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Za konec uhlí se politici budou
zpovídat občanům, ne ekologům
říká předseda OS PHGN Rostislav Palička
Situace v těžebním průmyslu začíná být kritická. Aktuálně hrozí rychlejší uzavírání jednotlivých provozů, než se v hornictví počítalo. Původní plán útlumu
OKD byl v roce 2030. Pak se hovořilo o roku 2028, 2025 a nyní o roce 2022.
Sokolovská uhelná už v srpnu uzavřela provoz tlakové plynárny a bude propouštět. Na vině jsou tentokrát emisní povolenky. To bude mít ekonomické a
sociální důsledky nejen na zaměstnance, ale celé regiony. Mezi horníky to
vyvolává nejistotu, napětí. Situaci zhoršila i koronavirová nákaza. Za této situace musí nové vedení OS PHGN a SHO OKD kormidlovat odborový svaz v rozbouřených vodách, a především chránit své členy před dopady krize. O tom
všem HGN hovořil s předsedou OS PHGN Rostislavem Paličkou.
Jak svaz fungoval v čase dovolených?
I v letních měsících funkcionáři a pracovníci
odborového svazu a odborových sdružení nezaháleli. Byli jsme aktivními účastníky řady jednání o těžební situaci v OKD a Sokolovské uhelné.
V nejbližší době koaliční vláda bude jednat a
možná i schválí materiál o převodu části OKD
na státní podnik Diamo. Souvisí s tím řada
úkonů, které se musí provést vůči zaměstnancům. Bude třeba pohlídat, aby byla dodržena
práva a povinnosti při přechodu zaměstnanců
z OKD na Diamo. Bohužel, ne všichni budou
moci mít možnost dál pracovat na Diamu, takže dojde k propouštění. A právě zde musí odborové organizace pohlídat, aby byly vůči všem
dotčeným zaměstnancům dodrženy veškeré
sociální a finanční nároky z toho vyplývající.
Propouštět bude i Sokolovská uhelná, konkrétně část zaměstnanců provozu tlakové plynárny.
Jak bude o ně postaráno?
Možným řešením by mohla být novelizace
vládního nařízení číslo 342/2016 Sb., o příspěvku ke zmírnění sociálních dopadů souvisejících s restrukturalizací nebo útlumem činnosti
právnických osob zabývajících se těžbou uhlí
nebo uranu. Byla by to rychlá, a především
cílená pomoc konkrétním lidem, kteří přijdou o
práci v rámci útlumu těžby a zpracování uhlí.
Vláda by toto nařízení měla schvalovat již v
září. Pokud se tak skutečně stane, budou touto
novelizací pokryti všichni členové odborového
svazu, kteří působí v uhelných společnostech.
O tom všem jednáme s vládou i na všech dalších úrovních. Některá jednání byla tak trochu
kuriózní. Například, když nás o setkání požádaly ekologické organizace, konkrétně šéf hnutí

Duha a zástupce Greenpeace CZ. Vyjasnili
jsme si vzájemné postoje a stanoviska v uhelné komisi, kde jsme všichni zastoupeni. Radikální ekology zaskočila rychlost, s jakou se
začíná likvidovat uhelný průmysl, a projevili
proto zájem podpořit odbory v uhelné komisi a
v sociálních otázkách zaměstnanců uvedených
firem.
Vlastníkem OKD je stát, Diamo je rovněž státní
společnost. Nezodpovídá tedy vláda za energetickou koncepci a bezpečnost státu? A co
v této souvislosti od kabinetu očekáváte?
Hrozí reálné nebezpečí, že těžební firmy, nebo
jejich provozy skončí dříve, než se plánovalo.
Vlastně už to začalo. Vláda by si měla uvědomit, že se nezodpovídá ekologům, klimatologům, zeleným aktivistům a Evropskému parlamentu a Komisi, ale voličům a občanům tohoto
státu. Pokud skutečně dojde k překotnému
uzavírání těžebních firem, které zajišťují palivo
pro uhelné elektrárny a teplárny, tak za ně
neexistuje náhrada. Obnovitelné zdroje, biomasa, soláry a větrníky dostatek elektřiny a tepla
pro domácnosti a koksovatelné uhlí pro hutě a
ocelárny nejsou schopné zajistit. Hrozí katastrofa. Stát by podle našeho, a nejen našeho,
mínění měl být uvážlivý a chovat se zodpovědně. Těžební společnosti a uhlí obecně nelze
náhle odepsat, dokud nebudou vyřešeny náhradní zdroje. A to se jistě jen tak rychle nestane.

bude nyní projednávat a schvalovat. Samozřejmě kromě tlakové plynárny SU, která již skončila. V každém případě by měl kabinet jasně říct,
jak se v energetické politice státu bude dál
postupovat.

