
 

   

Z obsahu: 
 

● Členové OS PHGN přijedou v sobotu 8. října na „Václavák“ 

● Rada OS zasedala poprvé v novém sídle 

● Uhelné kraje získají z Bruselu přes 40 miliard korun 

MĚSÍČNÍK ODBOROVÉHO SVAZU PRACOVNÍKŮ HORNICTVÍ, GEOLOGIE A NAFTOVÉHO PRŮMYSLU 

Demonstrace proti chudobě:  

8. října na Václavském náměstí 

 

Na 1500 odborových funkcionářů z celé ČR 

vyzvalo na mítinku Proti chudobě vládu, aby 

přijala opatření proti zdražování všeho a propa-

du životní úrovně v Česku. Odbory pouze vládu 

nekritizují za nečinnost, ale od počátku roku jí 

navrhují řadu opatření, která by měla zmírnit 

dopady současné energetické a ekonomické 

krize na české občany.  

Předseda největší odborové centrály Josef 

Středula vládu kritizoval, že lidé s minimální 

mzdou jsou „pracující chudobou, což pro tak 

bohatou zemi, jakou je Česká republika, je 

ostuda“. 

Poukázal rovněž na nerovnosti v rámci Evro-

py. Češi platí za elektřinu čtyřikrát víc než napří-

klad Švýcaři. Z hlediska příjmů je velký rozdíl 

mezi východní a západní Evropou, obě její části 

dělí „mzdová železná opona“, řekl také.  

 

Ztráta kupní síly lidí a konkurence-

schopnosti firem 
 

Zdůraznil, že požadavky odborů na růst za-

městnaneckých výdělků nejsou proinflační: 

„Zdroje inflace jsou v zahraničí a v absolutní 

neschopnosti vlády zamezit neoprávněnému 

zvyšování marží a cen. Vláda svým otálením 

nechala situaci dojít do stavu, kdy v naší zemi 

máme takřka nejvyšší inflaci v EU, domácnos-

tem se propadá kupní síla a firmy ztrácí konku-

renceschopnost. Na vládu opakovaně apeluje-

me již od jejího nástupu, aby začala situaci 

řešit, předkládáme jí konkrétní řešení a opatře-

ní, jak postupovat, nabízíme pomoc. Vláda 

dlouhé měsíce mlčela a namísto toho, aby 

lidem a firmám skutečně pomohla, situaci jed-

noduše ignorovala.“ 

Na závěr mítinku pozval Středula na pódium 

předsedy členských odborových svazů, kteří 

přednesli prohlášení.  

Za odborové svazy ve výrobní sféře prohláše-

ní přednesl předseda OS KOVO Roman Ďurčo. 

Mimo jiné uvedl: „Již tři kvartály za sebou vyzý-

vají odbory vládu, aby přijala opatření potřebná 

k nápravě situace tak, aby nedošlo ke krachu 

ekonomiky a k nezvládnutelným potížím obča-

nů. Nejsme žádní extremisté. Není ale možné 

čekat na to, až se spustí řetězec krachů firem v 

ekonomice s nárůstem nezaměstnanosti… 

Pokud nebudou zastropovány ceny základních 

komodit pro občany i firmy, bude sociální smír 

v České republice pouhou iluzí. Upozorňujeme 

tě, vládo, že jsme rozhodnuti iniciovat důrazněj-

ší protivládní akce a přimět tě k řešení nasta-

lých problémů. Pokud nebudeš, vládo, konat, 

budeme nuceni konat my!“ 

A to se také stalo. ČMKOS na mítinku ozná-

mila, že 8. října uspořádá na Václavském ná-

městí v Praze demonstraci proti chudobě  

s podtitulem: „Vládo, je pět minut po dvanác-

té“. 

Text a foto: Petr Kolev 

Západ a východ Evropy dělí mzdová železná opona 

Českomoravská konfederace odboro-

vých svazů (ČMKOS) svolala na mítin-

ku Proti chudobě, který se počátkem 

září uskutečnil v pražském Foru Kar-

lín, do Prahy demonstraci kvůli pro-

hlubující se krizi a nečinnosti vlády. 

Demonstrace se bude konat 8. října 

na Václavském náměstí. 

