Priority III. sněmu OS PHGN:
● Dokončit prodej hotelu Harmonie II
● Přestěhovat pražské pracoviště svazu do nového sídla
● Do konce roku vyjednat novou odvětvovou smlouvu (KSVS)

Květen 2022
MĚSÍČNÍK ODBOROVÉHO SVAZU PRACOVNÍKŮ HORNICTVÍ, GEOLOGIE A NAFTOVÉHO PRŮMYSLU

III. sněm schválil rozpočet
na rok 2022, prodej hotelu
Harmonie II a úpravu stanov
Výsledky hospodaření Odborového svazu PHGN za rok 2021, návrh rozpočtu
svazu na rok 2022, prodej hotelu Harmonie II a nájem hotelu Harmonie I, legislativní úprava dokumentů svazu a příprava na vyjednávání kolektivní
smlouvy vyššího stupně byly hlavní body, o jejichž přijetí 21. dubna rozhodovalo 52 delegátů III. sněmu OS PHGN, který se uskutečnil v hornickém hotelu
Harmonie I v Luhačovicích. O schválených prioritách, které ovlivní činnost
svazu i v příštích letech, HGN hovořil s jeho předsedou Rostislavem Paličkou.
V rozhovoru spolu probereme jednotlivé body
programu sněmu. Začneme účetní závěrkou a
návrhem rozpočtu svazu na letošní rok. Váš
komentář?
Před zasedáním rady jednala revizní komise
OS PHGN, jejíž předsedkyně Dita Hricová poté
delegátům sněmu doporučila schválit účetní
závěrku a návrh rozpočtu na rok 2022. Delegátům jsme v předstihu zaslali materiály s podrobnými informacemi o hospodaření svazu za
loňský rok. Vyplývá z nich, že jsme hospodařili
zodpovědně. Revizní komise konstatovala, že
rozpočet byl čerpán v souladu se zásadami
hospodaření svazu. Schválený rozpočet na

tům. Vedení a rada svazu poskytly delegátům
podrobné a přehledné informace o tom, v jakém stavu jsou oba hotely, jak je třeba do budoucna situaci řešit. Dlouhou dobu jsme investovali do hotelu Harmonie I, který je v dobrém
stavu. Harmonie II stojí naopak před velkými
investicemi. Proto jsme rozhodli o jeho prodeji
a z výnosu bychom zainvestovali rekonstrukci
kotelny v hotelu Harmonie 1. Sněm rozhodl a
stanovil směr, kterým bychom měli postupovat
a prodej dokončit. V tuto chvíli vyřizujeme praktické záležitosti, jako zapsáni pozemku pod
hotelem na katastrálním úřadu a právní dořešení finálních kupních smluv k prodeji Harmonie II současnému nájemci.

letošní rok je v této chvíli odsouhlasený, ale
stále otevřený. Důvodem je probíhající prodej
hotelu Harmonie II. Finance z prodeje budou
dodatečně zahrnuty na výnosové stránce rozpočtu. Rovněž koupě nového sídla a stěhování
pražského pracoviště na novou adresu si vyžádá další výdaje. Z toho důvodu je schválený
rozpočet pro letošní rok stále otevřený.
Proč vedení a rada svazu předložili sněmu legislativní úpravu stanov a dalších svazových
O prodeji Harmonie II informujeme v každém dokumentů?
čísle svazového měsíčníku HGN. Nyní prodej
Prioritou je úprava našich stanov v důsledku
hotelu na návrh rady svazu schválil také sněm. koupě nového sídla a stěhování na novou adreV jakém stadiu se proces nachází?
su. Další úprava se týká změn statutu svazovéProdej Harmonie II patřil ke stěžejním téma- ho pracoviště. Reaguje na změnu legislativy
skartačního řádu. Úprava nám umožní ve spolupráci se státním archivem dokumenty archivovat, případně skartovat.

Jednali jste i o dalších změnách v legislativě?
Svazová právnička Markéta Marinková seznámila delegáty s povinností pro všechny
právnické osoby mít od příštího roku datovou
schránku. V závislosti na evropské legislativě
se budou muset také doplňovat skuteční majitelé, což je problém, protože odborové organizace vlastně žádného majitele nemají. Svazový
právník Antonín Těšík informoval o novém návrhu úprav v rámci důchodové reformy k těžkým
a rizikovým profesím. Byla vypuštěna třetí kategorie a zůstala pouze kategorie čtvrtá. Doktor
Těšík požádal delegáty z firemních odborových
organizací, aby urychleně nahlásili na svaz
přesný počet zaměstnanců, kteří pracují v těchto firmách ve třetí a čtvrté kategorii těžkých
profesí.