Tento měsíc, konkrétně 16. září, bude v Luhačovicích jednat rada OS PHGN. Co bude na
programu?
Bude to vlastně poprvé po březnovém sjezdu
odborového svazu, kdy se fyzicky sejdeme za
jedním pracovním stolem v hornickém hotelu
Harmonie v Luhačovicích. Určitě při tom vzpomeneme na Den horníků, který připadá na
9. září. Bohužel největší těžební společnosti
letos oslavy Dne horníků zrušily v důsledku
koronavirové pandemie. Kromě běžného pracovního programu rady bude hlavním bodem
jednání o rozpočtu a majetku odborového svazu. Proto se jednání rady zúčastní členové revizní komise. V listopadu by mělo začít budování nového balneoprovozu. Zároveň se opravuje
hotelový bazén. Radu budu informovat o podrobnostech výběrového řízení, vítězné firmě a
nákladech. Jde o investice zaměřené na další
zhodnocení majetku odborového svazu, který
slouží především našim členům a zaměstnancům. Předpokládáme rovněž, že nájemce hotelů Harmonie využije vládní program COVID a
Znamená to, že o osudu OKD je již rozhodnu- požádá radu o snížení nájemného za měsíce
to?
duben, květen a červen. O jednání rady a usneTo, o čem jsme hovořili, je pouze na papíře sení budou členy svazu určitě informovat naše
v podkladových materiálech pro vládu, která je noviny Horník-geolog-naftař.
Petr Kolev

Hotel Harmonie bude mít nový balneoprovoz

V hotelu Harmonie v Luhačovicích probíhá rekonstrukce bazénu. Navíc bude rada OS HGN, která
zde zasedne 16. září, jednat o vybudování nového balneoprovozu. Tato zařízení budou sloužit jako
dosud členům svazu, a navíc dojde k zhodnocení svazového majetku. Foto: archiv OS PHGN

Nastává konec zeleného mámení?
Společnost Vršanská uhelná patřící
do skupiny Sev.en Energy podala žalobu na osm klimaticko-zelených aktivistů, kteří loni na podzim vlezli na
rypadlo v lomu Vršany u Mostu a několik dní ho odmítali opustit. Firma po
nich chce finanční náhradu za způsobenou škodu. Podobných kousků, či
přímo trestných činů se „zelení“ dopouštějí stále častěji. Ne nadarmo
dostali aktivisté ekologistických organizací Duha, Greenpeace ČR, Zelený kruh, Calla a dalších výstižnou nálepku ekoteroristé.
Totalitní ideologie potřebuje ke svému bytí
třídního nepřítele, kterému by vyhlásila totální
boj. Komunismus měl za úhlavního nepřítele
imperialisty z Wall Streetu. Zelení aktivisté mají
za nepřítele číslo jedna uhlí. Uhlí může ze klimatické změny a všechno zlé, co se světě děje.
Ve jménu totalitní doktríny je třeba zavřít uhelné doly a lomy, uhelné elektrárny a teplárny.
OKAMŽITĚ!!! K dosažení tohoto cíle je každý
prostředek, i ten nelegální a zavánějící terorismem, omluvitelný.
Jenže to má háček. V celé EU by do roku
2030 mohlo zmizet 160 tisíc míst spojených
s těžbou uhlí a uhelnými elektrárnami. V České
republice to může být 18 tisíc. Vlivem stále se
zdražujících emisních povolenek se zavírají
uhelné elektrárny a doly musí zavírat provozy.
V Sokolovské uhelné končí v srpnu provoz
tlakové plynárny a mluví se o tom, že by černouhelná důlní společnost OKD mohla skončit
již příští rok nebo o rok později. Začne se propouštět…
Šéfové z Hnutí Duhy a Greenpeace CZ požádali vedení Odborového svazu PHGN o schůzku. 12. srpna překvapeným odborářům nabídli
pomoc. Podle jejich slov je zaskočilo náhlé

