
 

   

Z obsahu: 
● Rozhodnuto! OKD bude těžit nejméně do konce roku 2023 

● Uhlí z Karvinska bude k dispozici další dvě topné sezony 

● Spor o výpočet a vyplácení hornických rent pokračuje 

MĚSÍČNÍK ODBOROVÉHO SVAZU PRACOVNÍKŮ HORNICTVÍ, GEOLOGIE A NAFTOVÉHO PRŮMYSLU 

Ceny energií měla vláda řešit už 

dřív, místo toho čeká na Brusel 

V minulém čísle HGN jsme informovali čtenáře, 

že se odborový svaz stěhuje do nového sídla a 

zveřejnili jsme také novou adresu. Co se od té 

doby změnilo? 

Začnu tím, že svaz již plně funguje na nové 

adrese a nám nezbývá než vrátit kanceláře, 

které jsme měli roky pronajaté v Domě Radost 

na Žižkově. Stěhování bylo náročné, probíhalo 

za plného provozu pražského pracoviště. Chtěl 

bych prostřednictvím našeho svazového časo-

pisu poděkovat zaměstnancům, kteří se s elá-

nem zapojili do stěhování nábytku, vybavení, 

archivu a dokumentace svazu při plnění svých 

pracovních úkolů. Nyní je nová adresa našeho 

sídla zapsaná v rejstříku. Ještě pracujeme tak 

trochu v bojových podmínkách. Prioritou je 

odborářská práce souběžně s ukládáním archi-

vu, zařazováním písemností a vybavení svazu. 

 

Během stěhování zaměstnanci pražského pra-

coviště, včetně předsedy, zajišťovali řadu akcí. 

Čeho se týkaly? 

Zúčastnil jsem se například valné hromady 

Zaměstnavatelského svazu důlního a naftové-

ho průmyslu, který je naším partnerem při vy-

jednávání Kolektivní smlouvy vyššího stupně. 

Zaměstnavatelům jsme předem zaslali návrh 

odvětvové smlouvy na příští rok. Platnost té 

stávající v závěru roku končí. Nová odvětvová 

smlouva by měla platit pět let, každý rok by-

chom jako doposud vyjednávali její dodatky. 

 

Jak jste u zaměstnavatelů pochodili s vaším 

návrhem? 

Podle očekávání. Odborový návrh odmítli a 

sdělili nám, že předloží vlastní protinávrh. Vy-

jednávat jsme začali v čase dvouciferné infla-

ce, a proto budeme usilovat, aby se to promítlo 

odpovídajícím způsobem do tarifních tabulek  

s cílem zachovat reálné zaměstnanecké mzdy. 

Vnímáme, že zaměstnavatelé se také potýkají  

s velkými problémy způsobenými nesmyslnými 

restrikcemi, jako jsou utlumování těžby uhlí a 

provozu uhelných elektráren, emisní povolenky 

a spuštění energetické války s Ruskou federa-

cí. Obáváme se, že to bude mít negativní vliv na 

kolektivní vyjednávání. 

 

Dubnového sněmu v Luhačovicích se zúčastnil 

vyjednávací tým zaměstnavatelského svazu. 

Společně jste jednali právě o vyjednávání nové 

odvětvové smlouvy. Prezident Vladimír Budin-

ský odborářům přislíbil, že zaměstnavatelé 

nebudou vyjednávání neúměrně prodlužovat. 

Věříte tomu? 

Musíme doufat a vyčkat, až nám zaměstna-

vatelé předloží vlastní protinávrh. Valná hroma-

da proběhla relativně v klidu, pokud se týká 

práce zaměstnavatelů a zaměstnanců. Nao-

pak, hodnocení práce koaliční vlády v době 

energetické krize nebylo vůbec klidné. Zejmé-

na, když se projednával návrh Pirátské strany 

na zavedení daně pro uhelné elektrárny ve výši 

25 procent ze zisku a zvýšení poplatku za vydo-

bytý nerost z jednoho na deset procent. Pokud 

by návrh ve vládě prošel, způsobil by obrovské 

problémy odborům. Jednat za této situace o 

růstu tarifních mezd přiměřeně k růstu dvouci-

ferné inflace by bylo takřka nemožné. Pokud by 

byl schválen pirátský návrh na zvýšení poplatku 

za vydobytý nerost, pocítili bychom to všichni, 

protože těžaři by to museli promítnout do ko-

nečných cen. 