Říjen 2022 

Část z víc než 40členné delegace OS PHGN před  začátkem mítinku Proti chudobě ve Foru Karlín.  
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BYSTŘICE NAD PERNŠTEJNEM: Po dlouhých 

letech se v hornickém městě konala 9. září 

veřejná oslava Dne horníků. Za velkého zájmu 

místních obyvatel byl při této příležitosti slav-

nostně otevřen v Bystřici nad Pernštejnem nový 

Park horníků. Na jeho konečné podobě se kro-

mě města a dalších subjektů podílel i odštěpný 

závod GEAM v Dolní Rožínce státního podniku 

DIAMO. Po úvodních vystoupeních byl Park 

horníků slavnostně otevřen a starosta města a 

umělecký kovář Milan Beneš odhalili sochu 

horníka, symbolizující ukončení dobývání ura-

nové rudy na ložiscích Rožná a Olší. Důlní me-

chanismy používané při těžbě uranové rudy tak 

našly důstojné místo jako připomenutí doby, 

kdy na šachtách pracovala velká část obyvatel 

města. Po skončení slavnostního aktu proběhlo 

v městském muzeu promítání fotografií z archi-

vu s.p. GEAM, na kterých diváci často poznávali 

své známé, sousedy i členy rodiny.  

OSTRAVA: Tradiční Hornické slavnosti, které 

pořádá těžební firma OKD, navštívily tisíce lidí. 

Vystoupily hvězdy české i slovenské hudební 

scény a zábavný program si užili dospělí i děti. 

Program slavností začal v deset hodin dopoled-

ne pietním aktem na Univerzitním náměstí  

v Karviné, kde zástupci OKD, Priska, MS kraje, 

města Karviná a spolupracujících firem i další 

hosté uctili památku obětí hornického povolání. 

Za doprovodu dechové hudby Akorďanka a 

krojovaných horníků průvod přešel ke kostelu 

Povýšení sv. Kříže, kde se konala bohoslužba 

za zemřelé horníky. Odpoledne už pak v parku 

Boženy Němcové patřilo zábavě. Vystoupila 

Jana Kirschner, Ready Kirken, Barbora Poláko-

vá, Doga a večer program vyvrcholil vystoupe-

ním zpěvačky Ewy Farne. Úspěch hlavně u dětí 

mělo Nadační městečko, kde byl zajištěn boha-

tý program zaměřený na výtvarné, ale i sportov-

ní aktivity. Velké poděkování patří všem partne-

rům Hornických slavností OKD, kteří dlouhodo-

bě s těžební firmou spolupracují. 

 

MOST: Skupina Sev.en Energy připravuje na 

Mostecku pět projektů nových fotovoltaických 

elektráren. Druhý největší producent elektřiny  

v ČR tak aktivně vstupuje do moderního ener-

getického odvětví. Svoji stávající a aktuálně 

zcela vytíženou výrobní kapacitu v uhelných 

elektrárnách tím rozšíří o dalších 130 MW z 

obnovitelných zdrojů. Všech pět zdrojů by mělo 

vyrůst mimo pozemky zařazené v zemědělském 

půdním fondu, nehrozí tedy, že by zabíraly půdu 

například pro zemědělskou produkci. Zčásti 

budou využity i některé brownfieldy. 

STONAVA: Vedení společnosti OKD se rozhodlo 

podniknout motivační krok v oblasti pracovních 

úrazů u kolektivů rubání, příprav a DTS. Mimo-

řádnou odměnu ve výši sto tisíc korun obdrží 

čtyři kolektivy příprav: kmenový hlavního předá-

ka Vladimíra Slíže a tři kolektivy dodavatelské 

firmy Alpex s hlavními předáky Tomaszem Figu-

rou, Ryszardem Michońiem a Waldemarem 

Paśikem. Pátým mimořádně oceněným kolekti-

vem, který také obdrží sto tisíc, je kolektiv vyba-

vování a likvidace vedoucího úseku Petra 

Sklepka z dodavatelské firmy CZ Bastav. Hod-

nocení bylo jednoznačné, všech těchto pět 

oceněných kolektivů nemělo v období ledna až 

července letošního roku ani jeden registrovaný 

pracovní úraz. 