uzavření provozu plynárny v Sokolovské uhelné
a možnost brzkého uzavření OKD.
Konečně jim snad došlo, jaké dopady bude
jejich snažení mít na zaměstnanost, domácnosti a firmy nejpostiženějších regionů. Možná
jsou zelení aktivisté a protestující školní mládež natolik zmasírováni totalitní propagandou,
která nepřipouští diskusi, že ignorují fakta.
V tom případě se ale budou oni a my s nimi
brzy při pohledu na účtenky velmi divit.
Dodávky elektřiny musí být stabilní, a proto
musí být stabilní i jejich výroba. Jenže to je
právě to, co obnovitelné zdroje nemohou garantovat. Kdo ponese odpovědnost za hrozící
energetickou pohromu a energetickou chudobu?

Ta hra má falešné pozlátko
Nabídnutá pomoc ekologických hnutí odborářům je zřejmě zase jen falešná hra. Snaha, jak
se vyvinit z hrozí pohromy, kterou sami pomáhají spustit. Fakta jsou ale jasná a snadno
dostupná. Bez uhelných dolů a lomů, elektráren a tepláren se ještě dlouho neobejdeme.
Obnovitelné zdroje se i přes masivní podporu
z veřejných rozpočtů podle statistik ministerstva průmyslu a dopravy podílejí na výrobě
elektřiny z pouhých 11 procent. A to i přesto,
že dotace na ně dosahuje už od začátku této
dekády kolem 44 miliard korun ročně.
Zelení a klimatičtí aktivisté se často ohánějí
podporou veřejného mínění. I to je falešné.
Podle 92 procent Čechů je nutné, aby Česká
republika byla i v budoucnu v oblasti výroby
elektrické energie soběstačná. Většina lidí vidí
budoucnost tuzemské energetiky v postupném
a rozumném utlumování uhlí, v kombinaci jaderných a obnovitelných zdrojů energie. Vyplývá to z výzkumu veřejného mínění provedeného agenturou IBRS.

Petr Kolev

KARVINÁ: Svátek Dne horníků letos OKD uctí
Pietním aktem v neděli 6. září. Na Univerzitním
náměstí v Karviné se sejde vedení OKD, odboráři, vedení města Karviné, HBZS, krojovaní
horníci a hosté. „Položíme věnce u památníků
horníků, kteří zahynuli při výkonu svého povolání, a následně půjdeme v průvodu do kostela
Povýšení sv. kříže, kde v 10:30 začne bohoslužba za zemřelé horníky,“ přiblížil akci Radim
Tabášek, výkonný ředitel OKD. S ohledem na
minulé měsíce, kdy se firma potýkala s onemocněním covid-19 u svých zaměstnanců,
nebudou probíhat Hornické slavnosti s kulturním programem.
MOST: Zkamenělé rostliny a stromy z lomu
Vršany u Mostu se stanou součástí nové paleontologické expozice Národního muzea v Praze.
Exponáty našli horníci při těžbě uhlí v povrchovém lomu. Zaměstnanci lomu jsou na možnost
nálezu vzácných minerálů a fosilií připravováni.
„Včas odhalí, že by se mohlo jednat o miliony
let starý exponát. Je především jejich zásluha,
že můžeme Národnímu muzeu zkameněliny
nabídnout,“ uvedl geolog těžební společnosti
Petr Šulcek. Fosilie slouží vědcům z celého
světa. Zkamenělé stromy Vršanská uhelná už
věnovala Oblastnímu muzeu Most nebo muzeu
v Ústí nad Labem.
KARVINÁ: Kroužek krojovaných horníků Barbora chystá uctění památky třiceti obětí výbuchu
metanu ve 40. sloji Prokop na této šachtě v
Karviné-Dolech. V den třicátého výročí tragédie
– 18. října 2020 – odhalí ve zdejší kompresorovně pamětní desku horníkům, kteří zahynuli v
postižené oblasti. Uhlí se na Barboře kopalo do
roku 2002, zbylé zásoby dobývali havíři z Darkova. Areál po útlumu získal státní podnik DIAMO, technická likvidace Dolu Barbora včetně
jam již byla ukončena. Zbyla tu někdejší kompresorovna, která byla prohlášena za technickou památku.

