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Česká republika stále nemá energetickou
a surovinovou koncepci
Josef Středula: Budeme vládu motivovat, aby konečně rozhodla
O provázanosti vývoje nezaměstnanosti v okrese Most s postupem těžby hnědého uhlí na lokalitě Československá armáda se mohli 18. srpna
přesvědčit předseda a místopředsedové Českomoravské konfederace
odborových svazů (ČMKOS) Josef Středula, Radka Sokolová a Vít Samek.
„Velkou měrou se na zvyšující se nezaměstnanosti v okrese Most i v Ústeckém kraji podílí postupný útlum těžebního
průmyslu. Důvodem je platnost územně
ekologických limitů těžby uhlí na lokalitě
Československá armáda (ČSA),“ řekl
nám po příjezdu do Mostu v pondělí
18. srpna předseda Sdružení odborových
organizací CCG Most (SOO CCG) Jaromír Franta.
„V současné době jedná vláda v tripartitě s odbory a zástupci zaměstnavatelů
o podobě státní energetické koncepce
(SEK) a o surovinové politice státu. Proto
jsme se v našem odborovém svazu dohodli, že k nám pozveme představitele
naší odborové centrály a umožníme jim,
aby se na místě seznámili s problematikou těžebního průmyslu a návazné situace v lokalitě Československá armáda,
která je nejvíce ohrožená útlumem těžby.

Myslíme si, že jim to pomůže, aby mohli
zasvěceně vystupovat v tripartitě
i v Radě vlády pro energetickou a surovinovou strategii ČR,“ upřesnil hlavní smysl návštěvy Jaromír Franta.
Hosty přijal generální ředitel společnosti Severní energetická (Sev-en) Petr
Kolman. Společnost těží hnědé uhlí
v lomu ČSA, kde pracuje 929 zaměstnanců. V důsledku územních limitů musela firma začít s propouštěním lidí. To má za následek, že nezaměstnanost v okrese
Most vzrostla z 11,5 % v roce 2011 na
13,5 % v roce 2013 a stále roste. Na každé hornické pracovní místo jsou navázána
další 2,5 pracovní místa v dodavatelských
firmách a v dalších odvětvích.
Předseda ČMKOS Josef Středula
v úvodu informoval o energetické koncepci i v rámci Evropské unie. Současná
politická situace a veřejné mínění není

Hostitel Jaromír Franta (uprostřed) vysvětluje kolegům z ČMKOS, jak se na
lomu ČSA těží uhlí. Výklad se zájmem sledují (zleva) Josef Středula,
pracovník společnosti Sev-en Antonín Dymák, Vít Samek a Radka Sokolová.

příliš nakloněno těžbě uhlí a jeho spalování v elektrárnách a teplárnách. Je to
dáno i tím, že veřejnost je ovlivněna zavádějícími informacemi ze strany ekologických aktivistů, kteří mají překvapivě
dostatek prostoru šířit je v médiích.
Podle ředitele Kolmana těžaři, ale
i představitelé regionální správy a občané
očekávají, že stát by měl zcela jednoznačně deklarovat, jakou cestou by se tuzemská energetika měla ubírat, a to na podstatně delší dobu, než je jedno volební období. Vláda by měla v každém případě aktualizovat státní energetickou koncepci
a surovinovou politiku státu. Pokud se týká
Evropské unie a její energetické strategie,
problémy si podle Kolmana vytváříme
sami. Unie nenařizuje členským zemím,
jak musejí nakládat s vlastním surovinovým bohatstvím. Vláda by měla jasně říct,
jestli chce nebo nechce těžbu uhlí.

