Den horníků 2022
Rada Odborového svazu PHGN přeje všem účastníkům regionálních
Hornických slavností příjemné zážitky při sledování kulturního programu, dobrou náladu a také pevné nervy do nastávajícího období,
a hlavně hodně zdraví a rodinné pohody.
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Po mítinku odborů Proti chudobě
můžou následovat tvrdší akce
varuje předseda OS PHGN Rostislav Palička
Kromě dovolených se během prázdnin uskutečnila řada akcí a další začínají
hned zkraje měsíce. Například hornické odbory poslaly dopis České pirátské
straně, ale nedočkaly se odpovědi. Již 5. září se uskuteční v Praze odborový
manifestační mítink nazvaný Proti chudobě. Týmy odborového svazu a svazu
zaměstnavatelů zahájí vyjednávání kolektivní smlouvy vyššího stupně. Vedení
OS PHGN, Českého báňského úřadu a státního podniku DIAMO budou v září
hodnotit plnění uzavřených smluv o spolupráci. V uhelných regionech se připravují na oslavy Dne horníků, který připadá na 9. září. O těchto a dalších akcích HGN rozmlouval s předsedou Odborového svazu PHGN Rostislavem Paličkou.

Čím začneme?
22. července se uskutečnila rada ČMKOS.
Program byl standardní, a navíc na této radě
finišovaly přípravy na odborový mítink ČMKOS
nazvaný Proti chudobě, který se 5. září uskuteční ve Foru Karlín v Praze. Mítinku se pochopitelně zúčastníme, a to v dostatečném počtu
odborových funkcionářů, kteří do Prahy přijedou z regionů. Mítink se koná v pracovní den a
pro řadu svazů je problém dostat svoje členy
z regionů do Prahy.
Myslím si ale, že to bude povedená akce. Jde
o to, že se odborové svazy sdružené v největší
odborové centrále v zemi rozhodly společně a

veřejně prezentovat postoje zaměstnanců napříč sektory k současné ekonomické situaci a
případným sociálním dopadům. Politikům odpovědným za řízení státu dáme jasný vzkaz, že
není možné nadále přehlížet složitou situaci
rodin, zaměstnanců, důchodců, samoživitelek
stejně jako podnikatelů. Myslím si, že ten výstup bude důležitý i vůči členské základně, že
odborové svazy v ČMKOS hájí jejich práva a
zájmy i v této velice krušné době.
Zaměstnanců jsou asi čtyři miliony, bude vzkaz
z mítinku i pro ně?
Samozřejmě, chudoba ohrožuje skoro všech-

ny. Koaliční vláda premiéra Fialy už několik
měsíců slibuje pro lidi jakýsi úsporný tarif, ale
zůstalo pouze u slibů a kde nic není, tam ani
smrt nebere. Začíná podzim, blíží se zima a
tuto vládu nezajímá, jestli bude pro firmy a
domácnosti dostatek plynu a elektřiny a za
kolik. Energetici a další odborníci dlouho vládu
varují, že nebude dostatek plynu, dochází uhlí
ve skladech a podobně. A vláda stále připravuje jakýsi pochybný tarif a někteří ministři varují,
že se bude snižovat vytápění v domácnostech
a firmách, a dokonce radí, abychom si připravili
doma teplé svetry!
Jaké dopady na domácnosti a firmy může mít
nečinnost vlády?
Řeknu, co budou odbory na mítinku požadovat po vládě a co zásadně odmítají. Vznesou
například požadavek na aktivní protiinflační
opatření, protože Česko má nejvyšší inflaci
v rámci EU. Odboráři budou požadovat věcné
usměrnění cen a kontrolu marží, skutečně
účinnou pomoc s cenami energií, zachování
reálných výdělků a promyšlenou hospodářskou
koncepci, která tu zjevně chybí.
Odbory rozhodně odmítají propad reálných
příjmů a propad do chudoby, nemravné marže
a nesmyslné snižování příjmů veřejných rozpočtů. Stávající situace je pro zaměstnance a také
pro firmy velice těžká. Rostou ceny energií kvůli
nesmyslné zelené politice EU. Firmy, aby zůstaly konkurenceschopné anebo aby přežily, promítnou rostoucí náklady do finálního výrobku.
Domácnosti ale nemají kam promítnout rostoucí životní náklady a budou se dostávat do dluhové spirály. Považuju proto odborový mítink za
jakýsi bod zlomu, kdy ČMKOS veřejně vystoupí
proti nečinnosti vlády a tomu, co se děje v České republice.
Předpokládám, že mítink nebude poslední
odborovou akcí, budou následovat další a možná razantnější. Nečinností vlády a rostoucí krizí
je ohrožen sociální smír v této zemi. ČMKOS
proto vyzvala ministra práce a sociálních věcí
Mariana Jurečku k jednání o navýšení minimální mzdy. Ta je v České republice v porovnání se
státy EU na velice nízké úrovni. Lidé pobírající
minimální mzdu jsou už nyní na hranici chudoby a rostoucí ceny je zákonitě srazí pod ni, což
je ostudné.