Z regionů 

Předsedové odborových svazů ve výrobní sféře na pódiu Fora Karlín, nový předseda OS KOVO 

Roman Ďurica čte varovné prohlášení vládě. 

Členové OS PHGN přijedou  

v sobotu na „Václavák“ 

Mítink ČMKOS Proti chudobě 5. září 

ve Foru Karlín podpořilo osobní účas-

tí vedení Odborového svazu PHGN a 

více než 40 odborových funkcionářů 

členských sdružení z regionů. HGN se 

zajímal, jak hodnotili mítink a zda 

přijedou 8. října do Prahy na Václav-

ské náměstí. 
 

Václav Sacha, předseda SZOO Ostrava: 

Mítink ČMKOS měl dobrou úroveň. Ocenil 

jsem vystoupení předsedy Josefa Středuly i 

ekonomky Ilony Švihlíkové založené na fak-

tech, které souzněly s představami našich 

členů, po čem vlastně volají a co po vládě žá-

dají: především okamžitě řešit ekonomickou 

krizi, když včera už bylo pozdě, okamžité za-

stropování cen energií, bydlení a potravin. Od 

strmě rostoucích cen energií se všechno odvíjí. 

Pokud vláda uvrhne daň z neočekávaných 

zisků na těžební firmy, opět nás přibrzdí. Na 

počátku krize nám nikdo nechtěl pomoct a 

nyní, když je zájem o uhlí a ceny jsou výhodné, 

tak nám vláda zdaněním firem opět všechno 

sebere. To nejvíce trápí a ohrožuje těžební 

firmy, zaměstnance a naše členy. Domácnosti 

jsou na pokraji svých finančních možností a 

vláda jakoby to nevnímala, nebo jí to bylo jed-

no. Proto demonstraci odborů podpoříme. 

 

Jiří Waloszek, předseda Sdružení hornických 

odborů Havířov: 

Mítink proti chudobě byl věcný a na velmi 

dobré úrovni. Za naše odborové sdružení mo-

hu říct, že podpoříme odborovou demonstraci 

ČMKOS 8. října na Václavském náměstí a po-

jedeme s našimi členy do Prahy. Společně tam 

dáme vládě další varování a naléhavě ji vyzve-

me, aby konečně začala řešit energetickou a 

ekonomickou krizi, kterou rozhodně nezavinili 

zaměstnanci, jak občas zaznívá od některých 

takzvaných ekonomů a politiků. Na Ostravsku 

krize už negativně dopadá na všechny, na 

zaměstnavatele, zaměstnance, naše členy a 

na domácnosti. 

Jan SMOLKA, předseda SOO Sokolovského 

regionu: 

Mítink ČMOKS Proti chudobě byl velice dob-

ře připraven, měl svůj význam a také své dopa-

dy například v reakci politiků, kteří hned po 

mítinku začali tvrdit, že odboráři požadují opat-

ření, která vláda má už připravené na papíře, 

nebo je už schválila a odboráři si to pouze 

zapomněli přečíst. Jsou to trapné výmluvy. 

Vláda zjistila, že je před volbami a ve společ-

nosti začíná být dusno a je tedy na čase ko-

nečně začít něco dělat. Z našeho odborářské-

ho pohledu je ale už tak trochu pozdě, protože 

finanční problémy, které dopadají na domác-

nosti a zaměstnance, mohly být řešeny podob-

ně jako v okolních státech již na jaře a v létě 

letošního roku. Česká inflace, která je takřka 

nejvyšší v EU, dopadá také na odbory a za-

městnavatele, zejména při kolektivním vyjed-

návání. Připravujeme návrh kolektivní smlouvy 

na rok 2023 a v rámci toho zvažujeme, jak 

nejvíc pomoct našim zaměstnancům. Bohužel, 

ne každý zaměstnavatel má dostatek prostřed-

ků, aby si mohl dovolit inflaci plně eliminovat 

růstem zaměstnaneckých mezd. To je případ i 

Sokolovské uhelné. Přesto naše odborové 

sdružení půjde do maxima, co nám může firma 

dát. Víme, že energie i uhlí jsou v současné 

době nedostatkové zboží a jsou velice dobře 

finančně oceněné, a toho bychom v kolektiv-

ním vyjednávání chtěli využít pro zaměstnan-

ce. To je důvod, proč demonstraci a požadavky 

odborů na Václavském náměstí podpoříme. 