O využití surovin nerozhoduje
Komise EU, ale vlády
„O tom, zda budeme i nadále využívat
pro potřeby domácí energetiky a teplárenství nejkvalitnější hnědé uhlí ve
střední Evropě, nebo zda budeme dovážet drahé a nekvalitní uhlí ze sousedního Německa, o tom nemůže rozhodnout
nikdo jiný, než majitel tuzemského surovinového bohatství, a tím je stát. Pouze
vláda může rozhodnout o zrušení platnosti územně ekologických limitů.
Všechny minulé vlády, i ta současná, se
obávají přijmout nepopulární, avšak pro
energetickou bezpečnost státu a cenově
dostupnou elektrickou energii a teplo
pro domácnosti a firmy nezbytné rozhodnutí. Raději přistupují na politické
handly s ekologickými odpůrci těžby uhlí
v naději, že se udrží u moci i v dalších
letech. „Předčasný pád Nečasova koaličního kabinetu však dokazuje, že ani to
nemusí vládu udržet u moci,“ řekl Jaromír Franta.
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Česká republika stále nemá energetickou
a surovinovou koncepci
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Typickým příkladem neseriozního
a nekoncepčního přístupu k energetické
politice státu jsou podle účastníků diskuse solární elektrárny. Tuzemské energetice nejen nepomohly, ale naopak prodražily domácnostem a firmám ceny elektřiny a vynaložené peníze daňových poplatníků přitom mizejí kdesi v daňových rájích
u neznámých majitelů.

Středula: ČMKOS je
připravena pomoct
„Těžaře, ale i regiony, kde jsou důlní
společnosti zpravidla i největšími zaměstnavateli, trápí nejistota dalšího osudu. A politici jdou do politiky s perspektivou čtyř let a bojí se udělat zásadní rozhodnutí a chovají se populisticky. Budeme tuto koaliční vládu motivovat, aby se
nebála zodpovědně rozhodovat nejen
z politického hlediska, ale také pro potřeby tuzemské ekonomiky, firem a domácností. A sem nepochybně patří i energetická bezpečnost státu a občanů,“ řekl na
závěr dvouhodinové výměny informací
Josef Středula a přislíbil: „ČMKOS je připravena pomoct. Rozhodně do toho
vstoupíme, jak na úrovni tripartity, tak
i v Radě vlády pro energetickou a surovinovou strategii ČR. Pouze mne překvapuje, že zástupci těžebních společností,
jako jsou Zaměstnavatelský svaz důlního
a naftového průmyslu, Svaz průmyslu
a dopravy a další vlivné zaměstnavatelské svazy, nejsou v tomto smyslu dostatečně aktivní. Neslyšel jsem od nich na
tripartitě nebo v Radě vlády to, co slyším
od vás. Těžební společnosti, ale i hornický odborový svaz a odborová sdružení
zpracovávají pro jednání tripartity kvalitní
analytické materiály. Že by totéž činily
vaše zaměstnavatelské svazy, o tom nic
nevím. Zaměstnavatelé a zaměstnanci by
měli v této otázce vystupovat vůči vládě
a politikům společně. Nebudeme čekat,
až si Česká republika zažije vlastní blackout, tedyrozsáhlý výpadek dodávky elektřiny v důsledku mimořádné události
v přenosové soustavě,“ uzavřel Středula
diskusi s generálním ředitelem Petr Kolmanem.
Hosté si prohlédli lokalitu ČSA, Lom
Vršany a obce Horní Jiřetín a Černice.

Nezaměstnanost na Mostecku
ovlivňuje útlum těžby
Pokud vláda nezruší platnost územně
ekologických limitů, bude muset Severní
energetická zahájit útlum těžby v lokalitě
ČSA a ukončit těžbu kolem roku 2020.
Jaké by to pro okres Most mělo následky? I na to odboráři znají odpověď. Jaromír Franta předložil kolegům z vedení
ČMKOS pro informaci analýzu vypočítávající konkrétní ukončení těžby. Rozhodně se nejedná o radostné čtení.

V případě ukončení těžby v lokalitě
ČSA do roku 2020 zanikne ve skupině
Sev-en 1235 pracovních míst, ve skupině
CCG 396 pracovních míst a mimo obě
skupiny dalších 4078 míst. Celkem tak
v okrese Most, kde bylo v prosinci 2013
evidováno 10 724 nezaměstnaných, což
činilo 13,5 %, přibude dalších 5709 nezaměstnaných. V roce 2020 tak může počet
lidí bez práce na Mostecku dosáhnout
16 000, což je více než 20procentní nezaměstnanost. To by mohlo v okrese
Most způsobit neřešitelnou sociální situaci s dopady do zvýšení kriminality a nárůstu vyloučených lokalit. S těmito faktory se region obtížně vyrovnává již nyní.
Jen na Mostecku podle údaje Policie ČR