Odborový svaz, přesněji jeho předseda, zaslal
vedení České pirátské strany protestní dopis
se žádostí o diskusi. Jak “piráti” zareagovali?
Konkrétně 30. června jsme odeslali dopis
České pirátské straně jako reakci na jejich
návrh na navýšení poplatku za vydobytý nerost
a zdanění mimořádných zisků. Proti tomu jsme
se zásadně ohradili a požádali jsme o setkání
a diskusi k tomuto návrhu. Reakce pirátů byla
nijaká, prostě neodpověděli. Když byla zvolena
koaliční vláda, svaz zaslal gratulaci a požádal
ministra práce Mariana Jurečku za KDU-ČSL,
ministra pro místní rozvoj Ivana Bartoše za
piráty a ministra průmyslu a obchodu Jozefa
Síkelu za STAN o schůzku a jednání. Reagoval
pouze ministr Jurečka, se kterým jsme se sešli
a měli s ním a jeho týmem velmi užitečné jednání. Ministr průmyslu Síkela, pod něhož vlastně hornictví a energetika spadá, vůbec neodpověděl. Ministr Bartoš pouze poděkoval za
gratulaci, ale o schůzku neměl zájem. Takže piráti nemají zájem
jednat, odpovídat na
konkrétní dotazy a
žádosti. Ale snažit se
ve vládě prosadit nesmyslné návrhy, které
poškodí naše odvětví,
firmy a hlavně zaměstnance, na to čas a
kapacitu mají.