Předseda Rostislav Palička vítá delegáty a hosty a zahajuje jednání III. sněmu OS PHGN v Luhačovicích. Vpravo řídící sněmu a první místopředseda svazu Josef Zelenka, druhý místopředseda
svazu a předseda SHO Jiří Waloszek a předsedkyně Revizní komise OS PHGN Dita Hricová.

Delegáti při schvalování usnesení k jednotlivým
dokumentům hlasovali jednomyslně. Nikdo se
nezdržel ani nehlasoval proti. Vnímáte to jako
vyjádření důvěry a podpory odborářů radě a
vedení svazu?

Delegáti dostali všechny materiály, o kterých
na sněmu hlasovali, dopředu a mohli se s nimi
podrobně seznámit. Část delegátů navíc zasedá v radě, která materiály s vedením svazu
připravovala a na zasedání rady den před jednáním sněmu naposledy kontrolovala. Platí to i
o zprávě o činnosti odborového svazu od posledního sněmu. Zpráva byla věcná a na sněmu jsem s ní pomocí názorných slidů delegáty
seznámil. Měli tedy přehled o stavu majetku
v Praze a Luhačovicích, o všech důležitých
jednáních, kterých se vedení svazu zúčastnilo,
a o všech akcích, které vedení a rada podnikli
pro zachování pracovních míst, růst mezd,
mimořádné hornické důchody a další. K útlumu těžby uhlí a k propouštění zaměstnanců
ale stále dochází. Naší povinností je postarat
se o ně a dohlížet, aby se jim dostalo všeho, co
jim náleží.
V této souvislosti rád připomínám historické
úspěchy odborového svazu a jeho členů při
vyjednávání dřívějších odchodů do starobního
důchodu pro hlubinné zaměstnance a rovněž
nařízení vlády číslo 167/2016 a nařízení vlády
číslo 342/2016 pro hnědé uhlí. Odborový svaz
odvádí prospěšnou, a hlavně týmovou práci,
má výsledky, a proto delegáti neměli důvod,
aby na sněmu hlasovali proti předkládaným
dokumentům.
Kromě rady a sněmu proběhla v Luhačovicích
řada dalších akcí, například konference odborového a Zaměstnavatelského svazu důlního a
naftového průmyslu. Zástupci zaměstnavatelů
přednesli zajímavé přednášky o energetické
bezpečnosti EU a ČR a o tom, zda je uhlí nepřítel, nebo cesta k energetické nezávislosti.
Přednášky se těšily velkému zájmu účastníků,
což potvrdila i bohatá diskuse. Co byste k tomu ještě dodal?
Společný projekt zaměstnavatelského a odborového svazu běží už od roku 2019, konference tento projekt ukončila. Byl jsem mile
překvapen zájmem a přístupem našich členů.
Obsah přednášek byl aktuální, zejména pokud
se týká další budoucnosti těžby a zpracování
uhlí. Účastníci se dozvěděli, že situace v energetice je kvůli ideologickému rozhodování našich i evropských politiků vážná, ne-li krizová.
V populaci se rozmáhá energetická chudoba.
Růst mezd dohodnutý odbory v našich odvětvích nepokrývá strmý růst inflace. Na energetickém mixu se v loňském roce uhlí podílelo 37
procenty a 36 procenty jádro. Víme, v jakém
stavu jsou naše jaderné elektrárny, prodlužuje
se jejich životnost, a než budou postaveny
nové jaderné bloky, uplynou roky. Jaderné
elektrárny jsou ruského typu a potřebují ruské
palivo, a bez ruského plynu se zatím neobejdeme, stejně jako ostatní státy EU. Z přednášek
odborníků vyplynulo, že uhlí, kterého má zatím
Česká republika dostatek, je v současné energetické a ekonomické krizi třeba chápat jako
strategické palivo. To naši politici, včetně této
vlády, stále nechápou a nechtějí připustit, že
obnovitelné zdroje nejsou spolehlivým výrobcem a dodavatelem elektřiny a tepla.
Na programu dvoudenního setkání v Luhačovicích byly i samostatné porady vyjednavačů
odvětvové kolektivní smlouvy za odbory a zaměstnavatele. Vyvrcholením bylo společné
jednání obou týmů k přípravě nové odvětvové
smlouvy pro rok 2023. Jak hodnotíte výsledky?
Na poradě odborových vyjednavačů jsme
konstatovali, že vyjednávání letošního dodatku
odvětvové smlouvy bylo problematické. Ze