Pokračování těžby by mělo
přínos i mimo okres Most
Pokračovaly by zakázky pro české firmy na obnovu těžební technologie (Plzeň, Vítkovice) a zachování pracovních
míst v těchto firmách. Pokračovaly by investice do teplárenství na výměnu technologií k prodloužení životnosti, opět
s efektem zachování pracovních míst.
Došlo by k zachování cenově dostupného tepla a teplé vody pro obyvatele ČR
i pro firmy. Byly by zachovány zvýšené
odvody do státního rozpočtu a odvody
z vydobytého nerostu do rozpočtů obcí.
V opačném případě hrozí v blízké budoucnosti okresu s rekordní nezaměstnaností hospodářská a sociální katastrofa.

Těžní velkorypadlo KU 300.S. 17 v plné kráse.
vzrostla kriminalita meziročně o 26 %,
což je nejvyšší nárůst v rámci Ústeckého
kraje.

Ukončení těžby by pocítily
obce i státní pokladna
Ukončení těžby by znamenalo snížení
odvodů do státního rozpočtu a nárůst výdajů na řešení rekordní nezaměstnanosti.
Došlo by ke snížení příjmů do rozpočtu
obcí o odvody z vydobytého nerostu.
Obce nyní využívají tyto prostředky na své
rozvojové projekty. Snížila by se koupěschopnost obyvatel, což by mělo dopad
na drobné a střední podnikatele v obchodu a službách. Existuje reálné riziko nezajištění dodávek tepla pro obyvatelstvo.
Naopak pokračování těžby po prolomení limitů znamená pro region investici
30 miliard korun na výstavbu nové obce
Jiřetín a obměnu těžební technologie,
a to vše bez zatížení státního rozpočtu,
bez daňových a jiných úlev, poskytovaných v podobných případech zahraničním investorům v průmyslových zónách.

Z uvedených seriozních faktů jednoznačně vyplývá, že další postup těžby
hnědého uhlí v lomu ČSA-Severní energetická by měl přínos nejen pro okres
Most, ale i pro Ústecký kraj a celou Českou republiku.
Vláda při tvorbě energetické koncepce a surovinové politiky státu by jako
zodpovědný národohospodář měla vycházet z uvedených nezpochybnitelných
faktů a nenechat se ovlivňovat, ba i přímo vydírat, pochybnými, často i vysloveně lživými argumenty ekologických aktivistů. Oni za svá ideologická tvrzení nenesou žádnou zodpovědnost. Vláda ano.
Je třeba, aby politici našli odvahu přijmout možná nepopulární, ale zato zodpovědné a jedině možné rozhodnutí.
V opačném případě hazardují s energetickou a surovinovou bezpečností státu.
Na dveře České republiky klepe blackout
a tato země nemá ani seriozní energetickou koncepci a surovinovou politiku státu. Jedná se o hloupost, nebo o záměrný
hazard s energetickou a tepelnou bezpečností občanů a firem?
Text a foto: Petr Kolev
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Podivné směrnice v důlní organizaci nemající oporu v ZP

Pracovní úrazy při chůzi
V důlních organizacích se stalo „módou“, že zaměstnavatelé vydávají
směrnice, jak si má zaměstnanec počínat při chůzi. Například: při chůzi
je pracovník povinen přizpůsobit způsob chůze stavu cesty, má věnovat
zvýšenou pozornost při chůzi apod. Stane-li se zaměstnanci úraz při
chůzi a zaměstnavatel nemůže použít důvody dle § 191 ZP, pak se zaměstnavatel dovolává porušení této směrnice a posuzuje toto jako důvod ke krácení odškodnění. Zcela jistě je tento postup v rozporu se ZP,
ale jak mohou odbory zaměstnance bránit i jinak než soudně, když do
soudních sporů se zaměstnavatelem zaměstnanci nejdou, zejména
z obav možné ztráty zaměstnání?
Podle ustanovení § 136 zákoníku práce mají odborové orgány právo vykonávat kontrolu nad stavem bezpečnosti
a ochrany zdraví při práci (BOZP) u jednotlivých zaměstnavatelů, a přitom mají
zejména právo zúčastňovat se jednání
o otázkách bezpečnosti a ochrany zdraví
při práci. To znamená zúčastnit se všech
jednání o tom, jaké vnitřní předpisy k zajištění BOZP zaměstnavatel zamýšlí vydat. Tato úloha je odborům svěřena jako
zástupcům zaměstnanců, s kterými musí
zaměstnavatel projednávat úplně všechny otázky BOZP a o všech svých zamýšlených opatřeních je informovat (viz ustanovení § 18 a 18b zákoníku práce).