pro zaměstnance růst mezd a další benefity.
To zřejmě není plný výčet akcí, které očekáváte, že?
Na začátku září budeme s Českým báňským
úřadem hodnotit jako každoročně plnění uzavřené smlouvy o spolupráci. Předpokládáme,
že budeme jednat také o situaci v těžbě uhlí a
co se dá zlepšit například v oblasti BOZP. Bude
to za účasti celého vedení svazu a svazového
inspektora Ivo Kavky.
Odborový svaz v rámci udílení Zlatého Permona firmám oceňuje také jednotlivce, které
vybírají odborové organizace. Letos to bude
Pavel Koruna ze ZO PHGN dolu ČSA, který dostane od svazu hodinky. Pokud se týká firem,
letos jsme společně s báňským úřadem předali
v červenci Zlatého Permona oborovému závodu Darkov státního podniku DIAMO.
A další akce v září?
13. září se zúčastníme
zasedání
tripartity,
která bude jednat o
stávající krizové situaci a možná o minimální mzdě. Neočekávám,
že by se na tripartitě
vyřešila
současná
krizová
situace.
14. září bude zahájeno vyjednávání nové
odvětvové
smlouvy.
Pro nás je také důležité datum 15. září, kdy
se v našem novém
sídle uskuteční poprvé
jednání rady odborového svazu. Dopoledne bude jednat revizní
komise a proběhne porada svazových inspektorů bezpečnosti práce. Zasedání rady bude
tak trochu slavnostní, protože v září je Den
horníků a vzpomeneme na kolegy, kteří zahynuli při výkonu povolání a budeme si přát, aby
ti, kteří v dolech pracují, se vždy vraceli ve
zdraví domů k rodinám.
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Co hrozí případným
přijetím
pirátského
návrhu?
Cena uhlí dlouhodobě klesala a pro odbory bylo velice těžké
cokoliv pro zaměstnance ve firmách v tomto sektoru vybojovat.
V okamžiku, kdy jsme se v EU dostali do energetické krize a ceny uhlí kvůli vnějším vlivům a
poptávce vyletěly nahoru, a je tedy možnost
pro zaměstnance vyjednat růst mezd a další
zlepšení, tak Česká pirátská strana přijde
s likvidačním návrhem zdanit údajné mimořádné zisky firem a tím je prakticky poslat do konkurzu, což je asi hlavní záměr pirátského návrhu. Když firmám seberete zisky, ze kterých
hradí hlavně výrobní a mzdové náklady, tak to
nakonec skončí propouštěním zaměstnanců a
náklady poté půjdou stejně za státem. Proto
jsme napsali pirátské straně dopis, na který
dodnes neodpověděli, a který uveřejňujeme
(na straně 3 —pozn. red.), aby si čtenáři HGN
mohli udělat vlastní názor.

Máte ještě nějakou novinku?
Splnili jsme úkol uložený odborovým sněmem a uzavřeli kupní smlouvu na prodej hotelu Harmonie 2 v Luhačovicích. Nyní čekáme na
přepis na katastru nemovitostí. Pokud toto
proběhne bez problémů, tak ještě během září
předáme hotel novému majiteli. Nadále svazu
zůstává hotel Harmonie 1, který nabízí našim
členům možnost výhodné rekreace a odpočinku v krásném prostředí lázní Luhačovice. Hotel
A právě na to navazuje příprava na vyjednávání bude poskytovat zázemí pro konání velkých
odvětvové smlouvy a podnikových kolektivních akcí, jako jsou například sněmy odborového
smluv. Jak jste na tom?
svazu.
Někde už zahájili vyjednávání podnikových
kolektivních smluv a odborové organizace se A co předseda OS PHGN popřeje členům odbologicky obrací na zaměstnavatele s ohledem rového svazu a zaměstnancům odvětví ke Dni
na rekordní inflaci s návrhy na odpovídající růst horníků?
mezd. Jak jsme již čtenáře HGN informovali,
Den horníků je pro odborový svaz stále velice
v letošním roce končí platnost odvětvové významným dnem. Přeji všem, aby oslavy
smlouvy. V květnu jsme předali náš návrh Za- v regionech proběhly v dostatku a dobré nálaměstnavatelskému svazu důlního a naftového dě, aby si všichni vzpomněli na své blízké, příprůmyslu, který ho v celém rozsahu odmítnul. padně i na kolegy, kteří zahynuli na pracovišti,
Předložil vlastní návrh a 14. září se setkají a co by se dalo ještě zlepšit, aby se už smutné
vyjednávací týmy obou stran, proberou jednotli- události neopakovaly. Přeju všem hodně zdraví
vé body návrhů a tím bude oficiálně zahájeno a věřím, že členové a funkcionáři odborového
vyjednávání nové kolektivní smlouvy vyššího svazu načerpali na letních dovolených hodně
stupně. Jen dodám, že do toho hází vidle pirát- sil na to, abychom mohli účinně bojovat za
ská strana nesmyslným návrhem, který by naše členy a zaměstnance.
odborům a firmám ohrozil možnost vyjednat
Petr Kolev