Ještě bych v souvislosti s kolektivním vyjed-

náváním zdůraznil, že odbory s požadavky na 

růst mezd a platů rozhodně neroztáčejí inflační 

spirálu. Odbory požadují pouze dorovnání nebo 

kompenzaci zaměstnaneckých mezd v souvis-

losti s výší inflace, aby neklesla kupní síla oby-

vatelstva. 

říká předseda OS PHGN Rostislav Palička 

Novinky z jednání červnové tripartity, reakce odborů na rostoucí inflaci, zdra-

žování a krize energetického sektoru, zahájení vyjednávání odvětvové 

smlouvy, nová koncepce prodeje odborového majetku, předávání Zlatého Per-

mona a další témata jsou obsahem rozhovoru svazového časopisu s předse-

dou Odborového svazu PHGN Rostislavem Paličkou. 

Předseda Odborového svazu PHGN Rostislav Palička se před začátkem jednání tripartity 21. 

června zdraví s premiérem Petrem Fialou.  Foto: Vláda.cz 
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HAVÍŘOV: U památníků 108 horníků, kteří  

v červenci 1961 zahynuli při požáru na Dole 

Dukla v Dolní Suché, se na hřbitově v Havířově-

Šumbarku objevila dřevěná socha Svaté Barbo-

ry z Nikomédie. Dílo z dubového dřeva vytvořil 

lokální řezbář Čestmír Slíva a město zajistilo 

jeho instalaci na toto pietní místo. Svatá Barbo-

ra vznikala necelé tři měsíce a hned po jejím 

umístění vzbudila nadšení všech, kteří ji měli 

možnost spatřit. Uctít památku 108 obětí  

z Dukly a poklonit se svaté Barboře se letos 

chystá hornická veřejnost a zástupci města u 

památníků ve čtvrtek 7. července v 10 hodin. 

Přesně na den po jednašedesáti letech od této 

mimořádné události. 

KLADNO: Ondřej Raška, střídač na bloku 7 

kladenské teplárny, se ve volném čase věnuje 

armwrestlingu (česky páce) a sbírá v tomto 

sportu jeden úspěch za druhým. K několika 

českým mistrovským titulům přidal v květnu 

titul vicemistra Evropy v kategorii do 60 kg na 

pravou ruku. Ocenění získal i v druhém koníčku 

– hudbě. S kapelou Alocation se letos zúčastnil 

Skutečné ligy, největší soutěže amatérských 

kapel v tuzemsku. V talentová soutěži obdržel 

Ondřej Raška od odborné poroty ocenění kyta-

rista roku. 

POČERADY: V elektrárně Počerady na severu 

Čech stočili akátový med. Ke třem včelstvům 

přibudou na podzim další dvě. Obživy mají včely 

v okolí hnědouhelných bloků dostatek. Ruční 

medomet na kliku společně se třemi včelstvy 

získali energetici na podzim loňského roku od 

muže, jenž s včelařením končil. Odborníka, 

který by byl ochotný se o včely postarat, našli 

mezi zaměstnanci elektrárny společnosti Vršan-

ská uhelná ze skupiny Sev.en Energy. Medu je 

letos podle odborníků dostatek, počasí je zatím 

vyhovující. Ohrozit produkci by mohlo velké 

sucho, kvůli němuž před dvěma lety chovatelé 

v některých oblastech přikrmovali včely. Přesto-

že náklady na chov letos vzrostly s ohledem na 

růst ceny obalového skla, vosku či cukru zhru-

ba o 40 procent, tak ceny zůstaly zhruba na 

stejné úrovni jako loni. Kilogram se prodává  

v průměru za 180 až 200 korun. Akátový med 

je ten nejjemnější, nemění chuť, proto si ho lze 

dát i do kávy. 