BOZP
Důlní organizace mají samozřejmě svá
specifika při zajišťování bezpečnosti
a ochrany zdraví při práci a v mnoha směrech mají v oblasti BOZP podrobnější
právní úpravu. Poměrně podrobnou právní úpravu cest pro chůzi a dopravu obsahuje vyhláška č. 22/1989 Sb., o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a bezpečnosti provozu při hornické činnosti a při
dobývání nevyhrazených nerostů v podzemí, ve znění pozdějších předpisů, a vy-

Hornické odbory jednaly s premiérem a ministry
V Havířově jednala v srpnu pravidelná Rada Sdružení hornických odborů OKD. V úvodu předseda SHO Jaromír Pytlík informoval o jednáních
představitelů Odborového svazu PHGN s vládními politiky. Předseda a místopředsedové odborového svazu Jan Sábel, Jaromír Franta, Jaromír Pytlík, a svazoví právníci Markéta Marinková a Antonín Těšík seznámili s problematikou těžebního odvětví a postižených regionů premiéra Bohuslava
Sobotku (ČSSD), místopředsedu vlády a ministra financí Andreje Babiše
(ANO 2011) a ministra průmyslu a obchodu Jana Mládka (ČSSD).
Cílem bylo vysvětlit stanoviska odborů
k důležitým problémům a získat od politiků podporu pro jejich řešení. Šlo zejména
o hornické důchody, surovinovou a energetickou koncepci státu, o zrušení územně ekologických limitů dobývaní hnědého
uhlí a o zvýšení poplatků za vydobytý
prostor.
Rada v dalším bodě projednala hospodaření odborového sdružení za první pololetí letošního roku. Předseda SHO Jaromír Pytlík na základě zprávy revizní komise konstatoval, že sdružení hospodařilo v duchu platných zásad a pravidel.
V této souvislosti také informoval o plánované stavební přestavbě budovy, ve
které sídlí pobočka Úřadu práce v Havířově. V důsledku této akce se bude muset celé pracoviště SHO a kancelář právní poradny v nejbližší době přestěhovat
do protějšího křídla budovy. S tím budou
souviset nutné finanční výdaje, které
rada schválila.
O klíčových ukazatelích pracovní úrazovosti informovali svazoví inspektoři
bezpečnosti práce Ivo Kavka a Vladimír
Potomák. Za prvních šest měsíců bylo

registrováno 95 pracovních úrazů, z toho
čtyři smrtelné. Úrazová četnost přitom
dosáhla hodnoty 7,28. Zdroje a příčiny
pracovních úrazů jsou v podstatě pořád
stejné: pád břemen nebo postižených
a nedodržení bezpečnostních předpisů
a technologických postupů. Svou roli
hraje také nedostatečné vyhodnocení rizik, které má zajišťovat zaměstnavatel.
Vladimír Potomák informoval Radu, že
společně se závodními inspektory připravili souhrnný materiál „Podněty a připomínky k BOZP“, který předali zaměstnavateli. Cílem je zlepšit situaci v oblasti
BOZP.
Předseda Pytlík informoval Radu
o stavu svazového majetku a jeho možném prodeji.
Na závěr předseda odborové organizace z Dolu Paskov Rostislav Palička
informoval o pozastavení sociálního programu pro tento důl až do doby, kdy bude
určen definitivní termín uzavření dolu.
Předseda František Riedl požádal, aby
svazoví inspektoři vypracovali přehled fárání závodních inspektorů bezpečnosti
práce v letošním roce.
(voj)