TISOVÁ: Elektrárna Tisová, dceřiná společnost
Sokolovské uhelné, nebude letos zdražovat
dodávky tepla pro Sokolovsko. Tisová, která
zásobuje tisíce domácností v Sokolově a širokém okolí, vyrábí elektřinu a teplo z hnědého
uhlí. Výrazný růst cen za dodávky tepelné
energie nepředpokládá společnost ani v příštím roce. Elektrárna Tisová je nejstarší českou
velkokapacitní elektrárnou. Byla vybudována
v letech 1954 až 1962 v západní části sokolovské hnědouhelné pánve s cílem využívat
místní zdroje. Tisová dodává teplo pro města
a obce Sokolov, Habartov, Bukovany, Březová, Královské Poříčí, Svatava a Citice.
KARVINÁ: I letos společnost OKD uctí památku horníků, kteří při práci v dolech zaplatili
svými životy, a poděkuje stávajícím a bývalým
zaměstnancům, a to v sobotu 17. září nejprve
formou pietního aktu na Univerzitním náměstí, mší v kostele Povýšení sv. Kříže a posléze
bezplatným kulturním programem v Parku
B. Němcové. OKD s partnery připravila program pro celou rodinu, zapojila se i Nadace
OKD se spřízněnými neziskovými organizacemi. Do fryštátského parku pak OKD zve na
14:30, kdy kulturní blok Hornických slavností
2022 zahájí zpěvačka Jana Kirschner. Dále
vystoupí Ready Kirken, Barbora Poláková,
Doga a závěr bude patřit držitelce letošní Ceny Anděl Ewě Farne.

Z regionů
MOST: Pavel Tykač už před prázdninami avizoval, že si uvědomuje nelehkou situaci, ve
které se v současné době nacházejí lidé
v České republice včetně zaměstnanců ve
společnostech skupiny Sev.en Energy, kterých
je vlastníkem. Rostoucí inflace, zdražování
potravin, pohonných hmot a především energií jsou přímým důsledkem aktuální energetické krize v Evropě, kterou navíc ovlivňuje válečný konflikt na Ukrajině. Na první signály
této krize skupina zareagovala už v lednu
tohoto roku. Všem zaměstnancům byla tehdy
nad rámec kolektivních smluv vyplacena mimořádná plošná odměna 10 000 korun. Firmy skupiny Sev.en Energy a Sev.en Global
Investments přistoupily k tomuto kroku ještě
jednou a v rámci červencové mzdy v srpnovém výplatním termínu vyplácely plošně všem
zaměstnancům dalších 10 000 korun, aby
touto formou alespoň částečně pomohly se
zvládnutím vyšších životních nákladů svým
zaměstnancům.
DŮL STAŘÍČ: Nedaleko Frýdku-Místku stojí Důl
Staříč. Ten je po útlumu těžby na Ostravsku
stále aktivní, a kromě toho se vedle něj nachází cvičná štola. Podpovrchový uměle vytvořený důl slouží jednak novým zaměstnancům
OKD, kteří se zde zaučují, jednak veřejnosti,
která jej může navštívit a udělat si tak obrázek o práci horníků v současnosti. Štola je
dlouhá 150 metrů a uvidíte v ní stroje, které
byly ještě nedávno zařazeny do provozu, poslechnete si na vlastní uši důlní hluk a uvidíte
specifické osvětlení stropními lampami. Pokud budete chtít štolu navštívit, je třeba se
objednat předem. Objednávky je možno provést po dohodě s průvodcem na telefonním
čísle 603 772 823.
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Dopis Odborového svazu PHGN vedení
České pirátské strany
Pane předsedo poslaneckého klubu,
poslanci a členové České pirátské strany,
s nevolí jsme zaznamenali Váš návrh na
tzv. „solidární příspěvek z mimořádných
zisků“ a „spravedlivý podíl občanů na nerostném bohatství České republiky“. S nevolí proto, že jsou pouze na první pohled a
svým názvem líbivé, ve svých důsledcích,
jsou však nekoncepční, nehospodárné a
rizikové pro českou surovinovou a energetickou bezpečnost. K těmto aspektům Vašeho návrhu se ale vyjadřovat nebudu, to již
udělali jiní. Já se vyjádřím k aspektu, který
se týká přímo činnosti našeho svazu, tedy
zastupování zaměstnanců.
Nevím, zda jste zaznamenali, že uhlí je
kvůli rozhodnutí státu již řadu let v útlumu.
Jeho těžba i výroba energie z něj se postupně nuceně snižují a hospodářské výsledky
těžebních firem jsou v důsledku této (i Vaší!) politiky dlouhodobě velmi špatné. Kvůli
tomu jsou firmy nuceny průběžně propouštět stovky zaměstnanců, postupně zavírat
těžební lokality a na utlumení provozu připravovat také elektrárny. Přitom i v této
situaci firmy investují do modernizace zařízení a na nejrůznějších daních a poplatcích
také každoročně odvádějí miliardy do veřejných rozpočtů.
Kdy přesně nastane definitivní konec uhlí,
není jisté již mnoho let. Navzdory argumentům odborníků politici mění termín podle
aktuální politické nálady, situace či „dresu“.
Realita je však zcela odlišná od politických
představ a zbožných přání. A jsme toho
svědky právě v těchto měsících. Ačkoli lidé,
kteří energetice skutečně rozumějí, varovali
vládu a další politiky před úskalími evropských zelených vizí, nikdo je nebral vážně.
Dnes se předpovědi bohužel naplnily - jsme
jako Evropa v situaci takřka úplné závislosti
na Rusku, nemáme dostatek stabilních
zdrojů a stojíme na prahu velké hospodářské krize. A v této situaci jsou to právě ty