KARVINÁ: Po dvouletém výpadku zaviněném 

covidem letos opět budou tradiční Hornické 

slavnosti. Slavnostní den v Karviné začne tra-

dičně – 17. září v 10 hodin uctí vedení OKD 

spolu se zástupci města, krojovaných horníků a 

hostů památku obětí hornického povolání. Poté 

se průvod krojovaných horníků vydá z Univerzit-

ního náměstí do centra Fryštátu do kostela 

Povýšení sv. Kříže. V 11 hodin tam začíná bo-

hoslužba za zesnulé horníky. Odpolední pro-

gram Hornických slavností bude tradičně hu-

dební. V Parku Boženy Němcové vystoupí slo-

venská zpěvačka Jana Kirschner. Na pódiu ji 

poté vystřídá kapela Ready Kirken a Barbora 

Poláková. Příznivci rockové muziky se mohou 

těšit na kapelu Doga a celý program vyvrcholí 

vystoupením čerstvé držitelky ceny Anděl Ewy 

Farne. Vstup je  zdarma. Neodmyslitelně k Hor-

nickým slavnostem patří také zábavný program 

pro děti, který připraví Nadace OKD. Od 13 do 

18 hodin se děti mohou v Nadačním městečku 

těšit na kreativní dílničky, sportovní zónu, jízdu 

na ponících a další. 

Z regionů 

Majetková a správní unie odborových svazů 

rozhodovala o nové koncepci prodeje odboro-

vého majetku. S jakým výsledkem? 

Valné hromady majetkové unie jsem se zú-

častnil. Bohužel, většina se usnesla, že v roce 

2024 se prodá pouze jeden velký hotel, jinak 

stávající portfolio odborového majetku zůstane 

zachováno až do roku 2031. V důsledku toho 

bude muset náš odborový svaz nastavit novou 

strategii financování svého provozu. Prostě se 

musíme postarat sami o sebe a výnosy z odbo-

rového majetku nám situaci budou pouze vy-

lepšovat. 

 

Jak na rostoucí inflaci a na situaci v energetice 

reagují odborové svazy a centrála ČMKOS? 

Červnová rada centrály byla z mého pohledu 

nejen dlouhá, ale také velice zajímavá. Stěžej-

ním tématem byla příprava manifestačního 

mítinku, který se uskuteční 5. září v Praze. 

Předešlé ročníky se nesly pod heslem Konec 

levné práce. Letošní mítink by měl být protest-

ní akcí proti rostoucí inflaci a růstu cen základ-

ních životních potřeb. Odboráři se shodují  

v názoru, že vláda toho pro občany a zaměst-

nance dělá velmi málo, neřkuli nic. 

 

Přinesla poslední tripartita něco zajímavého 

pro odborový svaz? 

Tripartita schválila zajímavý Projekt k hodno-

cení rizik hlubinných černouhelných dolů a 

jejich technické likvidace podle zákoníku práce 

pod číslem 320a, písmeno b. Musím se po-

chlubit, že projekt připravovali naši svazoví 

inspektoři bezpečnosti práce. Ve spolupráci se 

zaměstnavateli budou svazoví inspektoři orga-

nizovat ve firmách a v regionech kulaté stoly, 

semináře a konference, které by měly vyhod-

nocovat rizika v oblasti bezpečnosti práce a 

způsoby, jak jim předcházet. Letos se projekt 

bude zabývat černým uhlím a DIAMEM a státní-

ho podniku DIAMO. Pro příští rok jsme zažádali 

o schválení obdobného projektu zaměřeného 

na hnědé uhlí. Absolvovali jsme v regionech 

jednání s odborovými organizacemi k přípravě 

konkrétních akcí. Jsem přesvědčen, že se jed-

ná o velice kvalitní projekt, který bude přínosný 

pro všechny zúčastněné. 

 

Vraťme se ještě k tripartitě. Jak hodnotí odbory 

a zaměstnavatelé konání koaliční vlády v krizo-

vém období? 

Vláda příliš nedbá návrhů a připomínek, kte-

ré přednášejí zaměstnavatelé a odbory. V této 

chvíli jsou nespokojení úplně všichni. Některé 

návrhy, se kterými vystoupil premiér v nedáv-

ném projevu k národu, přinesli na tripartitu 

právě zaměstnavatelé a odbory a pan premiér 

si je tak trochu vypůjčil. Ocenili jsme ale pro-

jekt, který vzniká v Brně. dochází k propojení 

dukovanské elektrárny s teplovodem do Brna, 

čímž se nahradí plynový zdroj. To je třeba pod-

porovat, protože právě dodávky plynu k výrobě 

elektrické energie a tepla budou klíčové pro 

zvládnutí nejenom letošního zimního období. 