hláška č. 26/1989 Sb., o bezpečnosti
a ochraně zdraví při práci a bezpečnosti
provozu při hornické činnosti a při činnosti prováděné hornickým způsobem na povrchu, ve znění pozdějších předpisů.
Pro zajímavost můžeme citovat z ustanovení § 291 vyhlášky č. 22/1989 Sb.
„Cesty pro chůzi musí být bez překážek,
odvodněny a udržovány tak, aby chůze
po nich byla bezpečná.“ V nedávné době
byla vydána ještě jedna nová vyhláška
č. 415/2003 Sb., kterou se stanoví podmínky k zajištění bezpečnosti a ochrany
zdraví při práci a bezpečnosti provozu při
svislé dopravě a chůzi.
Ani jeden tento předpis však nestanoví nic o tom, že by měl zaměstnavatel
vnitřním předpisem ukládat zaměstnanci,
jak má chodit. Opak je pravdou, v těchto
předpisech se dá zjistit, jak má zaměstnavatel zajistit bezpečnost cest. Mohli bychom se tedy dohadovat, že takové
směrnice vydávají zaměstnavatelé, kteří
v rámci výkonu vrchního dozoru orgánů
státní báňské správy byli pokutováni za
nedodržení některého z výše citovaných
předpisů. Na základě výše uvedeného
doporučuji obrátit se na příslušný odborový orgán, aby se zaměstnavatelem projednal obsah směrnic a upozornil ho, že
nemůže povinnosti, které má uloženy
právním předpisem, přenášet na zaměstnance.
Ing. Vladimír Potomák, SIBP SHO OKD

V lomu ČSA u Jiřetína
bude zahájena
hlubinná těžba
Severní energetická může vytěžit další milion tun hnědého
uhlí z lomu ČSA u Horního Jiřetína. Hlubinnou těžbu povolil
Obvodní báňský úřad v Mostě.
Práci tu najdou horníci z lomu
Centrum, který má fungovat jen
do příštího roku.
Těžit se bude z bočních svahů lomu.
Dobývání zbytkových zásob by mohlo
začít do konce letošního roku. Po dobu
pěti let by se mělo ročně získávat 200
tisíc tun hnědého uhlí.
Celková hodnota uhlí, které může
Severní energetická nově vytěžit, činí
odhadem jednu miliardu korun. Společnost ho potřebuje pro svou elektrárnu ve východočeských Chvaleticích,
kterou před rokem koupila.
Uhlí je ale v lomu ČSA mnohem víc.
V ochranných pilířích, které chrání zámek Jezeří a obec Černice, by ho
mohlo být až 70 milionů tun.
Hlubinnou metodou těžby by se
podle Severní energetické dala dostat
asi třetina. Současné povolení báňského úřadu je na jeden milion tun, na další bude potřeba nové povolení.
V lomu ČSA by díky těžbě dalšího
milionu tun uhlí mohli najít práci horníci z lomu Centrum, který má fungovat
jen do příštího roku.
(kov)
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V Karviné a Staříči oslavili Den horníků
Po roční přestávce se do karvinského Parku Boženy Němcové vrátily
Hornické slavnosti OKD a do Staříče Den horníků. Obě akce 30. srpna
symbolicky ukončily letní prázdniny na Karvinsku a Frýdecko-Místecku.
Společnost OKD, která v současnosti prochází komplexní provozní
transformací, v loňském roce deklarovala, že se k organizaci tradičních
a populárních akcí vrátí hned, jakmile to ekonomická situace dovolí. Svůj
slib těžaři plní.
„Uvědomujeme si význam hornických
tradic pro region. Proto jsme rádi, že se
můžeme k jedné z nich po roční pauze
opět vrátit. Jde o ocenění práce a úsilí
všech našich zaměstnanců při transformačním procesu, kterým společnost

OKD v současnosti prochází. Ze svého
působení v hornictví v různých částech
světa mohu porovnávat a musím říct, že
hornické tradice v České republice a jejich dodržování jsou unikátním fenoménem i v celosvětovém měřítku,“ řekl vý-

konný ředitel důlní společnosti OKD
Ostrava Dale Ekmark.
V Parku Boženy Němcové v Karviné
se horníci se svými rodinami mohli těšit
z vystoupení regionálních hudebních kapel. Hlavní pěveckou hvězdou byla držitelka sošky Anděla v kategorii Zpěvačka
roku za album Nebe Anna K.
Pořadatelé nezapomněli ani na děti.
Součástí dětské zóny byly kolotoče, skákací hrad, deskové hry a kreativní dílny.
S programem se představil i Spolek svatá Barbora, jehož prostřednictvím těžaři
podporují rodiny, které přišly o otce nebo
manžela při práci v hornictví. Jako tradičně byla součástí hornických slavností
také expozice báňských záchranářů.

