
Rada SHO zasedala 13. bøezna v duchu organizaèních pøíprav Snìmu SHO...

Dojde také k setkání s ministry, poslanci a starosty
Dílèí úspìch v oblasti 
hornických dùchodù

Rok 2018 a hornické dùchody
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Minulý týden navštívil náš region ministr fi-
nancí Andrej Babiš, aby si ujasnil nìkteré problé-
my našeho kraje. Jedním z nich jsou i hornické 
dùchody a tak se sešel 17. bøezna v ranních hodi-
nách na Darkovì s delegací hornických odborá-
øù /Jaromír Pytlík za SHO, Rostislav Palièka za 
Paskov, Štefan Pintér za ÈSM, Ludìk Procház-
ka za Darkov a Jiøí Waloszek za ÈSA/. Položil 
jsem proto nìkolik otázek Jiøímu Waloszkovi.

Jak jednání probíhalo?
Z naší strany jsme pøednesli známé argu-

menty o nesmyslném požadavku, aby horníci 
pracovali v dole do 65 i více let a nutnost prosadit 
požadavky z naøízení vlády 363/2009 Sb. i pro ty, 
kteøí podmínky splnili po roce 2008. Ministr pøislí-
bil, že v tomto pøípadì je ochoten pøistoupit na 
zrušení tohoto data. Jedná se pøibližnì o 70 až 
80 havíøù.

A co ti horníci, kteøí zaèali fárat až po roce 
1992?

V legislativní radì vlády leží návrh nového zá-
kona, který právì tento nárok dùlních zamìst-
nancù øeší. Ministr dokonce pøipustil fakt, že ve 
státech s hornickou tradicí podobné nároky hor-
níkù vlády schválili. U nás se však jedná o 3,5 tisí-
ce havíøù, na které by stát musel ze státního roz-
poètu každoroènì uvolnit miliardy korun. Pøitom 
øekl, že tato varianta by se musela pøesnì spoèí-
tat a je ochoten o ní v budoucnu jednat. Dokonce 
v blízké dobì.

Není to jen taková politická hra?
Urèitì alespoò trochu je. Ale pro odbory je dù-

ležité pro zamìstnance zajistit dùstojné podmín-
ky života pro dùchodový vìk. Proto budeme v dal-
ších akcích pokraèovat, napøíklad i po našem 
snìmu /pozvali jsme ministry, poslance i zástup-
ce samosprávy na setkání s horníky/.            red

V Havíøovì probìhlo 13. bøezna jednání Rady SHO za úèasti vìtšiny èle-
nù tohoto orgánu. Cílem bylo hlavnì zajistit øádný prùbìh snìmu a ná-
sledné setkání horníkù s nìkterými ministry, poslanci, hejtmany, staros-
ty a dalšími zástupci státní správy. 

K této akci dojde v 10 hodin 27. bøezna po 

ukonèení snìmu s tím, že se je budeme snažit 

pøesvìdèit o tom, že naše požadavky na hornic-

ké dùchody nejsou nièím výjimeèným, ale v celé 

hornické Evropì bìžným nárokem. K této kam-

pani probìhlo setkání našich zástupcù - Jaromír 

Pytlík, Štefan Pintér, Rostislav Palièka, Ludìk 

Procházka a Jiøí Waloszek s ministrem Andre-

jem Babišem 17. bøezna a 18. bøezna fárání ve-

dení ÈMKOS vèele s Josefem Støedulou na Dole 

ÈSM. Odbory chtìjí prostì veøejnost pøesvìdèit, 

že horníci si nárok na døívìjší odchod do dùcho-

du zaslouží a pøednášejí argumenty pro schvále-

ní nového zákona, který jejich požadavky obsa-

huje.

Dalším dùležitým bodem jednání rady bylo 

schválení návrhu rozpoètu SHO pro rok 2015, 

který bude pøednesen na snìmu.

Tématem jednání bylo rovnìž racionalizaèní 

opatøení, které tento rok probíhá v OKD a pøed-

stavuje snížení stavu zamìstnancù o  1 600 lidí - 

z toho 800 z dodavatelských firem, 500 jsou pøi-

rozené odchody a 300 odejde právì v rámci "ra-

cia". Rada SHO k tomu vydala stanovisko, které 

se staví zápornì k propouštìní dùlních pracov-

níkù z dùvodu "racia".

Oblasti BOZP se ve svém vystoupení vìnoval 

svazový inspektor Vladimír Potomák /podrobnìji 

o tom píšeme na jiném místì èasopisu/, kdy sdì-

lil poznatky k nedostatkùm u dùlních svaèin a k 

potøebì zamìstnancù vìdìt v jaké kategorii rizi-

ka práce pracují.

Hovoøilo se také o pøípravì Sjezdu             

OS PHGN, který se bude konat v roce 2016 a 

SHO bude mít v jednotlivých komisích své zá-

stupce /Rostislav Palièka - organizaèní komise, 

Štefan Pintér - komise pro Stanovy a Hospodáø-

ský øád, Ludìk Procházka a Jiøí Waloszek - komi-

se pro Program svazu/. 

Rada SHO schválila delegaci Moniky Nìmco-

vé do Výboru Spolku svaté Barbory, který se za-

bývá pomocí dìtem po hornících, kteøí pøišli o ži-

vot pøi práci v dole. 