zbývající dosud funkční tradiční zdroje jako
je uhlí a jádro, které dělají, co mohou, aby
v každé denní i roční době pokryly potřeby
domácností, institucí i firem a zabránily
kolapsu.
Bohužel tyto politické experimenty s velkou razancí dopadají právě na zaměstnance těžebních a energetických firem i jejich
rodiny a přivádějí je do těžké a nepřehledné
situace. My jako jejich zástupci jsme v uplynulých letech právě kvůli nepříliš pozitivnímu vývoji v oboru neměli velký prostor pro
vyjednání výraznějšího nárůstu mezd, zavedení nových benefitů či zásadní navyšování
současné úrovně ustanovení v kolektivních
smlouvách.
Nyní se po dlouhé době nacházíme v období, kdy se alespoň dočasně může uhelné
energetice dařit a my máme jako zástupci
zaměstnanců konečně reálnou možnost
žádat v rámci kolektivního vyjednávání se
zaměstnavateli o významnější nárůst mezd
a vyjednat taková ustanovení v kolektivních
smlouvách, kterými alespoň částečně pomůžeme zaměstnancům nejen při aktuálním obřím zdražování prakticky všech životních nákladů, ale také pro (patrně nedalekou) budoucnost, kdy budou muset utlumovaný sektor opustit.
Vaše návrhy však hatí naše plány a berou
nám příležitost, a to naprosto bezprecedentním způsobem! Ano, situace není standardní, a to nejen v podnikatelském prostředí. To ale nebyla ani v uplynulých letech,
kdy ekonomiku a často i samotnou existenci některých sektorů ovlivnila pandemie tak,
že část podnikatelů doslova bojovala o přežití a jiná část díky situaci zcela závratně
vydělala, aniž by byla v této souvislosti jakákoliv podobná snaha tyto firmy „solidárně
zdanit za mimořádné zisky“.
My jako horníci jsme proto Vašimi nekoncepčními návrhy podrážděni a nesouhlasíme s tím, aby vláda vůbec uvažovala o dalším zatížení těžebního průmyslu a energeti-