Je důležité udržovat
hornické tradice

Průvod horníků v uniformách v čele s předsedou SHO OKD Jaromírem Pytlíkem zahájil předloni oslavy Dne horníků.
Foto: Vojslav Klepáč

Ve stejný den jako v Karviné se slavilo také na fotbalovém hřišti ve Staříči
u příležitosti Dne horníků. Program začal
ve dvě hodiny vystoupením mažoretek.
Dále se představila řada populárních regionálních interpretů a kapel. Největší
hvězdou byla nová skupina Alberta Černého z Charlie Straight s názvem Lake
Malawi.
„Myslíme si, že je důležité udržovat
hornické tradice a vracet se k nim
i v době, která není pro černouhelné firmy jednoduchá. Vždyť hornictví stálo
u rozvoje našeho regionu a je i v současnosti oborem, který dává ať již přímo,
nebo zprostředkovaně práci desítkám tisíc lidí v kraji,“ vysvětlil význam Dne horníků, který oficiálně připadá na 9. září, ředitel dolu Zbigniew Janowski.
(síb)

Mládek: O těžbě uranu u Brzkova rozhode až příští vláda
Konečné rozhodnutí o zahájení těžby uranu u Brzkova na Jihlavsku
patrně udělá až příští vláda, prohlásil ministr průmyslu Jan Mládek
(ČSSD). Podle něj je ale i tak nutné připravit zahájení těžby v této nové
lokalitě. Podnik Diamo už dokončil studii proveditelnosti využití ložiska
u Brzkova, kterou kabinet dostane na stůl v říjnu.
Generální ředitel Diama Tomáš
Rychtařík zároveň potvrdil, že těžba
v současném uranovém dole Rožná potrvá minimálně další dva roky. Zároveň
platí, že ceny uranové rudy nejsou
v současné době vysoko a z hlediska
ekonomiky to vychází celkem těsně,“
řekl Mládek během návštěvy uranového
dolu Rožná. O těžbě u Brzkova se podle něj bude rozhodovat někdy v roce
2018, a to podle toho, jaká bude poptávka po uranové rudě a cena uranu. „Rozhodně to není na rozhodnutí v tuto chvíli,“ dodal.

Hlasy pro i proti
Záměr státního podniku Diamo na vytěžení ložiska uranové rudy u Brzkova už
podpořil při návštěvě kraje koncem letošního března premiér Bohuslav Sobotka
(ČSSD). Proti se ale začínají ozývat místní obyvatelé. Petici proti těžbě u Brzkova
zatím podepsalo kolem 500 lidí, uzavřena bude v polovině září.
Naopak starostové okolních obcí těžbu
kvůli zaměstnanosti spíše podporují.
Podle starosty Rožné Libora Pokorného
žijí tamní obce s uranem už více než půlstoletí. „Tehdy se naši otcové báli, jak bu-
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deme žít s uranem, nyní stojíme v opačné pozici, bojíme se, jak budeme žít bez
něj,“ poznamenal Pokorný.

Zmírnění problémů
Podle Mládka by těžba u Brzkova mohla být jedním z možných opatření, které
zmírní problémy hrozící Žďársku s uzavřením uranového dolu v Rožné. Pracuje
v něm 460 horníků. Je to jediný fungující
uranový důl v Česku i ve střední Evropě.
Podle generálního ředitele Rychtaříka to
zatím vypadá tak, že se uranová ruda
bude v Rožné těžit nejméně do roku 2017.
„Chci jasně uvést, že máme zájem zachovat těžbu uranu minimálně pro příští
dva roky a zároveň hledáme další varianty
rozvoje podniku, aby nebyla ohrožena zaměstnanost v regionu,“ uvedl ministr.
Kvůli zmírnění nezaměstnanosti v okolí Dolní Rožínky ministr preferuje rovněž
zvažované energetické stavby v tomto
území – podzemní zásobník na zemní
plyn a trvalé úložiště vyhořelého jaderného paliva. Ve hře je stále i stavba dočasného úložiště jaderného odpadu v lokalitě Skalka na Žďársku.
(red)