Nakonec bychom chtìli pøipomenout, že 

Snìm SHO se koná již zítra v Domì PZKO ve 

Stonavì s prezencí úèastníkù již od 6,30 hodin. r

p Pøedseda ZO Karviná Jiøí Waloszek...

p Snímek z bøeznového jednání Rady SHO v Havíøovì...

Podle poslední zprávy z Ministerstva práce a 

sociálních vìcí probìhlo v Praze minulý týden 

jednání, na jehož základì všechny Okresní sprá-

vy sociálního zabezpeèení od Èeské správy soci-

álního zabezpeèení v Praze dostanou v nejbližší 

dobì závazný pokyn k výkladu a použití „èasové 

hranice roku 2018“ ve vìcech hornických dùcho-

dù.

Èasová hranice „31.12.2018“, stanovená      

§ 74 zákona è. 155/1995 Sb., o dùchodovém po-

jištìní, se výhradnì týká možnosti  uplatnìní ná-

rokù na snížení vìkové hranice pro vznik nároku 

na starobní dùchod podle pøedpisù platných 

pøed 1. lednem 1996 po odpracování stanovené 

doby zamìstnání v I. pracovní kategorii a vìcnì 

ani èasovì vùbec nesouvisí s nároky z naøízení 

vlády è. 363/2009 Sb., o stanovení dùchodové-

ho vìku a pøepoètu starobních dùchodù nìkte-

rých horníkù, kteøí zaèali vykonávat své zamìst-

nání pøed rokem 1993. Podle dohody MPSV a 

OS PHGN bude pøi nejbližší novele dùchodové-

ho zákona uvedené èasové omezení zrušeno. T. 
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Vedení ÈMKOS navštívilo OKD

Z pravidelné porady ZIBP

Na Úpravnì Darkov hodnotili svou èinnost

pSnímek pøed fáráním na Dole ÈSM - zleva 
Josef Støedula (ÈMKOS), Petr Kolev (Sondy), 
Jaromír Pytlík (SHO), Jan Sábel (OS PHGN)...

Na pozvání SHO a hornického svazu /pøedseda SHO Jaromír Pytlík a 
pøedseda svazu Jan Sábel/navštívilo vedení ÈMKOS /pøedseda Josef 
Støedula a místopøedsedové Radka Sokolová a Vít Samek/18. bøezna 
OKD, aby získalo pøehled o situaci v této firmì a vlastnì v celém èernou-
helném hornictví. 

S podporou vedení OKD tak v ranních 

hodinách došlo k fárání do kapacitního po-

rubu è. 401 200 na Dole ÈSM a následné 

besedì o problematice hornictví. Celou ak-

ci ukonèilo ve 14 hodin setkání s novináøi.

Na nìm v úvodu promluvil výkonný øedi-

tel OKD Dale Ekmark, který kladnì hodnotil 

fárání a ukázku výkonné techniky v akci. 

Hovoøil i o diskusi, kde šlo hlavnì o dvì té-

mata:

- budoucnost OKD, 

- døívìjší odchody horníkù do dùchodu.     

Na jeho slova navázal pøedseda         

ÈMKOS Josef Støedula, který ocenil mož-

nost reálnì poznat provoz rubání v podze-

mí. I když se jednalo o pøípravnou smìnu, 

mohli všichni na vlastní kùži pocítit, jak ob-

tížné je pracovní prostøedí v dole. Pøipo-

mnìl pak manko všech vlád, které pøipusti-

ly 21leté období, kdy neexistují pracovní ka-

tegorie. Z tohoto dùvodu je možnost od-

chodu do dùchodu u dnešní generace až 

tøeba v 75 letech úplným nesmyslem. Poli-

tici mají co napravovat. K budoucnosti 

OKD øekl, že odbory chtìjí, aby se firma do 

budoucna stabilizovala, což øeditel Ekmark 

potvrdil, vèetnì podpory odborù pøi jejich 

snaze umožnit horníkùm odcházet døíve do 

dùchodu. Støedula také øekl: "Horníci mají 

naši podporu a celá konfederace bude stát 

za jejich snahami. Pozdìji budeme chtít po-

dobné výhody i pro ostatní "tìžké" profe-

se".

V následné diskusi vystoupil i pøedseda 

hornického svazu Jan Sábel, když pøipo-

mnìl nìkteré skuteènosti - napøíklad kratší 

dobu dožití horníkù o 5,8 let. Pøitom horníci 

vlastnì sponzorují ostatní obèany, když ze 

svých mezd pøispívají více do prùbìžného 

dùchodového systému a pøitom døíve umí-

rají. Dále se novináøi ptali na odchod Zdeò-

ka Bakaly z NWR a zvýšenou finanèní pod-

poru hornických dùchodù od firmy.  Ta v 

souèasnosti není na poøadu dne, jak sdìlil 

øeditel Ekmark.

Na závìr diskuse pak Josef Støedula kon-

statoval, že nejdøíve se budou øešit hornic-

ké dùchody, když den pøedtím pøi návštìvì 

našeho kraje ministr financí Andrej Babiš 

pøislíbil dílèí ústupky v problematice hornic-

kých dùchodù.                         redakce ZB

Na své pravidelné poradì se 12. bøezna se-

šla vìtšina závodních inspektorù bezpeènosti 

práce /ZIBP/z našeho regionu na lokalitì Lazy 

Dùlního závodu 1. Svazoví inspektoøi Vladimír 

Potomák a Ivo Kavka pro nì pøipravili zajímavý 

program. 