Nepodporujeme ale zdanění mimořádných 

zisků firem v těžebním průmyslu, tedy i našeho 

zaměstnavatele, Sokolovskou uhelnou, když 

za měsíc budeme v kolektivním vyjednávání 

žádat, aby firma navýšila zaměstnanecké 

mzdy a dala třeba i něco navíc. Byli bychom 

sami proti sobě. Proto jsem na zářijové radě 

odborového svazu uvítal informaci předsedy 

svazu Rostislava Paličky, že tento požadavek 

byl stažen z programu demonstrace na Václav-

ském náměstí, kterou pochopitelně podpoří-

me. 

(pek) 
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Rada poprvé zasedá v novém sídle OS PHGN v Praze Stodůlkách.  

Rada svazu plní úkoly uložené III. sněmem 

 

 

Předseda svazu Rostislav Palička vyzdvihl 

„historický“ okamžik, kdy v konferenčním sále 

nového sídla poprvé zasedala rada svazu. Jed-

nání rady řídil první místopředseda OS Josef 

Zelenka. V úvodu se rada seznámila s možnost-

mi investic za účelem zhodnocení svazových 

financí a schválila nákup státních dluhopisů.  

Při kontrole usnesení III. sněmu OS PHGN 

předseda svazu uvedl, že úkoly uložené sně-

mem rada svazu splnila. Uskutečnil se napří-

klad prodej svazového hotelu Harmonie 2  

v Luhačovicích se souvisejícími pozemky za 

velice výhodnou cenu a také prodej jeho movi-

tého vybavení, a vedení svazu dojednalo navý-

šení nájemní smlouvy na hotel Harmonie 1.  

V další části předseda Rostislav Palička před-

ložil radě kontrolu čerpání rozpočtu OS PHGN 

za 1. pololetí 2022. Předsedkyně revizní komi-

se Dita Hricová uvedla, že komise čerpání roz-

počtu kontroluje průběžně a ani po dopoledním 

jednání nemá revizní komise k čerpání rozpoč-

tu připomínky. 

Rada svazu vzala na vědomí informaci o sta-

vu členské základny k 30. 6. 2022 v počtu  

11 115 členů v 55 základních organizacích a 

schválila zastoupení členů v orgánech svazu a 

termínový plán zasedání rady a sněmu v roce 

2023. 

První místopředseda Josef Zelenka informo-

val o plnění kolektivní smlouvy vyššího stupně 

za první pololetí. Společně se zástupci Zaměst-

navatelského svazu důlního a naftového prů-

myslu konstatovali, že odvětvová smlouva byla 

plněna.  

14. září proběhlo první kolo vyjednávání nové 

odvětvové smlouvy, 5. října se v Mostě usku-

teční jednání pracovní skupiny o těch částech 

návrhu smlouvy,  na nichž se odbory a  zaměst- 

 

 

navatelé zatím neshodli, s výjimkou mzdových 

tarifů, o kterých budou jednat pracovní skupiny 

v listopadu. 

Zástupci členských odborových sdružení  

informovali kolegy v radě o situaci ve svých 

organizacích. 

Předseda svazu hovořil o akcích, kterých se 

vedení svazu zúčastnilo. Například, že rada 

ČMKOS projednala přípravu a organizaci de-

monstrace Proti chudobě, která se uskuteční  

v sobotu 8. října na Václavském náměstí v Pra-

ze v symbolický čas, „pět minut po dvanácté“. 

Svazový právník JUDr. Antonín Těšík seznámil 

účastníky s aktuálním zněním parlamentního 

návrhu novely zákona o důchodovém pojištění. 

Důchody pro takzvané těžké profese v něm 

řešeny nejsou, pouze pro zdravotnické záchra-

náře a horskou záchrannou službu. 

Svazová právnička Mgr. Markéta Marinková 

informovala o návrhu transpoziční novely záko-

níku práce. 

Členové rady: Koupě 

nového sídla je  

výhodná investice 
 

 

Většina členů rady svazu a jeho komisí byli  

v novém sídle svazu v Praze - Stodůlkách popr-

vé. HGN se jich zeptal na jejich dojmy. 