Z regionů
SOKOLOV: Rekultivační jezero Medard na Sokolovsku je v současnosti největším jezerem svého typu v Česku. Jezero, které vzniklo zaplavením zbytkové jámy hnědouhelných lomů Medard-Libík, s plochou 493,5 hektaru výrazně
přesahuje druhé největší rekultivační jezero
Most na Mostecku (311 ha). Napouštět se
začalo vodou z řeky Ohře před deseti lety. Zaplaveny byly jámy mezi obcemi Sokolov, Svatava, Habartov, Chlum, Bukovany a Citice. Uhlí se
zde těžilo v dole Libík od roku 1872, v dole
Medard od roku 1918, těžbu zde majitel dolů
Sokolovská uhelná ukončil v roce 2000. V budoucnosti se počítá se vznikem jezer, které
překonají tisíc hektarů. Největším, s plochou
1312 ha, by mělo být jezero Jiří-Družba na Sokolovsku. Má vzniknout spojením a zatopením
zbytkových jam po těžbě v lomech Jiří a Družba
po ukončení těžby v roce 2038. Pro srovnání –
největší jihočeský rybník Rožmberk má zhruba
490 hektarů a největší česká vodní nádrž Lipno
asi 4870 hektarů.
KARVINÁ: Vedení zdravotní pojišťovny RBP podporuje rozhodnutí každodenně provádět v souvislosti se znovuobnovením těžby černého uhlí
v OKD kapacitní a rychlé testování pracovníků
na covid-19, které je nyní hlavním preventivním
nástrojem proti šíření nákazy koronaviru. Pojišťovna proto vyčlení dva miliony korun jako příspěvek na 20 tisíc PCR testů na Karvinsku.
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Jak vidí novelu zákoníku práce
právníci OS PHGN
Dne 10. června 2020 byl přijat zákon č. 285/2020 Sb., který novelizuje zákon
č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů. Oficiální připomínkové řízení k návrhu začalo 28. června 2019. Ve skutečnosti však práce na
novele trvaly mnohem déle, protože novelu s obdobným obsahem připravila
již předchozí vláda. Připomínkové řízení začalo v srpnu 2018.

JUDr. Antonín Těšík
Tehdejší parlament nestihl návrh projednat
pro skončení volebního období. Aby se neopakovala situace, kdy schvalování novely bylo v
parlamentu zpomaleno, současná vláda schválila návrh a předložila jej parlamentu až poté,
kdy došlo v tripartitě k dohodě. Vládní návrh
novely je tak kompromisem mezi požadavky
Ministerstva práce a sociálních věcí, zaměstnavateli a odbory. Účinnosti nabyla novela 30.
července 2020, avšak v případech, kdy je třeba, aby dotčené subjekty měly čas se na změnu připravit, nebo v případech, kdy se nové
nároky odvozují od kalendářního roku, nabývají
vyjmenovaná ustanovení účinnosti 1. ledna
2021. V našich článcích se budeme postupně
zabývat jednotlivými tématy s upozorněním na
ty změny, které považujeme z hlediska našich
členů za důležité.

Zákoník práce — 1. část
Náhrada škody
Náhradu škody, resp. náhradu majetkové a
nemajetkové újmy, upravuje zákoník práce
v části jedenácté, v paragrafech 248 až 275.
Považujeme za důležité upozornit na tyto změny:
1) Došlo k rozšíření případů, kdy zaměstnanec
není povinen zakročit k odvracení škody hrozící
zaměstnavateli, a to o případy, kdy by zákrokem vystavil vážnému ohrožení i jinou osobu
než jen ostatní zaměstnance nebo osobu blízkou, jako tomu bylo dosud (§ 249 odst. 2 ZP).
Změna nabyla účinnosti 30. července 2020.

Renta
2) Velmi významnou změnu přinesla novela
ustanovení o náhradě za ztrátu na výdělku po
skončení pracovní neschopnosti (dále jen

