení těžby
v OKD za horizont roku 2022?
Vím, že na Karvinsku a v dalších lokalitách
severní Moravy kvalitní uhlí je. Bohužel je hluboko a těžba by měla vysoké náklady a vyžádala by si investice. Investovat do uhlí je však
v této době riskantní až nemožné, protože finanční ústavy, banky a pojišťovny se od uhlí
odklonily a nechtějí mít s financováním
„neekologických zdrojů“ nic společného. Proto
nelze dnes pro investice do uhlí najít financování a prodloužení těžby v OKD za rok 2022 je jen
utopie. Možná se o pár měsíců prodlouží, ale
nová pole se neotevřou.
Jak se díváte na podporu obnovitelných zdrojů,
má stát každý rok investovat desítky miliard do
OZE? Neměl by raději investovat urychleně do
jádra?
Souhlasím, že obnovitelné zdroje nejsou
principiálně řešením naší energetiky, tím je
rozvoj jaderné energetiky a nestačí jen nové
Dukovany, musí se postavit i dva nové bloky
v Temelíně a určitě další menší jaderné zdroje.
Ročně padá na podporu solárů 30 miliard korun. Kdyby se tyto zdroje dávaly do jaderné
energetiky, už bychom ty nové jaderné elektrárny měli.

Vladimír Budinský
Co si myslíte o Německu, které ohlásilo odchod
od jaderné energie, odklon od uhlí v roce 2038
a urychleně chce zprovoznit plynovod Nord
Stream 2, i když je plyn rovněž fosilní palivo?
Problém je, že nová „semaforová koalice“
v Německu od konce jaderné energetiky neustoupí. To bude znamenat konec 8 GW ve
spolehlivé jaderné energii. My přitom chceme
ve stejném propojeném středoevropském prostoru postavit 1,2 + 2 GW, tedy necelou polovinu toho, co Německo zavře. Výsledkem bude
nedostatek elektřiny ve střední Evropě, její
vysoká cena, nekonkurenceschopnost průmyslu a jeho odliv jinam s drtivým dopadem na
zaměstnanost. Nová německá koalice podepsala Pakt pro Německo, kde navíc chtějí zkrátit termín konce uhlí z roku 2038 na 2030.
Tento termín bude pak tlačit i na ČR a bude
hrozit ještě větší závislost na plynu, jehož výstavba je rychlá a není k němu v současnosti
ve Střední Evropě alternativa. OZE jsou zástěrkou a argumentem pro plyn.
Ekologické organizace tlačí na zákaz uhlí, co
byste jim vzkázal?
Já jim nemusím nic vzkazovat. Oni vědí, co
dělají. Jsou pravděpodobně slouhy ve službách
plynárenských, větrně turbinářských a solární
panely dovážejících firem. Mají výsledky a svoji
práci dělají dobře. Další rady od nás nepotřebují. Občanům České republiky bych vzkázal: investujte do snižování své energetické náročnosti, zateplujte své domovy a celkově se připravte na vysoké a velmi vysoké ceny elektřiny
a tepla. Taková bude budoucnost. Lépe už
opravdu bylo.

(ivz)
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Nejvyšší hornické vyznamenání získal předseda
odborů při podniku DIAMO Bohdan Štěpánek
Předseda Českého báňského úřadu Martin Štemberka, místopředseda vlády
a ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček za účasti prezidenta Zaměstnavatelského svazu důlního a naftového průmyslu Vladimíra Budinského a
předsedy Odborového svazu PHGN Rostislava Paličky předali 5. října u příležitosti svátku patronky horníků svaté Barbory v reprezentativních prostorách
úřadu 13 osobnostem, které se zvláštním a ojedinělým způsobem zasloužily
o rozvoj hornictví, nejvyšší báňské ocenění: medaile Jiřího Agricoly za rok
2020. Mezi oceněnými byl na návrh Odborového svazu PHGN předseda Sdružení odborových organizací při DIAMO s.p. GEAM Dolní Rožínka kolega Bohdan Štěpánek.

