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 WERKOVÝ  
 

 ODBORÁŘ  MIMOŘÁDNÉ VYDÁNÍ 
INFORMAČNÍ ČTVRTLETNÍK ZÁKLADNÍ ORGANIZACE ODBOROVÉHO SVAZU KOVO TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY | DATUM VYDÁNÍ 25. ŘÍJNA 2017 

PRŮBĚŽNÉ INFORMACE O KOLEKTIVNÍM 
VYJEDNÁVÁNÍ V TŽ PRO ROK 2018 

 V minulém vydání Werkového odboráře jsme vás informovali o zahájení kolektivního vyjednávání v TŽ pro rok 2018. Jednou 
z priorit při zahájení bylo i dosažení maximálně možného skutečného výdělku v letošním roce, minimálně však ve výši 30 050,- Kč, 
což by představovalo 10% nárůst ze základny (27 315,- Kč) roku 2017. A je nutné rekapitulovat, co se nám podařilo po dohodě se 
zaměstnavatelem realizovat v letošním roce: 

� Podepsaná KS pro rok 2017 od 1. února - růst inventurních mezd o 3,53 % - 869,- Kč (IV. prémiová skupina 3,64 % - 847,- Kč) 
� za měsíc květen vyplacení mimořádných prémií v průměru 10 000,- Kč na zaměstnance 
� od 1.7.2017 převod 55 agenturních zaměstnanců do stavu TŽ 
� od 1.7.2017 navýšení osobního ohodnocení plošně ve výši 250,- Kč zaměstnancům zařazených na tarifním stupni 3 a 4 
� od 1.7.2017 navýšení zápůjček na bytové účely (300 000,- Kč) 
� od 1.8.2017 navýšení TS o 500,- Kč zaměstnancům zařazených v TS 1–7, III. a IV. prémiové skupiny + mistři a směnoví inženýři 

o 500,- Kč v osobním ohodnocení, celkem 5 800 zaměstnanců   
� od 1.8.2017 do 30.11.2017 je v realizaci fond GR v průměru 2 000,- Kč na zaměstnance 
� za měsíc září byla vyplacena odměna za průběžné plnění HV ve výši 3500,- Kč všem zaměstnancům stejně 
� k 1.12. převod 63 zaměstnanců agentur do kmenového stavu = v Třinci zůstává 1 agentura – cca 200 zaměstnanců ročně 

 Dále jsme vás v minulém vydání 
Werkového odboráře informovali o plnění KS 
za 1. pololetí roku 2017. Nyní máme již 
skutečný výdělek za období 1-9/2017, který je 
29 417,- Kč, za stejné období loňského roku 
byl 27 608,- Kč, tedy letos za období 1-9/2017 
máme rozdíl + 1 809,- Kč. 

Vzhledem k vyplacení mimořádné 
prémie ve výši 3 500,- Kč jednotně na 
zaměstnance je očekáván skutečný 
průměrný výdělek roku ve výši cca 30 400,- 
Kč, což je cca 4,7 % nad dohodnutou KS roku 
2017. 

Rada předsedů 15.8.2017 podrobně 
prodiskutovala návrhy na KV 2018 a 
jednohlasně odsouhlasila první návrh: 20 % 
základního růstu + 6 % za splnění HV. 

Návrh byl předán straně Zaměstna-
vatele na dalším jednání Dohodovací komise 
dne 22. srpna 2017. Proběhla diskuze 
zaměřená na vysvětlení návrhů Odborových 
organizací. 

Strana Zaměstnavatele dne 4.10.2017 
předala na jednání Dohodovací komise svůj 
protinávrh: 10 % základního růstu + 3 % za 
splnění HV. Proběhla diskuze zaměřená na 
vysvětlení předloženého návrhu strany 
Zaměstnavatele. 
 Na řádném zasedání Rady předsedů 
dne 10.10.2017 předseda ZO podal aktuální 
informace z jednání DK TŽ, a. s., Rada 
podrobně prodiskutovala možnosti dalšího 
postupu KV. Na základě informací navrhlo 
vedení odborů zachovat 20 % základního 
růstu s přerozdělením (rozložením) - co se 
letos vyplatí nad dohodnutou KS (29 118,- 
Kč) upsat z návrhu pro příští rok. Z informací 
vedení společnosti je očekávaný skutečný 
výdělek letošního roku 30 400,- Kč. Návrh 
rozložení dle současných odhadů -  4,4 % 
letos (nad KS) a 15,6 % základní růst + 3 % 
za průběžné plnění HV + 3 % za splnění HV 
v roce 2018, ale základnu zachovat pro 
r. 2018  –  34 090,- Kč  (z 20 %)  a  zachování 

 

nárůstu zaměstnancům IV. prémiové skupiny 
jak byl v 1. návrhu odborů. K tomu návrhu 
proběhla rozsáhlá diskuze a Rada předsedů si 
odsouhlasila, že předsedové OJ a PO mají 
povinnost projednat na svých mimořádných 
výborech 2. návrh pro kolektivní vyjednávání 
15,6 % + 3 % + 3 % a přizvat na výbor aspoň 
jednoho zástupce odborové části DK TŽ, a. s., 
pro vysvětlení návrhu, zpracovat zápis o 
výsledku jednání a zaslat na sekretariát ZO do 
20.10.2017. Dále si Rada odsouhlasila 
mimořádnou Radu předsedů na 23.10.2017, 
kde proběhne hlasování o návrzích: 20 % + 6 
% nebo 15,6 % + 3 % za průběžné plnění HV 
+ 3 % za splnění HV. 