strany zaměstnavatelského svazu tu byl nezájem společně jednat o dodatku a v rozumném
termínu dospět k závěrečnému podpisu. Podíl
na tom měl i neschválený státní rozpočet. Dodatek KSVS byl nakonec podepsán, ale až
letos v březnu, což je pozdě. Odvětvová smlouva a mzdové tarify jsou minimem pro podniky,
které pod odvětvovou smlouvu spadají. Pokud
se ve firmě nepovede uzavřít smlouvu, nebo
zde není odborová organizace, včas dojednané
tarify z odvětvové smlouvy představují minimum, které zaměstnanci musí dostat.
Vyplývá z toho, že jste se nedohodli?
Naopak. První, nebo přesněji nulté kolo jednaní zaměstnavatelů a odborů proběhlo na
úrovni. Obě strany se ujistily, že odvětvovou
smlouvu uzavřít chtějí, tentokrát v rozumném
termínu. Předběžně jsme se dohodli, že nová
smlouva bude mít platnost pět let a bude vycházet ze stávající odvětvové smlouvy. Jednat
se bude každý rok o dodatcích a výši tarifů.
Vyjednávat začneme na podzim. Chci i prostřednictvím HGN poděkovat vyjednavačům
obou týmů, hlavně těm odborovým, že letošní
start byl nakonec úspěšný.
Jaké jsou svazové priority v letošním roce?
Dokončit prodej hotelu Harmonie II, přestěhovat pražské pracoviště do nového sídla a
dokončit včas vyjednávání nové kolektivní
smlouvy vyššího stupně. Chtěl bych poděkovat
členům rady a delegátům sněmu, odborovým
vyjednavačům odvětvové smlouvy, revizní komisi a zaměstnancům našeho svazu za perfektní a profesionální přípravu dvoudenního
jednání v Luhačovicích.
A teď z jiného soudku. Ministerstvo financí
požádalo vedení OKD, aby vypracovalo analýzu
o možném prodloužení těžby černého uhlí na
několik dalších let. Váš názor?
Již na jednáních Uhelné komise jsem říkal,
že může přijít doba, kdy stát bude prosit vlastníky dolů a uhelných lomů, aby pokračovali
v těžbě uhlí. V této chvíli stát sonduje, zda se
v OKD dá prodloužit těžba černého uhlí.
Když budete velmi investovat, tak se těžit dá.
Ale bohužel černé uhlí bylo v minulých letech
vystaveno rozmarům politiků asi jako žádné
jiné odvětví. Vzpomeňme, kolikrát zaznělo, že
se bude těžit do roku 2025, pak do 2030, pak
zase do 2023 a teď zase do 2025.
Těžba v hlubinných dolech se musí plánovat
a připravovat, a to se díky rozhodnutím politiků
dělo už jen ve velmi omezené míře. Mám obavu, že další těžba bude už jen velmi obtížně a
nákladově velmi draze proveditelná. A to jak
z důvodu legislativy, samotné připraveností
bloků, tak především z personálních důvodů.
Mzda horníka není natolik lukrativní, aby se
lidem vyplatilo nastoupit do dolů na tři roky,
dnes si obdobné peníze vydělají na povrchu
v čistších a zdraví méně poškozujících provozech. A bez náboru dle mého názoru dál těžit
není možné. Jiné je to u hnědého uhlí.
Snad už si stát a vládní politici začínají uvědomovat, že pokud se chtějí obejít bez ruského
plynu, což podle mě není okamžitě možné,
musíme mít spolehlivou náhradu. A tou je právě hnědé uhlí, kterého máme dostatek a jsme
soběstační na mnoho let. V opačném případě
nastane, nebo již přichází velká krize energetiky, která má, a ještě bude mít katastrofální
následky pro český průmysl, občany a domácnosti.