V úvodu jednání vystoupil vedoucí provozu 

dùlnì-bezpeènostních služeb a VLH Marek Pøi-

byla, aby podal pøítomným informaci o souèasné 

tìžební situaci i o stavu v oblasti BOZP.    

Na jeho vystoupení navázal SIBP Vladimír Po-

tomák, který se vìnoval vývoji pracovní úrazo-

vosti a klíèovým ukazatelùm BOZP za první dva 

mìsíce letošního roku. Byly zaznamenány tyto 

hodnoty:

OKD –  leden – únor : skut. (r.2014)

poèet úrazù:                                       28  ( 34)

poèet evidovaných úrazù:                  62  ( 83)

poèet smrtelných úrazù:                       1    (1)

úrazová èetnost:                           6,72  (7,71)

úrazová závažnost:                     9,84  ( 8,42)

poèet samovznícení:                           0    ( 0)

poèet geomechanických jevù 

s 10 na pátou a vyšší energií:                 8 (17)

choroby z povolání:                               8 (17)

Dalším bodem programu byly informace z 

bezpeènostního aktivu u provozního øeditele 

OKD Pavla Hadravy.  Byly projednány nìkteré 

poznatky z provozu:

- nevhodné používat zkoušené kožené ruka-

vice se zeleným pruhem – pouští barva,

- informace o naèítání NPE ve 2. kategorii – 

neøešené jsou pohyblivé profese, jež jsou v zaøa-

zeny v kategorii 2a, ale jsou-li po vìtšinu smìny 

na èelbì nebo v porubu s kategorií 2b a více – 

mìl by být provádìn nápoèet NPE – toto je ve-

doucími úsekù dle Pravidel OKD nedostateènì 

provádìno,

- informace zamìstnancùm o tom, v jaké kate-

gorii rizika a na jakém kontì pracují je nedosta-

teèná, požadavek uvádìt toto na výplatním sáè-

ku nebo v „kiosku“ vedení zatím neakceptovalo,

- není provádìna denní výmìna spodního 

prádla /ponožky, spodky, trenýrky, košile/ - pou-

ze na DZ-2,

- bylo projednáno nìkolik stížností na kvalitu 

a gramáž svaèinek, 

- kategorizace rizik – byl projednán dopis pro-

voznímu øediteli s pøipomínkami.

V závìru jednání byly uvedeny poznatky z pro-

blematiky BOZP:

- seznámení ZIBP s výsledky kontroly Výboru 

pro BOZP na DZ-3 ze dne 19.2.2015,

- seznámení s výsledky kontrol evidovaných 

úrazù z pohledu návratu zamìstnance na své 

pracovištì po dni úrazu: za II. pololetí bylo v OKD 

zjištìno 66 pøípadù, kdy mìli zamìstnanci øeše-

no toto období dovolenou, NV, rekondièními po-

byty, povrchovými smìnami i nemocenskou ne 

pro pracovní úraz místo, aby byl sepsán pracov-

ní úraz,

- informace o zahájení a chystaném prùbìhu 

Generální provìrky ÈBÚ na DZ – 2,

- SIBP ovìøí, zda je vydáno písemné opatøení 

k tomu, aby po každé hlášené nevolnosti  bylo 

provedeno šetøení a v dole opìtné zmìøení mik-

roklimatických podmínek.

Pøíští porada ZIBP se uskuteèní pravdìpo-

dobnì 14.4. v Ostravì.                     redakce ZB

V klubovnì seniorù z lokality ÈSA se   
20. bøezna konala výroèní konference ZO 
Úpravny Darkov. V úvodu jednání promlu-
vil k pøítomným výrobní námìstek Jiøí Po-
spíšil, který kladnì hodnotil výrobu, když 
úpravna za první dva mìsíce vyprodukova-
la o 23 tisíc tun uhlí více oproti plánu. Letos 
by mìla zpracovat takøka 3 miliony tun uhlí. 
Na jeho slova navázal vedoucí provozu Jiøí 
Waclawik a hovoøil zejména o oblasti 
BOZP a motivaèních programech.

Za Sdružení hornických odborù vystou-
pil pøedseda Jaromír Pytlík, který hovoøil o 
Kolektivní smlouvì vyššího stupnì a úpra-
vì tarifù. Konstatoval, že v OKD výraznì po-
klesly mzdy v tomto roce a situace se bude 
muset øešit. Dalšími tématy byly hornické 
dùchody, pøíprava Snìmu SHO a Sjezdu 
OS PHGN, který se bude konat v roce 
2016. 

V následné diskusi padly dotazy k soutì-
ži o nejlepší úpravnu a souvisejícími odmì-
nami, které jsou poskytovány individuálnì.

Po vystoupení hostù pøednesl zprávu o 

èinnosti místopøedseda ZO Pavel Parùžek. 
Kromì pravidelných zasedání závodního 
výboru a jednání s vedením o oblasti BOZP 
jde zejména o spoleèenské akce - Den ma-
tek, Den dìtí, Mikulášská beseda, nohej-
balový turnaj, bowling a pod. Uvedené ak-
ce jsou také souèástí rozpoètu na rok 2015, 
který byl pøítomnými delegáty schválen. Ce-
lé jednání konference pak bylo ukonèeno 
schválením usnesení a spoleèným pose-
zením odboráøù.                                   red 

p Pavel Parùžek a Vìra Kunzová               
pøi schvalování programu konference...



Je to bìh na dlouhou tra� s tìmi hornickými dùchody...

pokraèování na str. 4...

