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Podpora „Výzvy Severočeského sdružení odborových organizací důlního průmyslu
k územně ekologickým limitům těžby hnědého uhlí“.

Vážený pane předsedo vlády,
I my, odboráři Českého odborového svazu energetiků, se připojujeme k výzvě našich kolegů,
horníků ze SD Bílina, k prolomení územně ekologickým limitům těžby hnědého uhlí.
Bezkonfliktní pokračování těžby je v souladu s platnou Státní energetickou koncepcí, která
předpokládá, že bezpečné dodávky elektrické energie a tepla budou garantovány především
přednostním využitím dostupných tuzemských energetických zdrojů. ČOSE vítá, že Státní
energetická koncepce uvažuje s dalším využitím uhelných zásob na dole Bílina a že korekce
stanovených limitů hnědého uhlí je zahrnuta ve všech scénářích Státní energetické koncepce
a je schválena vládou ČR. Tím se vytvoří nejen v Severočeských dolech možnost zaměstnat
další horníky, ale stabilizuje i zaměstnanost například v Elektrárně Ledvice, která
v současnosti nevyrábí pouze elektrickou energii, ale zabezpečuje i komfortní teplo
pro Teplice, Bílinu a obce v přilehlém okolí. Zásoby kvalitního hnědého uhlí v tomto
dobývacím prostoru zajistí nejen dostatek uhlí, ale také garantuje zachování 3 000 přímých
pracovních míst a dalších několika tisíců nepřímých pracovních míst v okresech Teplice, Most
a Chomutov, tedy v oblastech s vysokou mírou nezaměstnanosti.
Odboráři ČOSE oceňují korektní postup vedení společnosti Severočeských dolů směřující
k dohodě při řešení střetů zájmů s dotčenými obcemi a fyzickými osobami a vyzývají vládu
ČR ke schválení rozhodnutí o korekci územních limitů na dole Bílina ještě v letošním roce.
A na tomto základě urychleně zahájit práce na získání nového povolení k další těžbě tak, aby
nové povolení mohlo být účinné od roku 2020.
Odboráři ČOSE jsou členy Asociace samostatných odborů, která dlouhodobě podporuje
variantu č. 4 Státní energetické koncepce. Tato varianta nabízí prolomení limitů na dole
Bílina i na dole ČSA tzv. „velká armáda“. Na dole Bílina je posunutí limitů bezproblémové, na
dole ČSA by se měli majitelé vyrovnat s občany při přestěhování do jiné lokality. K tomu ale
potřebují rozhodnutí vlády. Dle našeho názoru, by měla o tomto rozhodnout ještě tato vláda,
aby konečně skončily dohady a nervozita. Pro toto tvrzení nás vedou tyto důvody:
‐ žádná vláda by si neměla dovolit odepsat zásoby uhlí na dole ČSA tzv. „velká armáda“
‐ tyto zásoby uhlí by mohli být rychle využity v případě odkladu výstavby nových
jaderných bloků nebo neprodloužení provozu elektrárny Dukovany

‐
‐
‐

‐

s rozvojem nových technologií v energetice, bude stejně docházet k poklesu těžby
uhlí
při požadavku snížení vývozu elektrické energie u ČEZ, a.s. – kde bude stát inkasovat
peníze za daně a dividendy
moderní uhelné elektrárny jsou nezbytným doplňkem provozu jaderných elektráren a
hlavně neregulovatelných obnovitelných zdrojů, zatím se na lepší regulaci výkonu
nepřišlo. Proto budou stále potřeba
udržení zaměstnanosti v regionech s vysokou nezaměstnaností

Toto je několik důvodů, proč odboráři ČOSE a ASO schvalují rozhodnutí vlády o lomu Bílina a
žádají vládu o rozhodnutí o lomu ČSA ještě v tomto volebním období.
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