Mgr. Markéta Marinková
„renta“). § 271b odst. 3 po novele zní takto
(nový text podtržen): „Náhrada za ztrátu na
výdělku po skončení pracovní neschopnosti
nebo při uznání invalidity podle odstavce 1
přísluší i zaměstnanci, který je veden v evidenci
uchazečů o zaměstnání; za výdělek po pracovním úrazu nebo po zjištění nemoci z povolání
se považuje výdělek ve výši minimální mzdy
platné v den prvního zařazení do evidence
uchazečů o zaměstnání. Pobíral-li zaměstnanec před tím, než se stal uchazečem o zaměstnání, náhradu za ztrátu na výdělku po skončení
pracovní neschopnosti, přísluší mu tato náhrada po dobu zařazení do evidence uchazečů o
zaměstnání v takové výši, ve které mu na ni
vzniklo právo za trvání pracovního poměru
nebo právních vztahů založených dohodami o
pracích konaných mimo pracovní poměr. Po
skončení zařazení do evidence uchazečů o
zaměstnání se při výpočtu náhrady za ztrátu na
výdělku po skončení pracovní neschopnosti
nebo při uznání invalidity postupuje u všech
poškozených podle odstavce 1.“
Vzhledem k tomu, že šlo o poslanecký návrh,
který byl přijat, lze jen zhruba odhadovat, jaký
byl záměr předkladatele. Dle našeho názoru
první (vyznačená) změna znamená, že výše
renty, na jakou vzniklo zaměstnanci právo za
trvání pracovněprávního vztahu, mu náleží
pouze po dobu zařazení do evidence uchazečů
o zaměstnání.
Druhá (vyznačená) změna znamená, že když
tato evidence skončí, např. uzavře-li zaměstnanec nový pracovněprávní vztah, bude se při
výpočtu renty postupovat podle odstavce 1,
tedy: „Náhrada za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti nebo při uznání invalidity přísluší zaměstnanci ve výši rozdílu mezi
průměrným výdělkem před vznikem škody a
výdělkem dosahovaným po pracovním úrazu
nebo po zjištění nemoci z povolání s připočtením případného invalidního důchodu pobíraného z téhož důvodu. Ke snížení invalidního dů-

chodu pro souběh s jiným důchodem podle
právních předpisů o důchodovém pojištění, ani
k výdělku zaměstnance, kterého dosáhl zvýšeným pracovním úsilím, se nepřihlíží.“ Výpočet
renty se tedy nebude odvíjet od výdělku z posledního zaměstnání, nýbrž od výdělku před
vznikem škody.
Tato úprava se tedy týká těch zaměstnanců,
kteří pobírají rentu a podaří se jim najít nové
(druhé, třetí) pracovní uplatnění. V těchto případech by se nadále nemělo při výpočtu renty
vycházet z renty, kterou měl zaměstnanec
v posledním zaměstnání, ale mělo by se vycházet z výdělku před vznikem škody, tedy „jít znovu na začátek“.
Přechodné ustanovení k této úpravě stanoví, že
renty přiznané dle dosavadního zákoníku práce
náleží ode dne účinnosti ve výši podle nové
úpravy. Tedy nelze o nějaké „doplatky“ žádat
zpětně. Také upozorňujeme, že nová změna se
týká pouze rent přiznaných dle stávajícího zákoníku práce, tedy zákona č. 262/2006 Sb.,
v kterémkoliv znění od roku 2007, kdy nabyl
účinnosti. Rent přiznaných dle předchozí právní
úpravy se změna netýká.
Změna nabyla účinnosti 30. července 2020.