Co odbory pro jejich prosazení podnikly?
Nelze nereagovat na invektivy ze strany nìkterých subjektù stojících 

mimo èinnost Odborového svazu pracovníkù hornictví, geologie a nafto-
vého prùmyslu (dále jen „svaz“) v rámci OKD, spoèívající v tvrzení, že 
svaz nic nedìlal a nedìlá pro hornické dùchody.

JUDr. Antonín Tìšík se osobnì úèastnil v pod-
statì všech zásadních jednání svazu s politický-
mi a státními orgány od poloviny roku 1990 a je 
tedy svým zpùsobem pamìtníkem úpravy hor-
nických sociálních a dùchodových záležitostí. Z 
jeho zprávy uvádíme:

Èinnost svazu k hornickým dùchodùm je jed-
nou ze základních priorit svazu. Jde o èinnost 
dlouhodobou a soustavnou, která také byla pra-
videlnì dokumentována ve svazovém materiálu 
„PRIORITY SVAZU“ pro jednání orgánù svazu, 
poèínaje radou svazu a konèe sjezdem svazu a 
zejména pro hornickou veøejnost prostøednic-
tvím èlenù a delegátù orgánù svazu a èlenských 
a základních odborových organizací.

Podrobnìjší chronologický pøehled èinnosti 
svazu spoèívající v jednání s politickými strana-
mi, poslanci, senátory a státními strukturami, 
stejnì jako s odborníky na zdravotní péèi èi soci-
ální záležitosti, by zabralo nìkolik vydání tìchto 
novin. Omezím se tak na struèný pøehled zásad-
ních výsledkù snah svazu v této oblasti.

V roce 1990 byla z podnìtu svazu po obtíž-
ných jednáních pøijata zásadní právní úprava 
umožòující odchod znaèného množství horníkù, 
vykonávajících práci v hlubinných dolech dlouho 
pøes stanovený hygienický limit, do starobního 
dùchodu pøi dosažení vìku 50 let. Pøijetí naøízení 
vlády è. 557/1990 Sb., o mimoøádném poskyto-
vání starobního dùchodu nìkterým horníkùm 
(dále jen „naøízení vlády è. 557“) znamenalo vý-
znamný mezník v dùchodových nárocích horní-
kù. 

V souvislosti s pøijetím zákona è. 235/1992 
Sb., o zrušení pracovních kategorií a o nìkte-
rých dalších zmìnách v sociálním zabezpeèení 
(proti této úpravì svaz uspoøádal mnohatisíco-
vou demonstraci v Praze), se podaøilo prosadit 
alespoò zmírnìní nepøíznivé úpravy nárokù na 
starobní dùchod pro horníky tak, že ti, kteøí do 
31. prosince 1992 odpracovali v kategorii po-
tøebný poèet rokù, mají zachován nárok na dù-
chodový vìk 55 rokù a pokud do uvedeného da-
ta stanovenou dobu v kategorii neodpracovali pl-
nì, avšak odpracovali zde nejménì 11 (7,5 uran) 
rokù, dùchodový vìk se pomìrnì snižuje (54 až 
59 let). Podmínkou vzniku nároku na tento sta-
robní dùchod však je, že zamìstnání I. pracovní 
kategorie trvalo ke dni 31. prosince 1992. Pro 
oba nároky platí, že musí být splnìny i další sta-
novené podmínky, zejména dosažení potøebné 
doby dùchodového pojištìní (25 let a dále navý-
šené podle stávajícího zákona o dùchodovém 
pojištìní).

Pøi pøijetí zákona è. 155/1995 Sb., o dùchodo-
vém pojištìní, který zásadnì zmìnil nároky na 
dùchody vèetnì jejich výpoètu, se svazu podaøi-
lo prosadit øadu ustanovení ochraòujících dù-
chodové nároky horníkù.

Podaøilo se zachovat speciální úpravu z naøí-
zení vlády è. 557 s tím, že u horníkù uranových 
dolù došlo z podnìtu svazu ke zmìnì, která 
umožnila vznik nároku další velké skupinì horní-
kù, kteøí z uranu odešli z dùvodù nesouvisejících 
s NPE, a podaøilo se i prosadit prodloužení pù-
vodnì omezené doby nutné k dosažení dùcho-
dového vìku 50 let z 31. prosince 2000 na 31. 
prosinec 2005 a pozdìji až na konec roku 2010 
(§76), což zajistilo tento nárok všem, kteøí pod-
mínky splnili. 

Rovnìž se podaøilo zachovat nároky z kate-
gorií pøi splnìní stanovených podmínek do 31. 

prosince 1992, vèetnì následného postupného 
prodloužení úèinnosti úpravy do stávajícího 31. 
prosince 2018 (§ 74), když v souèasné dobì platí 
pøíslib dále prodloužit tuto dobu tak, aby pokryla 
všechny horníky splòující ostatní podmínky vzni-
ku nároku, zejména pomìrného zkrácení odpra-
cované doby v kategorii.