Text a foto: Petr Kolev

MOST: V poválečných letech zaniklo díky těžbě
hnědého uhlí na severu Čech přes 80 obcí,
nejvýznamnějším příkladem je starý Most, o
likvidaci bylo rozhodnuto v březnu 1964. Ze
starého Mostu, mající více než sedmisetpadesátiletou tradici, se podařilo zachovat jen přemístěný gotický děkanský kostel a pozůstatky
hradu Hněvín. Demolice města definitivně
skončily 1. dubna 1987. Podle odhadů se
z ekonomického hlediska likvidace starého
Mostu vyplatila, protože přinesla téměř tři miliardy Kčs zisku. Vytěženo bylo 89 275 007 tun
hnědého uhlí, což je asi 89 procent zásob, které se v tomto prostoru nacházelo. Těžba v pilíři
města Most byla ukončena na přelomu let
1990-1991.
PRAHA: Na svém zatím posledním zasedání
požádal sněmovní Výbor pro životní prostředí
vládu, aby svolala Uhelnou komisi. Navrhl to
bývalý ministr životního prostředí Richard Brabec (ANO). Uhlí je jedinou významnou energetickou surovinou, kterou máme do značné míry
pod kontrolou a na svém území.
STONAVA: Ministerstvo financí zadalo OKD
analýzu možného pokračování těžby. Těžařská
firma ji zatím plánuje ukončit ve druhém čtvrtletí příštího roku. Energetické uhlí má firma
prodáno na celý rok 2022, u koksovatelného
jsou smlouvy o prodeji uzavřeny pro první polovinu letošního roku. V tuto chvíli jedou naplno
tři poruby, postupně během letošního roku jich
bude v provozu až pět. V roce 2023 plánuje
OKD celkem čtyři poruby. Nejvíc vagónů uhlí
z posledního fungujícího Dolu ČSM zůstává
v Česku, další míří k odběratelům z okolních
zemí. V případě možného dalšího prodloužení
těžby by OKD muselo s přípravami začít nejpozději letos v červenci.

Z regionů
ZLÍN: Nejen dřevní štěpka, ale také například
slupky ze slunečnicových semen nebo vysušené pecky ze švestek mohou sloužit jako palivo
pro teplárnu. Patří mezi biomasu a tu v Teplárně Zlín využívají už několik let. Slunečnicové
slupky jsou velmi dobrým palivem pro stabilní
granulometrii a obsah tepla, který dosahuje
úrovně kvalitního hnědého uhlí. Zlínská teplárna kromě slunečnicových slupek nárazově spaluje také vysušené pecky švestek, které vznikají
jako odpad po destilaci švestkového kvasu.
Obecně podíl biomasy využívaný k výrobě tepla
a elektřiny v obou teplárnách skupiny Sev.en
Energy roste. Jen ve Zlíně stoupl vloni zhruba
na dvojnásobek oproti roku 2020.
TŘEBÍVLICE: Po úspěchu v loňském roce se
mohou návštěvníci Zámeckého vinařství v Třebívlicích těšit na další ročník Kulturního léta. Od
května do září je čeká dvanáct koncertů špiček
české hudební scény. První akcí by měl být
21. května koncert skupiny Škwor. V dalších
měsících se mohou návštěvníci třebívlického
vinařství těšit na koncerty Harleje, Richarda
Müllera, Lucie, Čechomoru, Pokáče, Jelenů
nebo kapely Queenie. Nejnabitější bude červnový program, kdy se do Třebívlic hudební fanoušci mohou vypravit hned čtyřikrát. Vstupenky na koncerty budou k dostání přímo ve vinotéce Johann W nebo na portálu XTicket.cz. Novinkou letošního ročníku Kulturního léta pro
zaměstnance společností skupiny Sev.en Energy je možnost nakoupit vstupenky na koncerty
z bodů v Programu Zdraví. Nově budou i v nabídce cafeterie Benefity.
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III. sněm v Luhačovicích obrazem
◄
Členové rady vyjadřují souhlas s účetní
závěrkou a rozpočtem svazu na rok 2022.
Schválili i další důležité dokumenty, které
byly následující den předloženy k projednání III. sněmu.

►
Jednání mělo čistě pracovní ráz a předkládané
dokumenty k projednání schválili delegáti III. sněmu jednomyslně. Svým způsobem tak ocenili práci
rady a vedení odborového svazu a projevili jim naprostou důvěru.