Jednorázová náhrada nemajetkové
újmy
3) Novela přinesla pro zaměstnance pozitivní
změnu, když zavádí nový typ náhrady, a to jednorázovou náhradu nemajetkové újmy při
zvlášť závažném ublížení na zdraví zaměstnance: „Při zvlášť závažném ublížení na zdraví zaměstnance přísluší jeho manželovi, partnerovi
51a), dítěti a rodiči jednorázová náhrada vzniklé nemajetkové újmy. Tato náhrada přísluší i
dalším osobám v poměru rodinném nebo obdobném, které újmu zaměstnance pociťují jako
vlastní újmu.“
Lze předpokládat, že ohledně výše náhrady a
výkladu pojmu „zvlášť závažné ublížení na zdraví“ bude soud postupovat obdobně jako je tomu při odškodňování dle občanského zákoníku. Nejvyšší soud ve svém rozhodnutí ze dne
27. června 2019 ve věci sp. zn. 25 Cdo
4210/2018 uvedl: „Při vymezení pojmu „zvlášť
závažné ublížení na zdraví“ nutno vycházet
zejména ze závažnosti následků primární oběti.
Půjde zpravidla o ta nejtěžší zdravotní poškození, zejména o kómatické stavy, závažná poškození mozku či o ochrnutí výrazného rozsahu, tj.
o následky srovnatelné s usmrcením osoby
blízké, kdy duševní útrapy sekundárních obětí
dosahují určité vyšší intenzity. Jedná se o duševní útrapy (smutek, pocity zoufalství a beznaděje, strach) spojené s vědomím, že tato osoba
byla trvale vyřazena z většiny sfér společenského uplatnění a změnila se v osobu trpící výjimečně nepříznivým zdravotním stavem. Lze též
odkázat na principy evropského deliktního
práva (PETL), představující nejvýznamnější
dokument právní unifikace této oblasti, jejichž
článek 10:301 hovoří o nároku osob majících
blízký vztah k poškozenému, který utrpěl smrtelnou nebo velmi vážnou nesmrtelnou újmu.
Z dikce uvedeného článku lze učinit závěr, že
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nesmrtelná újma musí být svou závažností
srovnatelná s usmrcením blízké osoby. Kromě
případů s nejzávažnějšími následky může jít i o
případy velmi těžkých zranění, která budou
primární oběť po delší dobu ohrožovat na životě nebo po delší dobu zatěžovat výrazně nepříznivým zdravotním stavem, což bude mít citelný
dopad do osobnostní sféry blízkých osob, a
jejich duševní útrapy tak budou do té míry intenzivní, že musí být odškodněny i přesto, že
následky zranění nebudou nejtěžší.“
Přechodné ustanovení stanoví, že právo na tuto
náhradu přísluší, vznikla-li újma nejdříve dnem
nabytí účinnosti, tedy 1. ledna 2021.
Změna nabude účinnosti 1. ledna 2021.

Výše náhrady nákladů spojených
s pohřbem
4) Významná a pro zaměstnance pozitivní změna je nová úprava výše náhrady přiměřených
nákladů spojených s pohřbem. Doposud byly
tyto výdaje omezeny maximální částkou
20 000 Kč, s tím, že vláda může tuto částku
navýšit. Nově bude platit, že: „Náhradu přiměřených nákladů spojených s pohřbem tvoří
výdaje na zřízení pomníku nebo desky do výše
nejméně jedenapůlnásobku průměrné mzdy
v národním hospodářství zjištěné za první až
třetí čtvrtletí kalendářního roku předcházejícího

kalendářnímu roku, ve kterém na tuto náhradu
vznikne právo; výše této náhrady se zaokrouhluje na celé stokoruny nahoru. Náhradu přiměřených nákladů spojených s pohřbem tvoří dále
výdaje účtované za pohřeb, hřbitovní poplatky,
výdaje na úpravu pomníku nebo desky, cestovní výlohy a jedna třetina obvyklých výdajů na
smuteční ošacení osobám blízkým.“ a „Výši
průměrné mzdy zjištěné podle odstavce 2 vyhlásí Ministerstvo práce a sociálních věcí na
základě údajů Českého statistického úřadu
sdělením uveřejněným ve Sbírce zákonů.“
(§ 271g odst. 2 a 3).
Tedy nejenže dojde k faktickému navýšení výše
náhrady (průměrná mzda v národním hospodářství za 1. až 3. čtvrtletí 2019 činí 33 429
Kč; 33 429 Kč x 1,5 = 50 144 Kč), ale je také
stanoven mechanismus automatického navyšování.
Změna nabude účinnosti 1. ledna 2021.