Dne 23.10.2017 proběhlo jednání 
mimořádné Rady předsedů, která schválila 
předložení 2. návrhu straně Zaměstnavatele, 
a to: 15,6 % + 3 % za průběžné plnění HV + 3 
% za splnění HV. Tento návrh nebyl schválen 
jednohlasně! (60 % ku 40 %). Druhý návrh 
Odborů byl předán straně Zaměstnavatele na 
jednání Dohodovací komise 23.10.2017, kde  

byly podrobně prezentovány důvody návrhu 
s tím, že nebyl tento návrh schválen 
jednohlasně, a to hlavně z nedůvěry 
zaměstnanců. Strana Odborových organizací 
upozornila, že bude klást velký důraz na 
přerozdělení finančních prostředků do konce 
letošního roku a dle toho bude i konečný 
návrh strany Odborových organizací pro rok 
2018. 
 Strana Zaměstnavatele se vyjádří 
k předloženému návrhu strany Odborových 
organizací do příštího zasedání DK, která 
proběhne 8.11.2016, tedy jednání o navýšení 
mezd pro rok 2018 stále pokračuje.  

Vedení odborů děkuje všem členům za 
podporu při KV a všem předsedům PO, OJ a 
úsekovým důvěrníkům za neskutečnou píli při 
prezentování veškerých kroků a postupů při 
KV pro rok 2018. 

 
Jen jako jednotný celek dosáhneme 

svých cílů. 
MaP 
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Základna … Historicky přebíraná hodnota. Jedná se o hodnotu (pro rok 2017 byla 27 315,-), na kterou se dohoduje navýšení pro další rok, 

a která je vždy navýšena o základní nárůst zaokrouhlený na celá procenta (za splnění HV se nepřipočítává). HV ... hospodářský výsledek. 

KS ... kolektivní smlouva. TS … tarifní stupně. FP … finanční plán. 

15,6 % Plnění HV + 2 % Plnění HV + 1 % 

TS + osobní ohodnocení Penzijní přip. se senioritou Směnnost 

 
Stávající TS 
od 1.8.2017 

Návrh TS 
od 1.1.2018 

Nárůst 

1. 10 600 13 700 3 100 

2. 11 500 14 700 3 200 

3. 12 400 15 700 3 300 

4. 13 300 16 700 3 400 

5. 14 200 17 700 3 500 

6. 15 200 18 700 3 500 

7. 16 100 19 700 3 600 

8. 16 400 19 100 2 700 

9. 17 100 19 000 1 900 

10. 17 900 19 400 1 500 

11. 18 900 19 800 900 

12. 19 900 20 200 300 
 

Odpracova
né roky 

Výše 
příspěvku 
(Kč/měs.) 

Při plnění 
HV (Kč/rok) 

0-5 

550,- 
(6600,-/rok) 

0 

6-10 1200,- 

11-15 2400,- 

16-20 3600,- 

21-25 4800,- 

26-30 6000,- 

31-35 8400,- 

36-40 10800,- 

41 a více 13200,- 
 

Odměna za splnění 

Při splnění pravidel pro směnnost 

+ 6 000,-/rok 

(nebo odměna pro zaměstnance cca 
v průměru + 3 200,-/rok s možností 

vyplatit v pololetí) 

Odměna za splnění HV 

+ 3 % 

Při splnění HV (FP) odměny cca 

v průměru + 10 200,-/rok 

 

Vánoční trhy v Katowicích 8. – 10.12.2017 
Cena zájezdu zahrnuje: 
� autobusová doprava 
� 2x ubytování v hotelu Krokus – Brenna 
� 2x snídaně, 1x oběd, 2x večeře 
� 1x taneční zábava s občerstvením 
� využití hotelového bazénu, vířivky, sauny po celou dobu pobytu 
� místní průvodce v Katowicích 
� koňské spřežení – kulig 
� 1x vstup do Muzea 
� Pojištění  

 

KOLEKTIVNÍ VYJEDNÁVÁNÍ 2018 

Cena zájezdu: 3 700 Kč 
K úhradě pobytu je možno použít BENE – FIT 2017 

Informace a přihlášky na úseku rekreace pí. Staszková – (3) 21 09  

Problematika mezd je složitá a orientovat se v dané otázce není vždy snadné. Proto nabízíme možnost nechat si vše 

vysvětlit zástupci dohodovací komise. Zájemci, ať se hlasí se na tel. čísle sekretariátu ZO (3) 2703. 