Podle nás vláda odmítá cokoliv udělat pro za-

městnance, kterých je v této zemi kolem čtyř 

milionů, pro zmírnění rostoucí inflace. Vlády 

okolních států zastropovaly ceny energií, zá-

kladních potravin a pohonných hmot. Česká 

vláda stále mluví o přípravě jakéhosi tarifu a 

odmítá si připustit, že bez fungující a cenově 

dostupné energetiky prostě nastane katastro-

fa.  

 

Proč se vláda zastropování cen energií a po-

honných hmot brání? 

Protože se řídí tím, co doporučuje Brusel. 

Odbory na tripartitě zdůraznily, že je děsí otáz-

ka rostoucí inflace a zdražování základních 

životních potřeb. Doporučili jsme vládě opětov-

ně, aby využila zákon o cenách, který ve svém 

ustanovení říká, že lze využít regulační orgány, 

které mají k tomu zmocnění a mají působnost 

v České republice – cituji: za prvé je-li trh ohro-

žen účinky hospodářské soutěže, nebo za dru-

hé vyžaduje-li to mimořádná tržní situace, 

vstoupit do situace. Směřování inflace až  

k osmnácti procentům lidi prakticky vyřazuje  

z normálního života. Týká se to rovněž firem, a 

tím pádem je ohrožena zaměstnanost. Okolní 

státy již k zastropování cen přistoupily, na co 

tedy ještě tato vláda čeká? Realita je taková, 

že do konce roku by mohla inflace dosáhnout 

dvacetiprocentní hranice. Česko je na tom 

nejhůře v EU. Máme nejdražší elektřinu, vodu, 

plyn a pohonné hmoty. Vláda by si měla uvědo-

mit, že zaměstnancům, důchodcům, prostě 

občanům je v podstatě jedno, odkud odebírá-

me plyn nebo ropu. Zajímá je především cena 

energií a jestli budou schopni za teplo, elektři-

nu a plyn zaplatit. 

 

Co odbory vládě na tripartitě ještě doporučily? 

Aby se naše národní strategická surovina, 

uhlí, kterého máme stále dostatek, využívalo 

pro transformaci energetiky delší časový úsek. 

Vláda si musí uvědomit, že transformaci ener-

getiky na nízkouhlíkové zdroje nemůže Česká 

republika zvládnout, bez levného domácího 

uhlí elektrárnám a teplárnám k výrobě a do-

dávkám elektřiny a tepla obyvatelstvu a fir-

mám se neobejdeme. 

 

Začalo předávání ceny Zlatý Permon vybraným 

organizacím. Můžete podat bližší informaci? 

V květnu 2022 zasedala komise pro vyhod-

nocení a udělení ceny Zlatý Permon za rok 

2021, ceny za bezpečnost v hornictví, podzem-

ním stavitelství a ostatních činnostech dozoro-

vaných orgány státní báňské správy. Cena je 

zřízena Českým báňským úřadem, Odborovým 

svazem PHGN a Odborovým svazem Stavba ČR 

a je udělována za výsledky na úseku bezpeč-

nosti a ochrany zdraví při práci. Cena je udělo-

vána ve třech kategoriích, členěných podle 

počtu zaměstnanců. V hodnoceném roce splni-

lo náročné podmínky soutěže celkem 27 orga-

nizací. Na základě vyhodnocení výsledků komi-

se rozhodla následovně: V kategorii do 50 

zaměstnanců zvítězila organizace Cement 

Hranice, a.s., v kategorii od 51 do 500 zaměst-

nanců organizace LAMA GAS & OIL s.r.o. a  

v kategorii nad 500 zaměstnanců organizace 

DIAMO, státní podnik, odštěpný závod Darkov. 

Ceny jsou představiteli zřizovatelů předávány  

v průběhu měsíce června. Zúčastnil jsem se 

předávání ceny organizaci LAMA GAS & OIL  

v Hodoníně a musím říct, že jsem byl velmi 

mile překvapen touto společností, kterou jsem 

do té doby neznal. Je to firma obdobná, jako 

jsou Moravské naftové doly, kde máme odbo-

rovou organizaci a členy. Odštěpnému závodu 

Darkov bude Zlatý Permon předaný v červenci. 

V září pak zde obdrží toto ocenění konkrétní 

pracovník navržený příslušnou odborovou orga-

nizací. Zlatého Permona předám společně se 

zástupci Českého báňského úřadu.  

Na závěr bych popřál všem členům odboro-

vého svazu, zaměstnancům firem a jejich rodi-

nám pěknou a ničím nerušenou dovolenou  

k nabrání nových sil, které budeme všichni  

v této náročné době potřebovat. 