◄
S úpravou stanov v důsledku koupě nového sídla a stěhování na novou adresu a
úpravou statutu svazového pracoviště v reakci na změnu legislativy skartačního
řádu seznámili delegáty sněmu svazoví právníci. Na snímku při výkladu JUDr. Antonín Těšík.

►
Zajímavé, i když ne příliš optimistické informace přinesla společná konference
odborového a zaměstnavatelského svazu
k řešení klíčových témat v odvětvích paliv a
energetiky a energetické bezpečnosti ČR a
EU. Z přednášek odborníků vyplynulo, že
uhlí, kterého má zatím Česká republika
dostatek, je v současné energetické a ekonomické krizi třeba chápat jako strategické palivo. Na snímku zleva za odbory Rostislav Palička a Josef Zelenka, za zaměstnavatele prezident ZSDNP Vladimír Budinský
a Dr. Renata Eisenvortová.
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◄
Přednáška prezidenta zaměstnavatelského svazu Vladimíra Budinského účastníky konference sociálních
partnerů k řešení klíčových témat
v odvětvích skutečně zaujala.

►
Na programu dvoudenního setkání v Luhačovicích byla rovněž společná porada vyjednavačů odvětvové kolektivní smlouvy pro rok
2023 za odbory a zaměstnavatele. Nová
smlouva by měla mít platnost pět let a bude
vycházet ze stávající odvětvové smlouvy.
Foto: Petr Kolev

Usnesení
III. sněmu
Odborového svazu pracovníků hornictví, geologie a naftového průmyslu ze dne 21. dubna 2022 v Luhačovicích
III. sněm svazu po projednání předložených 5. Prodej hotelu Harmonie II se souvisejícími
zpráv, návrhů dokumentů a informací přijímá pozemky panu Michalu Kolaříkovi nebo Bolantato usnesení:
der s.r.o. (stávající nájemce) při splnění všech
těchto podmínek:
I. BERE NA VĚDOMÍ:
a) kupní cena splatná při prodeji prostřednic1. Zprávu rady svazu od II. sněmu svazu a Vy- tvím úschovy, nejlépe bankovní,
hodnocení plnění Programu OS PHGN na léta b) uzavření změny nájemní smlouvy na hotel
2020-2024
Harmonie I v článku V odst. 3 – navýšení část2. Zprávu mandátové komise
ky na údržbu a opravy nemovitostí, se souhla3. Stanovisko revizní komise k Účetní závěrce sem pronajímatele též výměny inventáře a
OS PHGN za rok 2021
zařízení, vybavení a zařizovacích předmětů,
4. Stanovisko revizní komise k návrhu Rozpoč- každý započatý kalendářní rok na minimální
tu OS PHGN na rok 2022
částku 1 000 000 Kč,
5. Zprávu revizní komise o činnosti od II. sně- c) uzavření změny nájemní smlouvy na hotel
mu svazu.
Harmonie I v článku IV. odst. 1 – navýšení nájmu za rok s tím, že další každoroční valorizace
II. SCHVALUJE
podle článku IV odst. 1 písm. d) nájemní
1. Účast hostů na jednání sněmu: pp. Petr Ko- smlouvy nepřesáhne 2 %,
lev, Milada Kračmarová, Bc. Monika Malá, Mgr. d) uzavření změny nájemní smlouvy na hotel
Markéta Marinková, JUDr. Antonín Těšík
Harmonie I tak, že nájemné (kromě navýšení
2. Ověřovatelem zápisu p. Jindřicha Jad- dle písm. c)) může pronajímatel navýšit o částwiszczoka
ku, kterou vloží do oprav, úprav a zhodnocení
3. Program jednání III. sněmu svazu
hotelu a pozemků (kromě opravy plynových
4. Pracovní komise ve složení:
kotlů ústř. vytápění a ohřevu TUV) s tím, že
- mandátová: předseda – Milan Dufka, Alena částka bude rozpočtena na celou dobu nájmu,
Jurková, Bc. Monika Němcová, Radovan e) prodloužení nájemní smlouvy na hotel HarTřešňák, Marek Wróbel
monie I do 31. prosince 2029,
tajemník: Bc. Monika Malá
f) poskytnutí určité formy záruky či zajištění pro
- návrhová: předseda Bohdan Štěpánek, Vladi- případ, že by nedošlo k naplnění finančních
mír Baldrián, Jan Smolka
očekávání svazu souvisejících s navrhovanými
tajemník: Mgr. Markéta Marinková
změnami nájemní smlouvy z důvodu předčas-