ky, kterým by nové daně či zvýšené poplatky
rozhodně byly. Tyto zásahy totiž nakonec
vždy dopadnou také na zaměstnance. A ti
už by to tentokrát opravdu nemuseli unést.
Věříme, že existují jiné a účinnější cesty,
jak ulevit občanům České republiky, a přitom vylepšit také image České Pirátské
strany, o což se zjevně snažíte. Máme na
mysli např. možnost výrazně snížit DPH u
PHM či energií, zrušit další nesmyslné poplatky jako je např. příspěvek na OZE a nezvýhodňovat pomocí přerozdělování jednu
skupinu obyvatel nad druhou. Úspory lze
hledat i v systému sociálních dávek – kontrole proti jejich zneužívání, a za úvahu by
stálo také hledat úspory v počtu poslanců,
senátorů a výši jejich příjmů. Jsem přesvědčen, že takovými opatřeními byste v očích
občanů stoupli v žebříčku popularity o několik pater výše.
Náš dopis vnímejte jako snahu o uklidnění
situace, věřte, že často slýcháváme od našich členů poměrně radikální pohledy na to,
jak na Vaši politiku zaměřenou proti zaměstnancům v hornictví a energetice reagovat.
Žádáme Vás proto touto cestou o diskusi
nad Vaším neuváženým krokem, byť nejlepší by bylo, kdybyste své návrhy ihned stáhli.
Věříme, že si naše řádky přečtete pozorně
a přistoupíte k nim s maximální odpovědností.
S pozdravem „Zdař Bůh“
Rostislav Palička
Předseda OS PHGN
V Praze 30. června 2022
Na vědomí:
Prof. PhDr. Petr Fiala, Ph.D., LL.M.
Předseda vlády České republiky
Ing. Zbyněk Stanjura
Ministr financí
Ing. Jozef Síkela
Ministr průmyslu a obchodu

Indiány na táboře ve Vrbně navštívil Honza Dědek
Letní dětský tábor ve Vrbně na prvních čtrnáct prázdninových dnů ovládli indiáni. A podle organizátorů uplynuly rychleji, než by si všichni přáli.
„Letos přijelo 146 dětí a 24 vedoucích, což je
optimální počet. Původně jsme se trochu báli,
zda se nám podaří kapacitu dostatečně naplnit, protože stejně jako většina dětských táborů
jsme museli mírně navýšit cenu. V našem případě velmi významnou položku v rozpočtu tvoří
doprava. Vrbno, které je na rozmezí Jihočeské-

ho a Plzeňského kraje, je od Mostu vzdálené
téměř 200 kilometrů. Zájem byl ale už od chvíle, kdy jsme zveřejnili první informace o táboře,
poměrně velký, takže už v březnu jsme měli
prakticky plno,“ uvedl Lubomír Holý, předseda
Odborové organizace pracujících Dolu Jan Šverma, která zajišťuje tábor pro zaměstnance
společností skupiny Sev.en Energy.
Letošní celotáborová hra se nesla v indiánském duchu. Program se každoročně organizátoři snaží zpestřit i dalšími zajímavostmi. „Po
covidových omezeních jsme mohli bez problé-

mů vyrazit na šestikilometrový výlet do nedaleké Blatné. Zavítalo k nám i několik zajímavých
hostů, třeba televizní moderátor Honza Dědek
nebo veterán z Afghánistánu, který učil děti
základy přežití v přírodě. Táborníci byli nadšení
i z ukázek, které jim předvedl mistr Evropy ve
výcviku psů z celní stráže,“ vyjmenoval Lubomír
Holý.
Přálo také počasí, takže si všichni mohli užít
dosyta vodní radovánky u rybníka Pálenec,
který s areálem tábora přímo sousedí.