Na snímku vyznamenaný Bohdan Štěpánek (vlevo) s ministrem Karlem Havlíčkem a předsedou
ČBÚ Martinem Štemberkou. Foto: archiv

Teplo domácnostem zdraží o tisíce korun
Největší meziroční zdražení tepla za posledních 13 let očekává Teplárenské sdružení ČR.
Růst cen podle něj může být dvouciferný. Za
vytápění bytu si tak lidé příští rok připlatí i několik tisíc korun. Důvodem je zdražování paliv a

emisních povolenek.
Některé teplárny budou kvůli vývoji na trhu
zvyšovat ceny ještě před koncem letošního
roku, většina od začátku ledna, uvedlo sdružení
v tiskové zprávě. Největší nárůst cen tepla čeká
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„Nejvyššího hornického ocenění si velice
vážím. Vnímám to i jako ocenění všech, kteří mi
při práci pomáhají a spolupracují se mnou ať
už v mateřském podniku nebo v rámci našeho
odborového svazu. Když jsem přebíral vyznamenání z rukou předsedy Českého báňského
úřadu, ministra průmyslu a obchodu, prezidenta zaměstnavatelského svazu a předsedy našeho odborového svazu, neubránil jsem se dojetí.
Vyznamenání mě zavazuje i nadále pracovat za
všech sil ve prospěch našich odvětví, zaměstnanců a odborů,“ řekl HGN Bohdan Štěpánek.
Vyznamenanému kolegovi gratulujeme a
přinášíme jeho stručné curriculum vitae:

Bohdan Štěpánek se narodil 29. prosince 1972 v Novém Městě na Moravě.
Ve Žďáru nad Sázavou vystudoval čtyřletý
učební obor mechanik seřizovač s maturitou
na Středním odborném učilišti strojírenském.
Po ukončení vojenské služby pracoval ve
strojírenství.
Od roku 1995 je zaměstnancem státního
podniku DIAMO, odštěpný závod GEAM Dolní
Rožínka, závod Chemická úpravna. Zde nastoupil na pozici báňský úpravář. Od nástupu
na Chemickou úpravnu je aktivním členem
odborové organizace. Od roku 1999 je členem závodního výboru a od roku 2007 předsedou základní organizace Odborového svazu
PHGN při DIAMO o.z. GEAM závod Chemická
úpravna.
V prosinci 2010 byl zvolen předsedou Sdružení odborových organizací při DIAMO o.z.
GEAM Dolní Rožínka. Toto sdružení tvoří pět
základních organizací z ředitelství, závodu
Rožná 1, Střediska dopravy a mechanizace,
závodu Chemické úpravny a závodu TÚU
Stráž pod Ralskem.
V rámci Odborového svazu PHGN je Bohdan
Štěpánek členem rady a sněmu svazu.
Zároveň je jedním z vyjednavačů podnikové
kolektivní smlouvy a od roku 2011 je také
členem komise Odborového svazu PHGN pro
vyjednávání Kolektivní smlouvy vyššího stupně, kde měl a má zásadní podíl na udržení
sociálního smíru v rámci státního podniku
DIAMO i v celém odvětví hornictví.
(pek)

teplárny využívající zemní plyn. Významně menší, ale stále výrazný, bude nárůst cen tepla vyrobeného z uhlí, kde se zásadně projeví nárůst
ceny povolenek a v případě černého uhlí také
cena samotného paliva, uvedlo sdružení.
U tepláren, které si musí nakupovat povolenky, by růst cen tepla mohla zmírnit vláda. Podle
nedávno schválené novely zákona o podporovaných zdrojích může výrobcům vrátit až tři čtvrtiny nákladů na povolenky.
Výrobci a distributoři tepla zásobují přes
1,1 milionu domácností, v nichž žijí tři miliony
obyvatel. To je každá čtvrtá domácnost a skoro
třetina obyvatel ČR. Teplárny také vyrábějí
množství elektřiny, které pokryje běžnou spotřebu všech domácností.
(red)
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