 

Arnošt Ševčík, první místopředseda SOO CCG 

Most: 

V okamžiku, kdy jsme dostali k náhledu na-

bídku, fotodokumentaci podkladů a cenu, za 

kterou může svaz koupit nové sídlo v Praze-

Stodůlkách jsem věděl, že koupě bude krok 

správným směrem. Stačilo srovnat náklady za 

kanceláře v bývalém Domě odborů na Žižkově, 

dnes Domě Radost, které se pohybovaly kolem 

sedmi set tisíc korun ročně a nový majitel je 

neustále navyšoval, aby bylo jasné, že půjde o 

výhodnou investici. Na dnešním jednání rady 

jsem byl v novém sídle poprvé, objekt se mi líbí 

a myslím, že bude našemu odborovému svazu 

dobře sloužit. V této nemovitosti má svaz bez-

pečně uložené finance, protože její cena se 

bude nadále zhodnocovat. Navíc nové sídlo se 

nalézá na dobře přístupném místě, jsou zde 

dostatečné prostory pro zaměstnance a vedení 

svazu i pro jednání rady a komisí. Navíc jsou 

zde prostory k parkování vozů, což je v Praze, 

zejména v centru, velký problém. Mně se nové 

sídlo doopravdy líbí a přál bych si, aby se nám 

společně práce dařila. 

 

Radek Třešňák, předseda ZO OS PHGN  

Zpracování Sokolovské uhelné: 

Prošel jsem si to tady a lokalita i nové sídlo 

se mi moc líbí. Pro naše účely a potřeby bohatě 

postačuje. Je zde dostatek prostoru pro činnos-

ti, které odborový svaz dělá, i pro vedení a za-

městnance odborového svazu. Rovněž prostory 

pro jednání rady jsou dostačující, nemusíme si 

je pronajímat a platit za ně. S dnešním progra-

mem rady jsem byl spokojený, vše jsme řešili a 

vyřešili v klidném a inspirativním prostředí.  

 

Jaromír Pytlík, předseda Moravskoslezského 

sdružení OS PHGN: 

Budovu svaz koupil v době, kdy ceny byly 

relativně nízko, nyní má budova naprosto jinou, 

vyšší hodnotu, takže jsme vynaložili prostředky 

svazu účelně. Byla to dobrá investice a důležité 

je, že svaz nebude na nikom závislý a nebude 

jako dosud ždímán nájemcem v Domě radost. 

Věřím, že nové sídlo bude dobře sloužit odboro-

vému svazu ještě hodně dlouho.  

 

Josef Zelenka, první místopředseda OS PHGN, 

předseda ZO Těžba Sokolovské uhelné: 

Myslím si, že se nám všem povedlo zakoupit 

nádherné reprezentativní prostory. Dnešní za-

sedání ukázalo, že také rada svazu zde může 

pohodlně jednat. A nejen rada, dnes zde zase-

dali také revizní komise a svazoví inspektoři 

bezpečnosti práce. Nové sídlo je investice, o 

kterou odborový svaz nepřijde a která časem 

nabývá na hodnotě. Takže jsou to účelně a 

výhodně uložené svazové finance pro budouc-

nost.  

Text a foto: Petr Kolev 

„Zatěžkávací zkouškou“ prošlo nové sídlo Odborového svazu PHGN v Praze-

Stodůlkách. 15. září zde dopoledne zasedala revizní komise a poté o poscho-

dí níž jednali svazoví inspektoři bezpečnosti práce. Odpoledne proběhlo řád-

né jednání IX. rady OS PHGN za účasti členů obou komisí. Budova, kanceláře 

a další prostory jsou funkční a zcela vyhovující pro práci zaměstnanců a také 

pro jednání rady a dalších orgánů odborového svazu. 

Členové rady schvalují kontrolu čerpání  

svazového rozpočtu za letošní 1. pololetí. 
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Ředitel Ludvík Kašpar a předseda Rostislav Palička s podepsanou Dohodou o spolupráci mezi 

DIAMEM a odborovým svazem.  Foto: HGN 

Na snímku je oceněný závodní inspektor  

bezpečnosti práce Pavel Koruna.  Foto: HGN 

Dohodu o spolupráci DIAMO a OS PHGN  

plní a budou v ní nadále pokračovat 

Letošní hodnocení, jak se plní Doho-

da o spolupráci mezi státním podni-

kem DIAMO a Odborovým svazem 

PHGN, se konalo 23. září v Luhačovi-

cích ve svazovém hotelu Harmonie I. 
 