ného ukončení nájmu, např. formou smluvní
pokuty či doplatku kupní ceny, a to s tím, že se
neuplatní, pokud nebude nájemce schopen
svůj závazek splnit ze závažných a mimořádných důvodů a
g) uzavření kupní smlouvy do 30. září 2022,
s tím, že o prodloužení termínu uzavření kupní
smlouvy může rozhodnout rada svazu.
6. V předloženém znění, dle přílohy:
a) návrh změny stanov
b) návrh Statutu pracoviště svazu
c) návrh změny Zásad hospodaření
7. Účetní závěrku OS PHGN za rok 2021
8. Rozpočet OS PHGN na rok 2022
9. Celkovou výši odměny pro členy revizní komise za uplynulé období.
III. Ukládá:
1. předsedovi svazu zúčtovat schodek na vrub
účtu 901 – vlastní jmění OS PHGN v roce
2022,
2. členům svazu nahlásit stav členské základny
k 30. červnu 2022 do 19. srpna 2022.
Zapsala: Mgr. Markéta Marinková
V Luhačovicích dne 21. dubna 2022
Bohdan Štěpánek
Předseda návrhové komise
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Zaměstnance OKD bude
v dozorčí radě zastupovat
Štefan Pintér
Dozorčí rada společnosti OKD má od
dubna zcela nové složení. Do jejího
čela byl zvolen ekonom Pavel Tuleja,
který působí jako rektor Slezské univerzity v Opavě. Místopředsedou dozorčí rady se stal Jan Rafaj, který mimo jiné zastává funkci prvního viceprezidenta Svazu průmyslu a dopravy
ČR. Třetího člena dozorčí rady si zvolili sami zaměstnanci těžební společnosti, kteří vybírali ze dvou kandidátů, které nominovaly odborové organizace.
Zaměstnanci OKD měli možnost volit svého
zástupce do dozorčí rady společnosti, která
dohlíží na chod společnosti. Kandidáti byli
přihlášeni dva – stávající předseda SHO a první
místopředseda OS PHGN Jiří Waloszek a předseda ZO OS Dolu ČSM Štefan Pintér. Volby
proběhly 6. dubna a více hlasů obdržel Štefan
Pintér.
HGN požádal vítěze voleb, aby sdělil důvod
své kandidatury a představil se členům odborového svazu, kteří ho neznají.
„Závodní výbor Dolu ČSM jednomyslně podpořil mou kandidaturu, především jako zcela
logický krok k zastupování jednak absolutně
nejvyššího počtu odborově organizovaných
zaměstnanců v OKD, ale samozřejmě i těch,
kteří odborově organizováni nejsou. Osobně se
domnívám, že ZO OS Dolu ČSM jako největší
organizace s dominantní i historickou působností na obou lokalitách Dolu ČSM by měla mít
své zastoupení v orgánu kontrolujícím chod
společnosti, ve které zaměstnanci těchto lokalit pracují.“

Curriculum vitae
„Je mi osmapadesát let a nastoupil jsem na
Důl ČSM v roce 1988 na pozici zámečník a
svářeč v úseku oprav důlních technologií.
V roce 1994 jsem byl zvolen zaměstnanci ve
struktuře ZO OS Dolu ČSM předsedou odborů a
současně závodním inspektorem bezpečnosti
práce povrchových pracovišť.
V roce 2009 jsem byl zvolen místopředsedou
a v roce 2014 předsedou ZO OS Dolu ČSM,
největší odborové organizace působící v OKD.
Tuto funkci vykonávám i v současnosti a jako
předseda odborů Dolu ČSM zastupuji zaměstnance i v pozici místopředsedy Sdružení hornických odborů a také jako člen Rady OS PHGN
v Praze.“

OKD zpracuje
analýzu možného
pokračování
těžby, možná až
do roku 2025
Zajistit dostatečné dodávky uhlí pro
topnou sezónu 2022/2023 a důkladně
zvážit všechny okolnosti případného
pokračování těžby i v dalších letech.
Dva klíčové úkoly státu, stoprocentního majitele OKD a nového vedení
těžařské firmy. Představenstvo i odbory OKD o nich jednaly 11. dubna
s náměstkem ministra financí Romanem Binderem. Během celého roku
2022 plánuje OKD vytěžit zhruba
1,3 milionu tun uhlí. V první polovině
roku 2023 pak dalších 450 tisíc tun.
Přípravy důlních pracovišť pro rok
2023 začaly v těchto dnech.