Petr Kolev 
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Bývalí horníci zpochybňují postup pojišťoven 

při výpočtu rent, změnu nyní nelze provést 

V parlamentu nedávno proběhlo jednání o hor-

nických rentách. Z jakého důvodu? 

Na půdě parlamentu se 10. června uskuteč-

nilo jednání, které zorganizoval poslanec za 

KDU-ČSL Vít Kaňkovský na podnět některých 

uživatelů rent, bývalých horníků. Týkalo se sou-

časné situace v poskytování náhrady za ztrátu 

na výdělku po skončení pracovní neschopnosti 

čili hornických rent. Jednání se zúčastnil minis-

tr práce a sociálních věcí Marian Jurečka, další 

pracovníci ministerstva a zástupci státní spo-

lečnosti DIAMO. Odborový svaz PHGN nebyl  

k jednání přizván, ale na naše vyžádání jsme se 

jednání zúčastnili. 

 

Co bylo cílem setkání? 

Prodiskutoval se současný stav v oblasti hor-

nických rent a závěr byl takový, že bude svolá-

no další jednání rozšířené o pojišťovny, které 

vyplácejí renty. Cílem bude vyjasnit, jaká je 

současná situace a zda postupují pojišťovny při 

vyplácení rent stejně. Zúčastní se ho opět býva-

lí horníci, kteří dali podnět k setkání, dále zá-

stupci ministerstva, poslanec Vít Kaňkovský a 

náš odborový svaz. O výsledku budeme členy 

svazu a čtenáře HGN informovat. 

 

Co vlastně zadavatelé požadují – zvýšení rent? 

Rozdělila bych to do dvou otázek. Za prvé, 

zda jsou současné postupy při výpočtu rent  

v souladu s platnou právní úpravou a za druhé, 

zda je možné změnit současnou právní úpravu. 

Pokud jde o první otázku, skupina bývalých 

horníků, kteří jednání vyvolali, o tom má po-

chybnosti. Také poslanec Kaňkovský tvrdí, že 

ho kontaktují poživatelé rent s různými stížnosti 

ohledně vyplácení rent. Horníci určitým způso-

bem zpochybňují postupy pojišťoven při výpo-

čtu a vyplácení rent. 

Pokud jde o druhou otázkou, iniciátoři mají 

vlastní představu řešení, která však není v sou-

ladu se základními principy současné úpravy 

odškodňování pracovních úrazů a nemocí  

z povolání. Muselo by dojít ke změně celého 

systému výpočtu a vyplácení rent. 

 

A bylo by to proveditelné? 

Pokus změnit systém vyplácení rent na dáv-

kový systém byl učiněn již v roce 2006, došlo i 

k jeho schválení, ale nikdy nenabyl právní účin-

nosti. Celé se to zrušilo a jede se pořád posta-

ru. Z toho vyplývá, že některé požadavky skupi-

ny bývalých horníků prostě nejsou v součas-

ném systému realizovatelné. Stávající jednání  

s pojišťovnami bude pro nás ale důležité v tom 

smyslu, že by mělo přinejmenším vyjasnit ně-

které postupy zúčastněných pojišťoven. 

 

Hornické renty nejsou jistě jediný problém, 

který řeší svazoví právníci. Čím se ještě zabývá-

te? 

Hlavní doménou činnosti svazových právníků 

je legislativní činnost při řešení politických, 

hospodářských a legislativních problémů.  

V oblasti legislativy pracují dva svazoví právníci, 

kteří jsou členy Legislativní rady Českomorav-

ské konfederace odborových svazů. Ta je připo-

mínkovým místem v legislativním procesu. Do-

stáváme k připomínkám veškeré návrhy nových 

nebo změn stávajících předpisů, zákonů, vyhlá-

šek a nařízení vlády.  

Naším úkolem je sledovat oblasti, které se 

mohou týkat zaměstnanosti, hornictví, důcho-

dů, rent a podobně. Některé návrhy změn, kte-

ré se týkají hornictví, dostáváme k posouzení a 

připomínkování přímo od ministerstva průmys-

lu a obchodu. Když se nám zdá, že některý 

ministerský návrh je v neprospěch našich členů 

a zaměstnanců, snažíme se jejich práva bránit, 

vznášíme konkrétní připomínky a poté jednáme 

s příslušným ministerstvem o jejich vypořádání. 