Pøi zcela nové úpravì invalidity se svazu po-
daøilo prosadit úpravu ochraòující poživatele 
„stavovského invalidního dùchodu“, který nová 
úprava již neobsahuje. Tento plný invalidní dù-
chod pøiznaný pøed 1. lednem 1996 pro invaliditu 
zpùsobenou dlouhodobì nepøíznivým zdravot-
ním stavem, pro který jeho poživatel mohl vyko-
návat soustavné zamìstnání, avšak jen zcela ne-
pøimìøené jeho døívìjším schopnostem a spole-
èenskému významu dosavadního zamìstnání, 
lze odejmout jen pøi splnìní podmínek podle pù-
vodních pøedpisù, pokud jeho poživatel dosáhl 
ke dni 31. prosince 1995 aspoò vìku o deset let 
nižšího, než je jeho dùchodový vìk (u 
„hornického dùchodu“ 50, 55 let, vèetnì pøed-
èasného dùchodu). Tím byla zaruèena ochrana 
poživatelù tìchto dùchodù - bývalých horníkù te-
oreticky od 40, 45 let a v pøípadì pøedèasného 
dùchodu dokonce od 37, 42 let.

Po pøijetí nové úpravy se ke konci 90 let se pro-
jevil problém zaostávání výše hornických dùcho-
dù oproti obecným v souvislosti se zpùsobem vý-
poètu i úèinkem valorizací. Svaz inicioval jedná-
ní o øešení problému zmìnou pravidel výpoètu 
hornických dùchodù. Po mnoha složitých jedná-
ních se podaøilo vyøešit problém èásteènì, ale-
spoò pro poživatele starobního dùchodu podle 
naøízení vlády è. 557, kde se rozdíl projevoval 
nejtíživìji, a to pøijetím zákona è. 188/2001 Sb., 
kterým se mìní zákon è. 155/1995 Sb., o dùcho-
dovém pojištìní, ze dne 23. kvìtna 2001. Na zá-
kladì této úpravy, v dùsledku zmìny zpùsob vý-
poètu, se starobní dùchod z naøízení vlády è. 557 
mohl od 1. èervence 2001 zvýšit až o èástku cca 
3 500 Kè. O nové právní úpravì byla hornická ve-
øejnost informována svazovým tiskem a zejmé-
na na setkáních organizovaných svazem ve 
všech hornických regionech.

Svaz však pokraèoval dále v úsilí pøijatou 
úpravu rozšíøit i na všechny ostatní typy hornic-
kých dùchodù. 

Pokraèovala úporná jednání, zejména o zpù-
sobu øešení. Ministerstvo práce a sociálních vìcí 
(dále jen „MPSV“) požadavky na legislativní 
úpravu odmítalo, bylo ochotno problém øešit pou-
ze formou odstranìní tvrdosti zákona. Do konce 
dubna 2004 tak bylo uplatnìno skoro 5 500 žá-
dostí, z nichž v polovinì pøípadù byl dùchod upra-
ven. V prùbìhu roku 2005 ministr svým pøíka-
zem možnosti pro tento zpùsob øešení ještì pod-
statnì rozšíøil. Svaz však dùraznì trval na øešení 
formou zmìny zákona. Snaha svazu byla plnì 
završena až v roce 2006, kdy byl pøijat, pøes od-
por senátu (pravicového) a prezidenta (V. Klau-
se) zákon è. 264/2006 Sb., kterým se mìní nì-
které zákony v souvislosti s pøijetím zákoníku prá-
ce, který v èásti padesáté osmé obsahuje zmìnu 
zákona o dùchodovém pojištìní, úèinnou od 1. 
èervence 2006. Tato zmìna zabezpeèila právní 
nárok všem poživatelùm hornických dùchodù pøi-
znaných po 31. prosinci 1995 ode dne její úèin-
nosti (èi pozdìjšího pøiznání dùchodu) stejnou 
úpravu výpoètu jako u dùchodù podle naøízení 
vlády è. 557, tedy zvýšení dùchodu o èástku cca 
3 500 Kè. Uvedený zákon však vyøešil i další po-

žadavek svazu, upravit nìkteré dùchodové zále-
žitosti uranových horníkù, kdy nárok na starobní 
dùchod se sníženým dùchodovým vìkem (50, 
55 let), dosud vyplývající z jiných aktù vlády, byl 
upraven zákonem, s rozšíøením i pro bývalé za-
mìstnance úpraven uranové rudy, pokud byli vy-
staveni stejným rizikovým podmínkám jako hlu-
binní horníci uranových dolù.

Nová úprava byla projednána svazovou Soci-
álnì zdravotní komisí s podrobným výkladem 
spoluautora pøedlohy z MPSV a odborníka z 
ÈSSZ v Praze. Následnì, v prùbìhu èervna až 
srpna 2006, probìhly v jednotlivých hornických 
regionech semináøe organizované svazem k po-
drobnému vysvìtlení zákona. Vedle výkladu zá-
kona se semináøe zamìøily i na zpùsob uplatnìní 
žádostí o zvýšení hornických dùchodù pøizna-
ných od 1. ledna 1996 do úèinnosti zákona, když 
pro tyto úèely svaz pøipravil i pøíslušné vzory žá-
dostí.

Soubìžnì s uplatòovanými požadavky svazu 
na øešení pøíznivìjšího výpoètu hornických dù-
chodù svaz požadoval øešení stejnì významné 
priority, a to stanovení dùchodového vìku horní-
kù, zejména s ohledem na skuteènost, že stále 
se zvyšující vìková hranice pùvodnì stanovená 
(60 let) se stále pravidelnì zvyšuje (bez omeze-
ní) podle roèníku narození pojištìnce, což je pro 
horníky naprosto diskriminující a nepøijatelné.