Pracovní skupiny vedené ředitelem s.p. DIA-

MO Stráž pod Ralskem Ludvíkem Kašparem a 

předsedou OS PHGN Rostislavem Paličkou 

konstatovaly, že dohoda v obou částech, a to 

jak v BOZP, tak v legislativě byla plněna bez 

výhrad. Součástí Dohody je i ocenění dvou 

zaměstnanců za vynikající výsledky v oblasti 

BOZP. Za období roku 2021-2022 byli ve spo-

lupráci vedení DIAMA a příslušných odborových 

organizací oceněni Ing. Marek Přibyla, vedoucí 

provozu DBS a VLH Útlum ČSA o.z. DARKOV, a 

Ing. Bohuslav Musálek, vedoucí střediska Důl-

závodní dolu o.z. ODRA. 

V době, kdy Dohoda o spolupráci vznikala, se 

odborový svaz a společnost DIAMO dohodly, že 

je důležité nejen o bezpečnosti hovořit, ale je 

nutné dát najevo konkrétním zaměstnancům, 

kteří se na bezpečnosti práce denně podílejí, 

že si odbory a vedení společnosti jejich práce 

váží. 

Účastníci setkání diskutovali rovněž o sou-

časné situaci v energetice a hornictví. Vedení 

DIAMA seznámilo zástupce svazu s aktuální 

činností na jednotlivých závodech, jak probíhají 

práce na utlumovaných bývalých lokalitách 

OKD a s jakými potížemi se musí společnost 

vypořádat. Vedení svazu informovalo o chysta-

né demonstraci ČMKOS na Václavském ná-

městí 8. října a postoji svazu k jednání o nové 

Kolektivní smlouvě vyššího stupně pro další 

roky. Obě strany se ujistily, že Dohoda o spolu-

práci splňuje očekávání a že rozhodně chtějí  

v nastavené spolupráci pokračovat i v dalších 

letech. 

Rostislav Palička 

Ve středu 7. září proběhlo ve svazo-

vém hotelu Harmonie I. v Luhačovicích 

jednání mezi vedením Odborového 

svazu PHGN a vedením Českého báň-

ského úřadu (ČBÚ). 
 

Součástí jednání bylo i ocenění zaměstnance 

firmy, která zvítězila v soutěží Zlatý Permon. 

Letos v kategorii nad 500 zaměstnanců zvítězi-

la společnost DIAMO s.p., závod Darkov. Odbo-

rová organizace ZO OS PHGN Dolu Karviná 

vybrala místopředsedu a závodního inspektora 

bezpečnosti práce (ZIBP) Pavla Korunu. Oceně-

ní předali předseda ČBÚ Martin Štemberka a 

předseda OS PHGN Rostislav Palička. 

Cena za bezpečnost v hornictví Zlatý Permon 

je zřízena Českým báňským úřadem, Odboro-

vým svazem PHGN a Odborovým svazem Stav-

ba ČR jako projev uznání za dosažení vynikají-

cích výsledků v oblasti bezpečnosti a ochrany 

zdraví při práci. Cenu uděluje předseda České-

ho báňského úřadu jménem všech zřizovatelů 

za výsledky dosažené v uplynulém kalendářním 

roce.             (red) 

V Luhačovicích šéfové 

OS PHGN a ČBÚ udíleli 

Zlatého Permona 

 

40 miliard pro uhelné kraje 
 

České regiony závislé na těžbě uhlí získají  

z Bruselu dotaci 1,64 miliardy eur (přes  

40 miliard korun). Peníze poputují do Ústecké-

ho, Karlovarského a Moravskoslezského kra-

je. Ve všech třech krajích jsou tisíce pracov-

ních míst přímo spojených s těžbou uhlí a jeho 

následným využíváním pro výrobu energie. 

Samosprávy chtějí pomoc využít ke zvýšení 

zaměstnanosti i změnu krajiny.        (red) 