Jsme partnerem při vyjednávání kolektivní 

smlouvy vyššího stupně se zástupci zaměstna-

vatelů, pomáháme rovněž odborovým organiza-

cím při vyjednávání podnikových kolektivních 

smluv. 

 

Můžete jmenovat konkrétní kauzy, které aktuál-

ně řešíte? 

V závislosti na evropské legislativě je připra-

vována novela úpravy tzv. evidence skutečných 

majitelů, což je problém. Podle ní každá organi-

zace musí mít konkrétního majitele, a týkat by 

se to mělo i odborových organizací. Z našeho 

pohledu se jedná o nesmysl, protože odborové 

organizace nikdy konkrétního majitele neměly. 

Podle nové právní úpravy by člen, který je ve 

statutárním orgánu, byl na základě tzv. právní 

fikce majitelem dané odborové organizace, což 

je evidentní nesmysl. O tom, jak tato kauza 

dopadne, budeme členské organizace včas 

informovat. 

 

Další současná kauza, kterou řešíte? 

Aktuálně přišel nový návrh úpravy lékařské 

posudkové služby, která posuzuje zdravotní 

stav zejména pro invalidní důchody. K návrhu 

máme konkrétní výhrady, o kterých budeme dál 

jednat. 

 

V čem konkrétně spočívají? 

Myslíme si, že nová úprava poškodí horníky, 

když navrhuje, že posudky nebude vypracová-

vat pouze odborný lékař, ale bude ustanoven 

nelékařský pracovník, který s ním bude spolu-

pracovat. Máme obavy, že to dopadne tak, že 

nelékařský pracovník nakonec všechny podkla-

dy připraví a lékař posudek pouze podepíše. A 

to není správné. Předložený návrh také nově 

upravuje lhůty pro podávání podkladů pro po-

suzování zdravotního stavu konkrétního člově-

ka. To se nám též nelíbí, protože to celý systém 

kvality a délky posuzování invalidity může obrá-

tit v nepropěch postižených horníků. 

 

V prosinci loňského roku schválila bývalá vláda 

zařazení těžkého poškození bederní páteře na 

seznam nemocí z povolání. Podílel se na tom 

rovněž odborový svaz? 

Aktualizaci seznamu nemocí z povolání se 

podařilo prosadit po pěti letech velkých taha-

nic. Náš odborový svaz o tom léta jednal a bur-

coval k přijetí této aktualizace, protože dlouho-

dobá těžká fyzická práce, které jsou vystaveni 

také horníci, postihuje ročně zdraví desítkám 

zaměstnanců. Opatření má také preventivní 

význam, aby se rizikům onemocnění lépe před-

cházelo. 

 

Kromě toho denně spolupracujete se členy a 

odborovými organizacemi, které se na vás ob-

racejí se žádostmi o pomoc nebo radu. Můžete 

to přiblížit? 

To je vlastně naše trvalá agenda. Odboráři a 

odborové organizace se na nás obracejí zpravi-

dla v záležitostech týkajících se fungování kon-

krétní odborové organizace. Chtějí poradit na-

příklad se zápisy do rejstříků, v prokazování se 

vůči zaměstnavateli, s problémy při slučování 

odborových organizací, při pomoci s kolektiv-

ním vyjednáváním nebo s vnitřními předpisy 

zaměstnavatelů. Členové odboráři nás žádají o 

radu nebo pomoc s pracovněprávními záleži-

tostmi jako jsou mzdy, pracovní doba, skončení 

pracovního poměru, nárok na dovolenou a 

podobně. 

 

Chystají se nějaké změny v zákoníku práce? 

Připravuje se novela zákoníku práce ve vzta-

hu k implementaci předpisů Evropské unie. Ale 

celkové novele zákoníku práce nejsme příliš 

nakloněni, protože by se v konečném důsledku 

za stávající vlády mohla obrátit proti odborům a 

zaměstnancům. 

Petr Kolev 

V červnovém čísle informoval svazový právník JUDr. Antonín Těšík čtenáře 

HGN, že vláda 18. května schválila „Nařízení vlády o úpravě náhrady za ztrátu 

na výdělku po skončení pracovní neschopnosti vzniklé pracovním úrazem ne-

bo nemocí z povolání a o úpravě náhrady nákladů na výživu pozůstalých podle 

pracovněprávních předpisů (nařízení o úpravě náhrady)“, neboli o valorizaci 

rent. Hornickými rentami, i když z jiného pohledu, se bude zabývat dnešní roz-

hovor se svazovou právničkou Mgr. Markétou Marinkovou. 

