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Stát pomáhá propuštěným horníkům, DIAMO začalo
vyplácet sociální příspěvky
Prostřednictvím státního podniku DIAMO začal stát přispívat propuštěným horníkům na
udržení jejich sociální situace poté, co ztratili zaměstnání kvůli ukončení těžby v dolech
na Karvinsku. Ti, kteří pracovali v podzemí, dostávají 8.000 korun, ostatní 5.300 korun
měsíčně. O příspěvek je velký zájem, požádala o něj většina propuštěných – téměř
13 set lidí.
“Jde o rychlou a především cílenou pomoc konkrétním lidem, kteří přišli o práci v souvislosti
s útlumem těžby a zpracování uhlí,” říká vicepremiér a ministr průmyslu a obchodu Karel
Havlíček s tím, že se i zde pomoc odvíjí od odpracovaných let. Dodává: "Obyvatelům
Moravskoslezského kraje se snažíme pomoct i jinak, s tamní samosprávou máme dohodu
o spolupráci a chystáme řadu společných projektů nejen v rámci Národního plánu obnovy."
„Mohu potvrdit, že státní příspěvek plní svůj účel a je o něj velký zájem. Největší vlnu žádostí
jsme zaznamenali během dubna v návaznosti na ukončení těžby na dolech Darkov a ČSA.
Naše Sociální centrum v Ostravě se snaží žádosti vyřizovat průběžně co nejrychleji. Stovky
lidí už mají peníze na účtech,“ uvedl Ludvík Kašpar, ředitel státního podniku DIAMO.
O sociální příspěvek požádalo dosud celkem 1.296 lidí a více než tisíc žádostí je už kladně
vyřízeno. Zamítnuté žádosti jsou zatím pouze dvě. „Převažují žádosti důlních pracovníků, tedy
s nárokem na vyšší příspěvek. Nejstaršímu žadateli je 63 let a nejmladšímu 23 let. Vesměs
převažují padesátníci. Kromě důlních pracovníků žádali o příspěvky i povrchoví včetně
úpravářů či pracovníků kancelářských profesí, mezi nimi je i 70 žen,“ doplnil Pavel Kaša,
náměstek pro ekonomiku a personalistiku odštěpného závodu ODRA, který příspěvek
administruje a vyplácí.
Příspěvek pro pracovníky dolů a podmínky jeho vyplácení připravilo Ministerstvo průmyslu
a obchodu ve spolupráci se státním podnikem DIAMO a Odborovým svazem pracovníků
hornictví, geologie a naftového průmyslu. Slouží jako další opatření, které pomůže zmírnit
nežádoucí sociální dopady vyplývající ze ztráty zaměstnání v důsledku útlumu těžby černého
uhlí v ČR. Příspěvek vychází ze stejného principu, který byl v roce 2016 použit v souvislosti
s restrukturalizací OKD a útlumem Dolu Paskov. Zvýhodněni jsou věkově starší zaměstnanci,
kteří budou mít pravděpodobně na trhu práce nejmenší šanci na uplatnění. Vládou schválený
příspěvek propuštěným zaměstnancům dolů vyplácí stát prostřednictvím státního podniku
DIAMO a jeho Sociálního centra, které působí v sídle odštěpného závodu ODRA ve správní
budově bývalého Dolu Jeremenko v Ostravě-Vítkovicích.
Na příspěvek ke zmírnění sociálních dopadů souvisejících s restrukturalizací a útlumem těžby
(Nařízení vlády č. 415/2020 Sb.) mají nárok bývalí zaměstnanci OKD, kterým skončil pracovní
poměr (dohodou nebo výpovědí) v důsledku snižování počtu zaměstnanců z důvodů
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restrukturalizace a jejich pracovní poměr trval nepřetržitě nejméně 2 roky. Výše příspěvku je
diferencovaná podle převažující činnosti. V případě převažující práce v podzemí činí 8.000 Kč,
při práci na povrchu 5.300 Kč měsíčně. Příspěvek se vyplácí po omezenou dobu v závislosti
na počtu odpracovaných let. Nejrizikovější skupina podle daných podmínek může dostávat
příspěvek až 60 měsíců, ostatní 3 až 36 měsíců. O příspěvek musí zájemci požádat do
6 měsíců od ukončení pracovního poměru.
Od 1. března 2021 státní podnik převzal za OKD také vyplácení tzv. zvláštního příspěvku
horníkům (ZPH) zhruba sedmi stovkám pracovníků (činí 1900 nebo 1500 Kč). Zákon rozlišuje
dva druhy ZPH a to zdravotní a útlumový. Nárok na něj mají například zaměstnanci, kteří byli
pro dosažení nejvyšší přípustné prašné expozice nebo ohrožení z povolání převedeni z práce
v podzemí na jinou méně rizikovou práci, ale s nižším platem.
DIAMO převzalo od společnosti OKD v první a druhé vlně letos celkem téměř
2.500 zaměstnanců, 700 z nich pokračuje pod závodem DARKOV státního podniku DIAMO
na útlumových, likvidačních a rekultivačních pracích. Necelých 18 set lidí ukončilo pracovní
poměr, část z nich využila program OKD Nová šichta.
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