lečné domácnosti,
● další osoby v poměru rodinném nebo obdobném, které újmu zaměstnance pociťují jako
vlastní újmu.
Mění se i výše náhrady, když dosud pevné částky ve výši 240 000 Kč budou nahrazeny novým
způsobem výpočtu: „Jednorázová náhrada
nemajetkové újmy přísluší každému pozůstalému podle odstavce 1 nejméně ve výši dvacetinásobku průměrné mzdy v národním hospodářství zjištěné za první až třetí čtvrtletí kalendářního roku předcházejícího kalendářnímu roku,
ve kterém právo na tuto náhradu vzniklo; je-li
náhrada vyplácena oběma rodičům, vyplatí se
každému z nich polovina této částky. Výše jednorázové náhrady nemajetkové újmy pozůstalých se zaokrouhluje na celé stokoruny nahoru.“ a „Výši průměrné mzdy zjištěné podle odstavce 2 vyhlásí Ministerstvo práce a sociálních věcí na základě údajů Českého statistického úřadu sdělením uveřejněným ve Sbírce zákonů.“ (271i). Tedy nejenže dojde k faktickému
Úprava nemajetkové újmy
navýšení výši náhrady (průměrná mzda v nápozůstalých
rodním hospodářství za 1. až 3. čtvrtletí 2019
činí 33 429 Kč; 33 429 Kč x 20 = 668 580
5) Významná a pro zaměstnance pozitivní změ- Kč), ale je také stanoven mechanismus autona je nová úprava nemajetkové újmy pozůsta- matického navyšování.
lých. Okruh oprávněných se rozšiřuje na:
Změna nabude účinnosti 1. ledna 2021.
● všechny děti zemřelého, nejen nezaopatřené,
Autoři: Mgr. Markéta Marinková,
jak tomu bylo dosud,
JUDr.
Antonín
Těšík, právníci OS PHGN
● rodiče zemřelého, vypouští se podmínka spo-

Krize dopadá především na hornické profese
Útlum těžby hnědého uhlí a celosvětový trend odklonu od tradičních zdrojů
energie se naplno dotýká především regionů, kde byla historicky těžba uhlí
nejpřednějším průmyslovým odvětvím. Ústecký kraj patří společně s Karlovarským a Moravskoslezským k nejpostiženějším oblastem. O tom, jak vidí osud
hornické profese a kde chce hledat oporu, mluvil v rozhovoru se Sev.en Novinami předseda sdružení Jaromír Franta.
Jak vidíte současnou situaci v těžebních společnostech?
Za třicet šest let, co v hornictví pracuji, jsou
na tom těžební společnosti nejhůř. Horníci doplácí na naivní pohled všech ekofanatiků a
populistických politiků, kteří se domnívají, že
přechod od uhlí k energii z jiných zdrojů může
být dílem několika let. Přesvědčují národ, že si
vystačíme s energií z větrných a solárních elektráren bez ohledu na to, kde budeme elektřinu
brát, až nebude foukat nebo svítit slunce. Samozřejmě je nám všem jasné, že uhelná energie je na ústupu. I utlumovat se ale musí s rozmyslem, a to se neděje. Právě v důsledku
unáhlených rozhodnutí se uhelný průmysl a
energetika vůbec ocitá v krizové situaci. Naše
těžební společnosti, stejně jako ostatní v tomto
odvětví, nevyjímaje. Situace tedy není nijak
lehká, také ale není zoufalá. Hornictví ještě
neumírá, společnost nás bude potřebovat.

Jak chcete hornictví ze své pozice pomáhat?
Přesně tak, jako dosud. Budu dál fungovat
jako mluvčí horníků při jednání s vedením společností. Prosazovat zájmy horníků a snažit se
co nejvíce zmírnit dopady krize. Samozřejmě je
jasné, že nějakým způsobem se současná situace dotkne každého z nás. Mojí snahou ale je,
aby to horníky bolelo co nejméně. Odborová
organizace není bezzubá. Už jsme toho s kolegy
hodně dokázali.
Například dotlačit vládu ke schválení nařízení, na jehož základě zaměstnanci nejenom
z lomu ČSA v případě propuštění pobírají příspěvek ke zmírnění sociálních dopadů souvisejících s útlumem těžby hnědého uhlí. Naposledy
bylo toto nařízení uplatněno v případě kolegů
při ukončení hlubinné těžby v lomu ČSA letos
na jaře. Snaha pomáhat horníkům mě také
dovedla na kandidátku Lepšího severu do zastupitelstva Ústeckého kraje.
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Hájit horníky je jediný váš cíl v krajském zastupitelstvu?
Horníci jsou u mě na prvním místě. Byli a vždy
budou. Jsem ale také už čtvrté volební období
zastupitel obce, kde žiji. Vím, s čím se musí
malé obce potýkat a co by jim pomohlo. I malých obcí, jako je ta naše, se přeměna uhelných
regionů týká. Chci, aby to pro nás pro všechny,
pro horníky i pro obyvatele měst a obcí dopadlo
co nejlépe. Ve své kandidatuře do krajského
zastupitelstva vidím příležitost, jak pokračovat
v práci. Kdybych nebyl přesvědčený, že se se
současnou situací dá něco dělat, tak bych do
toho nešel.

(Redakčně kráceno)
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