Mgr. Markéta Marinková 
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V loňském roce 

nebyl evidován 

žádný smrtelný 

úraz v hornictví 
 

Český báňský úřad eviduje údaje o pracov-

ních úrazech, ke kterým dochází v hornictví, 

zejména při těžbě nerostných surovin a naklá-

dání s výbušninami. Z dosud ohlášených údajů 

o pracovních úrazech z počátku roku vyplynulo, 

že v průběhu předchozího kalendářního roku 

nebyl Českým báňským úřadem v hornictví 

evidován smrtelný úraz. Pohled na vývoj počtu 

smrtelných úrazů v hornictví v předchozích  

10 letech naznačuje, že udržení nulového po-

čtu smrtelných úrazů je a bude velkou výzvou. 

K vývoji smrtelné úrazovosti v hornictví před-

seda Českého báňského úřadu Martin Štem-

berka uvedl: „Nulový počet smrtelných úrazů  

v hornictví, a také při používání a výrobě výbuš-

nin v roce 2021 je velmi dobrá zpráva přede-

vším s ohledem na vysokou míru rizika, které 

tyto činnosti přináší. Svědčí to o vysoké úrovni 

bezpečnosti práce v dozorovaných společnos-

tech, na které se podílí i neustálý a důsledný 

tlak báňského úřadu v této oblasti. “        (red) 
 

 

Na Kladensku 

skončila těžba uhlí 

právě před 20 lety 
 

Historie těžby uhlí na Kladensku je stará přes 

tisíc let. Kladno a okolí bývalo několik staletí 

úzce spjato s těžbou uhlí. 

Postupně zde vzniklo 33 dolů. Mezi nimi byl 

důl Schoeller, známý jako Šelerka. Tento důl, 

který se začal hloubit koncem 19. století, se 

zapsal do historie jako poslední místo, kde se  

v regionu dobývalo černé uhlí. 

Těžba zde – a tím i v celé oblasti – byla ukon-

čena před 20 lety, 29. června 2002.         (red) 
 

 

Po tornádu vloni se lidé  

v Lužicích vrátili domů 
 

Zhruba 90 procent lidí v Lužicích se již vrátilo 

do opravených domů, které před rokem poško-

dilo tornádo. Zasaženo tehdy bylo asi 200 do-

mů různou mírou, ale také majetek obce nebo 

Moravských naftových dolů, kde má svaz odbo-

rovou organizaci, jíž se řádící živel také dotkl. 

Z 200 poškozených domů muselo k zemi 

sedm, obec pak musela zbourat i dům zdraví a 

jeden nájemní dům. Radnice zároveň zhruba 

za 44 milionů staví nový dům zdraví, který loň-

ské tornádo zničilo a musel se zbourat.     (red) 

KRÁTCE 
Rozhodnuto! OKD prodlouží těžbu 

minimálně do konce roku 2023 

OKD má dostatek energetického i 

koksovatelného uhlí pro klíčové tu-

zemské odběratele a bude tak pokra-

čovat v těžbě černého uhlí až do kon-

ce roku 2023. Společnost má v tuto 

chvíli uzavřené smlouvy na energetic-

ké uhlí s klíčovými zákazníky do  

30. června 2023. Vedení firmy rovněž 

začne usilovat o získání povolení pro 

těžbu na další období, což by umožni-

lo zajistit dodávky pro klíčové zákaz-

níky až do roku 2025. O rozhodnutí 

prodloužení těžby do roku 2025 chce 

OKD podle předsedy představenstva 

Romana Sikory rozhodnout nejpozději 

v první polovině příštího roku. 
 

Deset aktivních porubů a celková produkce 

kolem 1,3 milionu tun černého uhlí, z toho asi 

880 000 tun bude energetického uhlí. OKD je 

jediným producentem černého uhlí v Česku. 

Těžbu ale postupně ukončuje, protože se dlou-

hodobě nevyplácela. To je aktuální výhled OKD 

pro rok 2023. Stoprocentním vlastníkem těžař-

ské firmy je od dubna 2018 stát prostřednic-

tvím ministerstva financí, konkrétně přes spo-

lečnost Prisko.  