(Zdroj: Sev.en Noviny)
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EOK: Klimatická krize vyžaduje
evropský zákon o maximálních
teplotách na pracovištích
Další léto plné smrtících veder ukazu- Kolik stupňů je bezpečných pro
je, proč Evropa nutně potřebuje zákon práci? Právní názory se v EU liší
o maximálních teplotách na pracovišti, který by chránil pracující před dů- Belgie: 29 °C při lehké fyzické zátěži, 26 °C při
sledky změny klimatu. Tvrdí to Evrop- středně těžké fyzické zátěži, 22 °C při těžké
fyzické zátěži a 18 °C při velmi těžké fyzické
ská odborová konfederace (EOK).
Odbory naléhavě žádají Evropskou komisi,
aby přijala opatření poté, co ve Španělsku dva
dělníci po úpalu zkolabovali a zemřeli. Ve Francii, která maximální teplotu při práci nezavedla,
zemřelo v roce 2020 na následky pracovních
úrazů způsobených horkem 12 lidí. Bez uzákonění bezpečných teplot na pracovišti budou
podobné tragédie stále častější, domnívá se
EOK.
Podle Světové zdravotnické organizace
(WHO) se lidem obvykle nejlépe pracuje při
teplotě mezi 16 °C a 24 °C. Když teplota
stoupne nad 30 °C, riziko pracovních úrazů se
zvýší o 5 až 7 %, a když teplota překročí 38 °C,
je pravděpodobnost úrazu o 10 až 15 % vyšší,
ukazuje výzkum.
Závratě, bolesti hlavy a svalové křeče jsou
prvními příznaky stresu z horka, které mohou
vést ke zvracení, ztrátě vědom, a nakonec i ke
smrtelným úrazům, pokud nejsou přijata potřebná opatření.
Podle Eurofoundu je v celé Evropské unii
23 % všech pracujících vystaveno vysokým
teplotám nejméně po čtvrtinu pracovní doby,
v zemědělství a průmyslu je to 36 % a ve stavebnictví 38 %.
Průzkum mezi členskými organizacemi Evropské odborové konfederace však ukázal, že
pouze několik evropských zemí má právní
předpisy, které zajišťují bezpečnost pracujících
během vln veder, přičemž limity se značně liší
a pohybují se v rozmezí od 28 do 36 stupňů
Celsia:

zátěži.
Maďarsko: 31 °C při sedavé a lehké fyzické
práci, 29 °C při středně těžké fyzické práci a
27 °C při těžké fyzické práci.
Slovinsko: Teplota vzduchu v pracovních prostorách nesmí překročit 28 °C.
Španělsko: Maximální pracovní teplota pro
sedavou práci, jako je kancelářská práce, je 27
°C, zatímco pro lehkou práci je to 25 °C. Tyto
limity však neplatí pro všechny druhy práce,
ani pro všechny pracující a ani pro všechny
prostory.

V souvislosti s rostoucí klimatickou krizí EOK
vyzývá Evropskou komisi, aby odstranila mezery v ochraně pracujících pomocí směrnice o
maximálních teplotách na pracovišti. EU a vlády jednotlivých států musí také prosazovat
stávající pravidla tím, že zvrátí obrovské snížení počtu inspektorů práce, k němuž došlo
v posledním desetiletí.
Doporučení nejsou dostatečná, jak dokazují
poznatky z USA, nejzranitelnější vůči horku
jsou pracující v nejistých pracovních podmínkách, kde k více než 70 % všech úmrtí v důsledku horka dochází během prvního týdne
v práci.
„Počasí nezná státní hranice, a proto potřebujeme celoevropské právní předpisy o maximálních teplotách na pracovišti. Politici už
nesmí ignorovat nebezpečí, které hrozí nejzranitelnějším pracujícím, z pohodlí svých klimatizovaných kanceláří,“ uvedl zástupce generálního tajemníka EOK Claes-Mikael Ståhl.