Požadavek na úpravu dùchodového vìku hor-
níkù svaz uplatòoval již od zrušení kategorií v ro-
ce 1992, s poukazem na nesplnìný slib tehdejší 
vlády, že prodloužení dùchodového vìku horní-
kù z 55 na 60 let, bude kompenzováno zamìst-
naneckým penzijním pøipojištìním s povinnou 
úèastí zamìstnavatelù, z jehož prostøedkù bu-
dou moci horníci èerpat adekvátní prostøedky pøi 
pøedèasném odchodu do starobního dùchodu. 
Pro svùj požadavek však svaz po øadu let nena-
lezl potøebnou politickou podporu. Potøebný 
prostor pro øešení požadavku se vytvoøil v sou-
vislosti s pøípravou dùchodové reformy v roce 
2008. Svaz prosadil zøízení „Pracovní komise zøí-
zené k øešení hornické dùchodové problemati-
ky“ na MPSV a v rámci této komise zformuloval 
požadavek k øešení dùchodového vìku horníkù 
jak tìch, kteøí nastoupili do zamìstnání v hornic-
tví za trvání pracovních kategorií, tak tìch, kteøí 
do nìho nastoupili po jejich zrušení.

Požadavek na øešení dùchodového vìku hor-
níkù, kteøí nastoupili do zamìstnání v hornictví 
(bývalá IAA pracovní kategorie) do 31. prosince 
1992, tedy za trvání pracovních kategorií a ne-
splnili zcela podmínky pro vznik nároku na sta-
robní dùchod podle pùvodních pøedpisù a pokra-
èovali (nebo znovu nastoupili) v (do) zamìstnání 
v hornictví i po jejich zrušení (poèínaje 1. lednem 
1993), byl po mnoha jednáních na rùzné úrovni, 
politické i pracovní, plnì akceptován. Právní rá-
mec byl vytvoøen zákonem è. 108/2009 Sb., o 
jednorázové penìžní èástce nahrazující pøípla-
tek k dùchodu a zvláštní pøíspìvek k dùchodu a o 
zmìnì nìkterých zákonù, ze dne 26. bøezna 
2009. Na základì nového zmocòovacího usta-
novení v zákonì o dùchodovém pojištìní dne   
5. øíjna 2009 pøijala vláda naøízení o stanovení 
dùchodového vìku a pøepoètu starobních dù-
chodù nìkterých horníkù, kteøí zaèali vykonávat 
své zamìstnání pøed rokem 1993, které bylo dne 
20. øíjna 2009 vyhlášeno ve Sbírce zákonù, èást-
ce 116 pod èíslem 363/2009 Sb. Tato úprava se 
vztahuje na osoby, které vykonávaly pøed 1. led-
nem 1993 zamìstnání v hornictví), odpracovaly 
pøed 1. lednem 2009 v zamìstnání v hornictví cel-
kem aspoò 3 300 smìn, popøípadì, jde-li o za-
mìstnání v hornictví v uranových dolech, 2 200 
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pokraèování ze str. 3...

Je to bìh na dlouhou tra� s tìmi hornickými dùchody...

Co odbory pro jejich prosazení podnikly?

Nezamìstnanost se v únoru
v MSK mírnì  sníž i la

smìn, nebo, pokud výkon zamìstnání v hornic-
tví skonèily z dùvodu dosažení nejvyšší pøípust-
né expozice, odpracovaly pøed 1. lednem 2009 v 
zamìstnání v hornictví celkem aspoò 3 081 smì-
n, popøípadì, jde-li o zamìstnání v hornictví v 
uranových dolech, 1 981 smìn (poèet tìchto od-
pracovaných smìn za dobu pøed 1. lednem 1993 
se zjistí tak, že poèet kalendáøních dnù zamìst-
nání v hornictví se vynásobí koeficientem 0,6 a 
zaokrouhlí smìrem nahoru; za dobu po 31. pro-
sinci 1992 se za odpracovanou smìnu považuje 
každá smìna, v níž bylo takové zamìstnání vy-
konáváno po pøevážnou èást) a nesplnily pod-
mínky uvedené v zákonì è. 100/1988 Sb., o soci-
álním zabezpeèení, ve znìní úèinném ke dni 31. 
prosince 1995, pro stanovení dùchodového vì-
ku 55 let. Pøi splnìní tìchto podmínek èiní dù-
chodový vìk o 5 let ménì, než èiní dùchodový 
vìk podle obecných pøedpisù. Pokud však tako-
vá osoba splnila podmínky pro stanovení dùcho-
dového vìku podle § 174 zákona è. 100/1988 
Sb., o sociálním zabezpeèení, ve znìní úèinném 
ke dni 31. prosince 1995 (odpracovala v zamìst-
nání v hornictví více než 11 let (7,5 let v uranu) 
ale ménì než 15 let (10 let v uranu) a zamìstnání 
trvalo k uvedenému dni, dùchodový vìk èiní 55 
let a 6 mìsícù. Výpoèet tohoto nového typu sta-
robního (hornického) dùchodu je stejný, tedy pøí-
znivìjší, jako u všech hornických dùchodù. Úèin-
nost naøízení vlády není nijak èasovì omezena.

Následnì bylo svazem uvedené naøízení vlá-
dy projednáno Grémiem právníkù, Sociálnì zdra-
votní komisí, pøi opìtovném využití odborníkù 
MPSV a ÈSSZ. Svaz vydal Komentované naøí-
zení vlády a zorganizoval semináøe ve všech hor-
nických regionech tak, aby hornická veøejnost by-
la podrobnì informována. 