„Rozhodnutí o prodloužení těžby vychází ze 

tří důležitých skutečností. Zaprvé ze snahy 

vlády a ministerstva financí zajistit dostatek 

uhlí minimálně pro dvě následující topné sezo-

ny, zadruhé z obrovské poptávky tuzemských 

zákazníků, kterou vyvolaly výpadky dodávek 

černého uhlí z východu kvůli ruské agresi na 

Ukrajině, a zatřetí z dostatečně vysokých cen 

černého uhlí na světových trzích, které udržují 

OKD v zisku,“ vysvětlil na tiskové konferenci 

30. června v Praze ministr financí Zbyněk Stan-

jura. 

Společnost OKD si nechala v minulých měsí-

cích vypracovat analýzu od dvou renomova-

ných poradenských firem. „Chtěli jsme najít 

takový model, který nabídne v aktuální situaci 

zákazníkům dobré ceny uhlí a zároveň bude 

udržena ekonomická kondice OKD v takovém 

stavu, aby firma mohla i v budoucnu z vlast-

ních prostředků zajistit jak domluvený sociální 

program, tak budoucí rekultivaci po těžbě,“ 

vysvětlil ministr Stanjura.  

V OKD pracuje zhruba 2600 vlastních za-

městnanců a okolo 700 dodavatelských pra-

covníků. S přibližně stejným počtem lidí firma 

počítá i v dalším roce. Mezi největší odběratele 

uhlí z dolů na Karvinsku patří společnost ČEZ, 

největším odběratelem je Tepelná elektrárna 

Dětmarovice, která ČEZ patří. Uhlí odebírá také 

společnost Veolia, Třinecké železárny nebo huť 

Liberty.  

„Jsme finančně soběstační. Disponibilní pro-

středky OKD umožňují další přípravy, těžbu i 

případné útlumové práce z našich vlastních 

finančních zdrojů. Prodloužení těžby v roce 

2023 navíc nevyžaduje žádná zvláštní povole-

ní. O případném pokračování těžby v Dole ČSM 

až do roku 2025 chceme rozhodnout nejpoz-

ději v první polovině příštího roku,“ doplnil 

předseda představenstva OKD Roman Sikora. 

 

Hornické odbory pohlídají sociální 

jistoty zaměstnanců 
 

Rozhodnutí o prodloužení těžby se nejvíce 

dotýká zaměstnanců OKD. Horníci dosud nevě-

děli, dokdy vlastně budou fárat a rubat uhlí  

v Dole ČSM. Jaká atmosféra panuje mezi za-

městnanci, na to se HGN zeptal předsedy Sdru-

žení hornických odborů Jiřího Waloszka: 

„Situace v OKD se podobně jako na bojišti 

mění každým dnem. V lednu bych rozhodně 

nehádal, že již v červnu se bude rozhodovat o 

prodloužení těžby v OKD, konkrétně na Dole 

ČSM. Do poslední chvíle jsme nevěděli, jak to 

dopadne. V souvislosti se situací v Moravsko-

slezském kraji, začátkem vláky na Ukrajině, s 

problémy dodávek uhlím a plynu a situací ob-

čanů a firem se otevřela otázka možného pro-

dloužení těžby. Jde o logické rozhodnutí, proto-

že Moravskoslezský kraj černé uhlí potřebuje a 

má vlastní zdroj, odkud může brát. Odbory s 

pokračováním těžby souhlasí, protože to při-

spěje k udržení zaměstnanosti v regionu. Přes-

to zaměstnanci stále nebudou vědět, dokdy 

vlastně bude těžba uhlí pokračovat. Hornické 

odbory žádaly a nadále budou žádat záruky k 

zajištění sociálních a mzdových jistot pro za-

městnance a záruku, kdyby se změnila politic-

ká situace na trhu, že na to nedoplatí zaměst-

nanci OKD. Byli a jsme ujišťováni, že finance 

na zajištění našich požadavků budou, a v této 

chvíli se zaměstnanci nemusí bát, že by o něco 

přišli. I kdyby těžba skončila už na konci roku 

2023 nebo později, tak sociální jistoty, které 

mají horníci dostat, budou plněny podle platné 

podnikové kolektivní smlouvy OKD,“ upřesnil 

hornický odborový předák Jiří Waloszek. 
 

(pek, OKD.cz) 

Jiří Waloszek 