(Zdroj: EOK, foto: Pixabay.com)
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Perličky o uhlí,
energetice a emisích
 Největšími původci emisí skleníkových plynů
na světě je odlesňování (18,3 %), silniční doprava a vytápění obydlí (shodně po 9,9 %).
Těžba uhlí tvoří jen 1,4 % světových emisí skleníkových plynů.
 Skleníkové plyny produkované v EU-28 tvoří
jen asi 9 % světových emisí, a navíc tyto emise
v Evropě stále klesají.
 44 % elektřiny v ČR je teď z uhlí. Naše vláda
se drží Stachanovského termínu EU - konce
uhlí již v roce 2033. Že je to absurdní? Při
těžbách o 20 % vyšších, než bylo plánováno,
spotřebujeme disponibilní uhlí dříve. O nová
povolení těžby se však bez změny termínu
2033 nemůže žádat. Vláda k uhlí NIC.
 Ceny elektřiny v ČR byly 19. srpna v 10:00
nejvyšší ve Střední Evropě, při tom jsme
„středoevropská powerbanka“, která může
veškerou elektřinu pro vlastní spotřebu vyrobit
z domácích zdrojů (uhlí, jádro, biomasa, voda,
soláry) za cenu max 60 €/MWh. Proč kvůli EU
platíme 565 €/MWh?
 Obnovitelné zdroje nejsou pro Česko řešením, nemáme na ně podmínky. Fotovoltaika
efektivně pracuje méně, než sedminu roku a
větrné elektrárny o něco více než třetinu roku.
Stavět je však má smysl jen přibližně na pětině
území republiky.
 Za prvních sedm měsíců letošního roku se
nejvíce elektřiny vyrobilo v České republice
z hnědého uhlí. Připadá na něj 38,4 % vyrobené elektřiny. Na druhém místě jsou jaderné
elektrárny, které vyrobily 36,7 % elektřiny. Vyplývá to z informací interaktivního modulu
Energostat oborového webu oEnergetice.cz.
Třetím největším producentem elektřiny v ČR
byly v prvních sedmi měsících plynové zdroje,
vyrobily 7,4 % elektrické energie. Solární elektrárny se na výrobě podílely ze 3,7 %, biomasa
3,1 % a ostatní obnovitelné zdroje 3 %. Vodní
elektrárny vyrobily 2,8 % elektřiny, ukazují data.
 Celková hrubá výroba elektřiny v ČR je 87
TWh. Z uhlí se vyrobí v ČR ročně 45,4 TWh
elektřiny. ČR patří ve světě co se týče spotřeby
elektřiny (celkem 60,7 TWh) na hlavu (zhruba
700 Wh/za hodinu/osoba) spíše k průměrným
zemím. Pokud by se tedy měla celá produkce
elektřiny pro ČR (87 TWh) realizovat tzv. obnovitelnými zdroji, pak by byla potřeba:
• solární elektrárna o rozloze cca 2000 km2 –
4x území hlavního města Praha
• větrná elektrárna o rozloze cca 3350 km2 –
Karlovarský, nebo Liberecký kraj!
 Cena emisních povolenek v Evropské unii
se 19. srpna vyšplhala na rekordních 99,22
eura (zhruba 2450 Kč) za tunu. Informovala o
tom agentura Bloomberg. Upozornila přitom, že
elektrárny a továrny v EU nyní v důsledku omezených dodávek zemního plynu více využívají
uhlí a ropu. Na další maxima se v Evropě vyšplhaly také ceny elektřiny. Na trhu kvůli omezeným dodávkám plynu panují obavy, zda Evropa
dokáže v zimě vyrobit dostatek elektrické energie. Růst cen energií tlačí v evropských zemích
vzhůru inflaci a zvyšuje náklady domácností i
podniků.

(konec-uhli.cz, oenergetice.cz, red)
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