Požadavkem svazu na úpravu (snížení) dù-
chodového vìku horníkù, kteøí nastoupili do za-
mìstnání v hornictví po zrušení kategorií (poèí-
naje 1. lednem 1993) se prùbìžnì zabývala zmí-
nìná pracovní komise MPSV, pøi pøíslibu øešení, 
pokud srovnávací studie o zdravotním stavu hor-
níkù a obecné populace prokáže dùvodnost po-
žadavku. Další postup pøi pøípravì studie se 
však zastavil v souvislosti s možností získání pøí-
slušných údajù pøi problému s ochranou osob-
ních údajù.

V rámci legislativního øešení dùchodové re-
formy v prùbìhu roku 2011 uplatnil svaz opìtov-
nì požadavek s tím, že by v rámci I. pilíøe (státní, 
prùbìžný) mohl být upraven pøedèasný odchod 
do dùchodu po urèité dobì výkonu zamìstnání v 
hornictví, s kompenzací z III. pilíøe (doplòkové 
penzijní spoøení), když stávající penzijní pøipojiš-
tìní bude doplnìno novým typem s podstatnì 
zvýšenou úèastí zamìstnavatele. Politickou pod-
poru svaz opìtovnì nezískal, nicménì princip øe-
šení byl využit pro následné zákonné øešení tzv. 
pøeddùchodu, kdy od 1. ledna 2013 lze novì 
pøedèasnì odejít do starobního dùchodu, bez to-
ho, že by následnì starobní dùchod byl zkrácen. 
V dobì pøeddùchodu budou náležet dávky z 
vlastních úspor uložených ve tøetím dùchodo-
vém pilíøi. Pokud bude chtít odejít do pøeddùcho-
du, musí mít každý mìsíc v pøeddùchodu mini-
málnì tøetinu prùmìrné mzdy - v roce 2013 se 
jedná o èástku 7.354 Kè. Odejít do pøeddùchodu 
bude moci už 5 let pøed dosažením dùchodové-
ho vìku, pøeddùchod musí trvat minimálnì 2 

roky. Pøi odchodu do pøeddùchodu o dva roky bu-
de muset mít našetøeno alespoò 176.500 Kè. Pøi 
odchodu o pìt let to bude minimálnì 441.240 Kè. 
Tyto peníze bude muset mít naspoøeny v refor-
movaném tøetím dùchodovém pilíøi (do konce 
roku 2012 šlo o bìžné penzijní pøipojištìní). 

Bez ohledu na tuto novou právní úpravu svaz 
na svém požadavku øešit dùchodový vìk sou-
èasných horníkù v rámci I. pilíøe dále trvá. 

Svaz se však prùbìžnì zabýval i aktivní po-
mocí bývalým horníkùm pøi využívání institutu od-
stranìní tvrdosti v sociálním zabezpeèení, tedy v 
pøípadech, kdy nabyla splnìna nìkterá podmín-
ka nutná pro pøiznání dùchodu. Vedle osobní po-
moci v individuálních pøípadech, vyjednal svaz i 
obecná øešení k odstranìní tvrdosti s následným 
pøiznáním starobního dùchodu, pro pøíklad, v ro-
ce 1994 pro skupinu cca 40 bývalých zamìst-
nancù úpraven uranu, v letech 2006 a 2008 pro 
bývalé horníky, kteøí nemohli splnit stanovené 
podmínky z kvalifikovaných dùvodù.

Svaz se prùbìžnì zabýval i sociálními záleži-
tostmi, zejména èelil stálým tlakù v podstatì kaž-
dé vlády, zrušit speciální hornické pøedpisy. V pøí-
padì zákonù è.62/1983 Sb., o vìrnostním pøí-
davku horníkù, zákona è.98/1987 Sb., o zvlášt-
ním pøíspìvku horníkùm, ve znìní zákona 
è.160/1989 Sb., naøízení vlády ÈSSR è.67/1983 
Sb., kterým se provádí zákon o vìrnostním pøí-
davku horníkù, se podaøilo tuto úpravu zachovat, 
což se však nepodaøilo u vyhlášky è.19/1991 
Sb., o pracovním uplatnìní a hmotném zabez-
peèení pracovníkù v hornictví dlouhodobì ne-
zpùsobilých k dosavadní práci, která byla v roce 
2003 zrušena. Následné kroky svazu, vèetnì 
ústavní stížnosti ke zvratu nevedly. Nicménì, pøi 
projednávání návrhù nového zákoníku práce (zá-
kon è. 262/2006 Sb.), se svazu podaøilo do úpra-
vy pøevedení na jinou práci (§ 41 odst. 1 písm. 
b)), výpovìdi dané zamìstnavatelem (§ 52 
písm. d)), odstupného (§67 odst. 2) a mzdy nebo 
platu pøi výkonu jiné práce (§ 139 odst. 1 písm. 
a)) zahrnout i podstatné nároky ze zrušené vy-
hlášky, a to nárok na odstupné ve výši 12 ti ná-
sobku prùmìrného výdìlku u výpovìdi, èi náro-
ku na doplatek do prùmìrného výdìlku pøi pøe-
vedení na jinou práci. Navíc tato stávající úprava 
pøísluší pro všechny zamìstnance.

Co uvést závìrem? Na otázku položenou v ti-
tulku mohou odpovìdìt pouze ti, pro které je èin-
nost svazu urèena, tedy jeho èlenské organiza-
ce, ale zejména jejich èlenská základna. 

