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Vážený pane ministře,
Ministerstvo průmyslu a obchodu na základě podnětu ministra financí připravuje dílčí
novelu Horního zákona, která by se měla týkat pouze problematiky úhrad placených
těžebními společnostmi. Všem těžebním společnostem by se mělo procento úhrady
z vydobytého nerostu zvýšit na dvojnásobek, hnědouhelným společnostem až na
nepochopitelný desetinásobek. Co je ještě více zarážející je obrácení poměru rozdělení
vybraných financí z úhrad ve prospěch státní kasy.
Schválení tohoto nekoncepčního návrhu bude mít ekonomické dopady do hospodaření
těžebních společností, které se projeví do omezení investic, obnovy a rozvoje. Dojde ke
snížení zakázek pro průmysl v regionech a s největší pravděpodobností i k omezení podpory,
kterou těžební společnosti poskytují obcím a krajům na vzdělávání, sociální, sportovní a
kulturní účely.
Pro odbory je však nepřijatelné, že dopady neuváženého navýšení úhrad bude mít za
následek ztrátu pracovních míst nejenom v těžebních a servisních organizacích ale i do firem,
které jsou spojené pupeční šňůrou s těžbou hnědého uhlí. To vše bude mít dopad na zvýšení
nezaměstnanosti v regionu s již tak vysokou nezaměstnaností, nárůstu kriminality a státních
výdajů na sociální politiku.
Skokové navýšení úhrad se jistě projeví i v přístupu zaměstnavatele k vyjednávání
kolektivních smluv což bude mít za následek nárůst sociálního napětí zaměstnanců těžebních
společností.
Pane ministře, důrazně Vás, jménem zaměstnanců těžebních společností, žádám o
odmítnutí nesmyslného navýšení úhrad. Společně s nedávno schválenou malou novelou
Horního zákona, která spočíval ve vyjmutí vyvlastňovacích paragrafů, s alibistickým
odsouváním schválení reálné energetické koncepce a surovinové politiky státu, s obavou
zrušit překonané a nesmyslné usnesení vlády č. 444 z roku 1991 je to další devastující
moment pro těžební organizace, pro jejich zaměstnance pro region a v neposlední ředě i stát a
energetiku jako takovou.
Věřím, že zvítězí zdraví rozum před slepou snahou naplnit státní pokladnu.
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