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Příloha: Připomínky Zaměstnavatelského svazu důlního a naftového průmyslu k materiálu 

MPO „Návrh postupu státního podniku DIAMO, s.p. k zahlazení následků hornické činnosti 
v rámci jednotlivých dolů a souvisejících dobývacích prostorů společnosti OKD, a.s.“ 

 
 
 

1. K I 4. na str. 5 – doporučuje se přeformulovat poslední větu. DIAMO, s.p. nebyl 
zřízen k okamžitému převodu dolů společnosti OKD, a.s. 

2. K II. třetí odrážka na str. 5 – doporučuje se zpřesnit formulaci takto „následně, 
nejpozději do 31. 12. 2022, na základě výzvy společnosti OKD, a.s. …“ 

3. K II. F na str. 8 ve druhém odstavci vypustit slova „byla navržena“ 
4. K III. 6. předposlední odstavec na str. 11 – dikci „ nebo dáním výpovědi k 31. 1. 

2021“ doporučujeme nahradit dikcí „ s ukončením pracovního poměru k 31. 3. 2021“. 
5. K IV. 1. Pozn. na straně 14 nahoře doporučujeme za slova „Zpracování technických“ 

vložit dikci „a sociálních“ a ve druhém punktu za slova „Technická likvidace dolu: 
likvidace“ vložit slovo „hlavních“ 

6. K V.  
- doporučujeme doplnit informaci týkající se OKD HBZS, a.s. 

o informace o pracovněprávních aspektech převzetí zaměstnanců včetně 
informace, že nebudou dávány výpovědi a o respektování PKS OKD HZBS, a.s., 

- doporučujeme konfrontovat záměr uvedený na straně 22 materiálu o výlučné 
působnosti státní HBZS na území celé ČR s rozhodnutím ČBÚ ze dne 3. 12. 2018 
č.j. SBS 30196/2018/ČBÚ-21/3 v souvislosti s určením obvodů působnosti BZS. 
Rozdělením obvodů působnosti byla lokalita ostravsko-karvinského revíru 
přidělena do působnosti OKD, HBZS, a.s. a jiné báňské záchranné stanice by 
v tomto revíru zasahovaly pouze na výslovnou žádost OKD, HBZS, a.s.  

- v souvislosti s bodem IV/5. návrhu usnesení vlády o začlenění státní HBZS do IZS  
a úkolu pro ministra vnitra doporučujeme doplnit informaci o existenci rámcové 
dohody o spolupráci č.j. MV-22273-2/PO-2008, na jejímž základě byly všechny 
HBZS začleněny podle zákona č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném 
systému, ve znění pozdějších předpisů, mezi složky integrovaného záchranného 
systému,  

- doporučujeme zvážit formulaci druhé věty na konci prvního odstavce na straně 22, 
která zpochybňuje kontrolní a dozorovou působnost a pravomoc státní báňské 
správy. Akceschopnost HBZS posuzuje, kontroluje a metodicky řídí ČBÚ ve 
smyslu jeho působnosti a pravomocí podle zvláštního zákona a prováděcího 
předpisu k jeho provedení. 

- nepovažujeme za potřebné zpracovávat novou koncepci báňské záchranné služby. 
Stávající koncepce fungující v souladu s usnesením vlády ze dne 27. července 
2016 č. 702 je funkční, odpovídá stávajícím i budoucím potřebám a převzetí OKD 
HBZS, a.s. státním podnikem DIAMO, s.p. nevyvolává podle našeho názoru 
potřebu měnit fungující systém.  