Štefan Pintér

Priority
„Moji hlavní prioritou je ochrana oprávněných zájmů odborářů a zaměstnanců společnosti. Nejistota, která mezi zaměstnanci OKD
v současné době panuje, nemá obdoby. Je
proto důležité včas upozornit na případné nebezpečí vyplývající z možných, pro zaměstnance nevýhodných, například politických rozhodnutí, které by ve svém důsledku ohrozily jejich
nároky nejen z platné kolektivní smlouvy, ale i
přijatého sociálního programu. Je jasné, že
situace v Evropě i v České republice nahrává
různým spekulativním závěrům, které bohužel
mnohdy nemají oporu v reálném zhodnocení
stavu a možností firmy, a na tyto je třeba včas
upozorňovat. Jakékoliv rozhodnutí o budoucnosti OKD mající vliv na zpochybnění nebo
ohrožení současně platných mzdových a sociálních nároků zaměstnanců jsou pro hornické
odbory a pro mě nepřijatelné.“
Těžební firma OKD má v současnosti zhruba
2650 vlastních zaměstnanců a 650 dodavatelských pracovníků. Prodloužení těžby do druhé
poloviny příštího roku znamená prodloužení
pracovních činností a dodavatelských smluv
pro stávající kolektivy příprav a rubání. Žádné
nové kolektivy v tuto chvíli se OKD vytvářet
nechytá.

(red, Horník)
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„Požádali jsme jako ministerstvo financí
představenstvo a dozorčí radu, aby zpracovaly
analýzu možného pokračování těžby v dalších
letech do roku 2025,“ řekl náměstek ministra
financí Roman Binder. Souvisí to podle něj se
zajištěním energetické bezpečnosti státu.
Nový předseda představenstva OKD Roman
Sikora, řekl, že jeho jednoznačným zadáním je
posoudit všechny parametry a všechny možnosti dalšího pokračování těžby do roku 2025.
„Na mimořádném představenstvu jsme schválili variantu pokračování těžby do druhého
kvartálu 2023. Analýza, kterou budeme provádět a kterou představíme jedinému akcionáři,
kterým je ministerstvo financí, nám potom určí
další směr, jak s OKD nakládat v budoucnu,“
řekl Sikora. „Energetické uhlí máme prodáno
na celý rok 2022, u koksovatelného jsou
smlouvy o prodeji uzavřeny pro první pololetí.
V tuto chvíli jedou naplno tři poruby, postupně
během letošního roku jich bude v provozu až
pět. V roce 2023 plánujeme celkem čtyři poruby,“ uvedl Sikora. Nejvíc uhlí, které nyní OKD
vytěží, zůstává v Česku, další míří k odběratelům z okolních zemí.
V případě možného dalšího prodloužení těžby
by OKD muselo s přípravami začít nejpozději
letos v červenci. Analýzu by vedení OKD chtělo
mít na stole v řádu týdnů. „Vidím to na konec
června,“ řekl Sikora. Prioritním cílem je podle
něj určit budoucnost lokalit Sever a Jih Dolu
ČSM. Posouzení případného obnovení těžby
v některém z dolů, kde už těžba skončila a
které přešly pod státní podnik DIAMO, ale bude
rovněž předmětem analýzy.
OKD je jediným producentem černého uhlí
v Česku. Těžbu postupně ukončuje. Firma těží
uhlí už jen v Dole ČSM. V OKD pracuje přibližně
2650 vlastních zaměstnanců a 650 dodavatelských pracovníků. Vlastníkem firmy je prostřednictvím společnosti Prisko stát. Prodloužení
těžby do druhé poloviny příštího roku znamená
prodloužení pracovní činnosti a dodavatelských smluv pro stávající kolektivy příprav a
rubání. Žádné nové kolektivy v tuto chvíli OKD
vytvářet nebude.
(web OKD.cz, red)
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