Za každou z pøedchozích vìt se skrývá 
ohromné množství práce, stovky hodin jednání 
funkcionáøù i zamìstnancù svazu jak v rovinì po-
litické tak odborné, referentské. Mnohdy se jed-
nalo o velmi citlivé záležitosti, svaz vždy v tomto 
smìru ctil zásadu – ménì mluvit, více dìlat. Pro 
organizaèní struktury svazu (rada, snìm, sjezd, 
èlenské organizace), a prostøednictvím nich i hor-
nickou veøejnost, byl, jak bylo uvedeno na poèát-
ku, zpracováván materiál PRIORITY SVAZU, 
kde byly zachyceny podrobnosti všech tìchto 
èinností svazu. 

Èinnost hornického svazu však neskonèila 
èervnem 2013 a pokraèovala dalšími jednáními 
a akcemi. Níže je uveden jejich výèet:

- 17. záøí 2013 demonstrace v Ostravì za za-
chování pracovních míst a slušnou mzdu vèetnì 
hornických dùchodù,

- 4. bøezna 2014 - jednání OS PHGN s minis-
tryní Michaelou Tominovou, Bohuslavem Sobot-
kou a Janem Mládkem - úprava naøízení vlády a 

odchody "tìžkých profesí" do dùchodu,
- 6. a 13. bøezna 2014 - nejprve se uskuteènilo 

jednání na Dole Lazy s ministrem prùmyslu a ob-
chodu Janem Mládkem za pøítomnosti øeditelù 
OKD, a.s., hejtmana moravskoslezského kraje a 
zástupcù Sdružení hornických odborù. O týden 
pozdìji se sešli zástupci Sdružení hornických od-
borù s pøedsedou vlády Bohuslavem Sobotkou v 
prostorách hejtmanství v Ostravì,

- 18. èervence 2014 - uskuteènilo se jednání 
na základì písemné žádosti hornických odborù 
jednání s premiérem Bohuslavem Sobotkou 
(ÈSSD) a ministrem prùmyslu a obchodu Janem 
Mládkem (ÈSSD).

- 30. èervence 2014 - probìhlo v Praze jedná-
ní s ministrem financí Andrejem Babišem. Za 
stranu odborù byl pøítomen Jan Sábel, pøedseda 
OS PHGN, Jaromír Franta, místopøedseda OS 
PHGN, a Jaromír Pytlík, místopøedseda OS 
PHGN, pøedseda SHO a Mgr. Markéta Marinko-
vá, právník OS PHGN,

 - 12. listopadu 2014 - pøedseda Jan Sábel 
odeslal dopis ministru Andreji Babišovi k øešení 
hornických dùchodù,

- 29. ledna 2015 - demonstrace v Praze - limi-
ty tìžby a hornické dùchody,

- 19. února 2015 - jednání na Paskovì s po-
slankyní Pavlínou Nytrovou, po jednání s po-
slankyní odjel pøedseda SHO na setkání s místo-
pøedsedou vlády Pavlem Bìlobrádkem na Dùl 
Lazy k hornickým dùchodùm,

- 6. bøezna 2015 - jednání s ministrem Janem 
Mládkem na Darkovì - dùchody a OKD,

- 17. bøezna 2015 - jednání s ministrem An-
drejem Babišem k hornickým dùchodùm, 

- 18. bøezna 2015 - jednání a fárání s vedením 
ÈMKOS - situace OKD a dùchody.   redakce ZB

Poèet evidovaných uchazeèù o zamìstnání v 
Moravskoslezském kraji (MSK) ke konci února  
t. r. oproti pøedchozímu mìsíci poklesl o 716 na 
dohromady 84 465. Zároveò se také snížil          
o 0,2 p. b. i podíl nezamìstnaných osob. Poèet 
nahlášených volných pracovních míst vzrostl o 
739 na celkem 6 362.

Ke konci února letošního roku se na kontakt-
ních pracovištích krajské poboèky ÚP ÈR v MSK 
evidovalo souhrnnì 39 750 žen a jejich podíl na 
celkovém poètu uchazeèù o zamìstnání byl  
47,1 %. Osob se zdravotním postižením (OZP) 
bylo registrováno 8 896, tj. 10,5 % z celkového 
poètu uchazeèù o zamìstnání. Absolventù škol 
všech stupòù vzdìlání a mladistvých bylo na kon-
taktních pracovištích 3 911 a jejich celkový abso-
lutní poèet (+124 osob) i podíl na celkové neza-
mìstnanosti (+0,2 p. b.) se oproti pøedchozímu 
mìsíci zvýšil. 

K 28.02.2015 mìlo nárok na podporu v neza-
mìstnanosti (i pøi rekvalifikaci) 15 439, tj. 18,3 % 
uchazeèù o zamìstnání v našem kraji. 

V databázích ÚP ÈR, Krajské poboèky v Ost-
ravì bylo k 28.02.2015 registrováno souhrnnì 6 
362 volných pracovních míst, pøièemž jich bylo 
více jak v porovnání s pøedchozím mìsícem 
(+739 míst), tak meziroènì (+3 329). Na jedno 
volné pracovní místo pøipadalo v prùmìru 13,3 
uchazeèe, z toho nejvíce v okrese Bruntál (38,8) 
a Karviná (30,8).

Z materiálù ÚP ÈR, poboèka Ostrava.       red
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