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Úvodní slovo 

ZE ZPRÁVY PŘEDSEDY ODBORŮ  
NA KONFERENCI ZO OS KOVO TŽ

 

Dolní Lomná Marcel Pielesz: „Historicky nejvyššího nárůstu výdělků pro letošní rok 
jsme dosáhli díky předchozím velmi dobrým hospodářským výsledkům. Situace le-
tošního roku, oproti tomu loňskému, již ale není tak dobrá.“ 

Milé čtenářky, milí čtenáři, 

v těchto prvních prázdninových 
dnech Vám přinášíme další 
vydání Werkového odboráře, 
v kterém jsme se snažili shrnout 
to nejdůležitější, co se událo od 
posledního vydání. A že toho 
nebylo málo.  

Jsme v období, kdy stoupají 
teploty, ale i nervozita, kam se 
bude ubírat evropský ocelářský 
průmysl. Od 1.7.2019 byla 
zrušena karenční doba a 
proběhla také dvě zasedání 
vysokých orgánů ČMKOS a OS 
KOVO. Také stojí za zmínku 
finále Werk cupu „O pohár 
místopředsedy dozorčích rad“. 
O těchto a dalších tématech se 
dočtete právě v tomto čísle 
Werkového odboráře, které máte 
v rukou. 

Bujok Ondřej 
Jak jsme vám slíbili, přinášíme dnes zá-
sadní část zprávy o činnosti Základní or-
ganizace (ZO) OS KOVO TŽ za rok 2018, 
kterou přednesl její předseda Marcel Pie-
lesz na konferenci koncem dubna letoš-
ního roku. 

„Od minulé konference se toho událo 
mnoho. Proto se zmíním jen o těch nejdů-
ležitějších oblastech. 

BOJ O ZACHOVÁNÍ  
KONKURENCESCHOPNOSTI  
EVROPSKÉHO PRŮMYSLU 
Co se týče politické situace v naší repub-
lice, potažmo Evropské unii, za zmínku 
stojí stálý boj za evropský průmysl. Prů-
myslu připravují problém ti, kteří ho mají 
chránit, tedy úředníci Evropské unie. Ur-
čitě si všichni pamatujete, jak jsme jeli do 
Bruselu na dvě demonstrace, kde zá-
stupci evropských oceláren přišli dát 
jasně najevo obavy z uznání Číny za tržní 
ekonomiku. Varovali jsme, že souboj s 
konkurencí, která se neřídí stejnými pra-
vidly, může vést ke ztrátě pracovních 
míst v Evropě. Aby toho nebylo málo, loni 
prezident   Spojených   států   amerických 

rozhodl o navýšení cel na ocelové vý-
robky a hliník, i k tomu jsme zaujali stano-
visko. 

Evropské odborové svazy žádají, aby 
Evropská unie přijala rázná opatření proti 
rozhodnutí Donalda Trumpa zavést cla 
na dovoz oceli (25 %) a hliníku (10 %). 
Podle IndustriAll Europe i německého od-
borového svazu IG Metall ohrozí tento 
krok závažným způsobem evropský trh 
práce. 

Zatímco ještě nejsou vyřešeny výše 
uvedené problémy, je tady další strašák v 
podobě obchodování s emisními povo-
lenkami, který je v podstatě návrhem na 
další zdanění průmyslu. Návrh Evropské 
komise, kdy pro dva největší producenty 
oceli v ČR – Třinecké železárny a Ar-
cellorMittal, by znamenal 18 miliard korun 
dodatečných nákladů na emisní povo-
lenky v letech 2021-2030. To je moment, 
kdy každý musí zvážit smysluplnost 
svého podnikání, zejména po miliardo-
vých investicích do snižování řady emisí. 
Nám není lhostejná budoucnost našeho 
podniku potažmo celého Moravskoslez-
ského kraje (MSK). Velice si ceníme, jak 
se  ve  werku   investuje,   protože   cítíme 

jistotu zaměstnání a budoucnost pro 
další generace. Musíme proto podnik-
nout takové kroky, abychom zachovali 
konkurenceschopnost českých a evrop-
ských podniků. Jedním z našich kroků 
bylo přizvání europoslanců ČR do Třince, 
abychom s nimi tuto problematiku po-
drobně prodiskutovali a vydali prohlášení 
za hutní podniky MSK. Tady vám musím 
sdělit, že jsme oslovili všech 21 europo-
slanců, komunikovalo s námi 14 a přijeli 
čtyři. Jednání se účastnili i zástupci Oce-
lářské unie a zaměstnavatelů. Ceníme si, 
že všichni podpořili zmíněné prohlášení, 
výstup z jednání ocenil velice kladně i 
předseda vlády. 

Dlouhodobým úkolem naší ZO a OS 
KOVO je vyjednání dřívějšího odchodu 
do důchodu pro zaměstnance vykonáva-
jící náročné profese. Z minulé konference 
jsme měli zaslat prohlášení všem zainte-
resovaným ministrům, což jsme splnili. 

K tomu ale mohu prozatím jen uvést 
jedno moudro: „Neúspěch nás učí, že po-
rážka se dá přežít. Neuspět není ostuda. 
Ostuda je bát se vstát a zkusit to znovu.“ 
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KOLEKTIVNÍ VYJEDNÁVÁNÍ 
Kolektivní vyjednávání je dle mého ná-

zoru největší prioritou odborů, a proto i 
loni naši členové podpořili svou účastí v 
Praze akci vyhlášenou ČMKOS pod ná-
zvem „Konec levné práce“. Plně se zto-
tožňujeme s požadavkem na růst reál-
ných mezd. Jak prokazují všechna do-
stupná data, dosahuje české hospodář-
ství velmi dobrých výsledků, a to zejména 
v průmyslu. České firmy se svou výkon-
ností často vyrovnají těm západoevrop-
ským, kupní síla vyplývající z mezd je při-
tom u nás oproti západu nižší. 

Dohodování kolektivních smluv pro le-
tošní rok nebylo vůbec jednoduché. Vy-
jednat dobrou kolektivní smlouvu je ná-
ročná záležitost, ale vždy se snažíme do-
sáhnout co nejlepších výsledků. Loňský 
rok byl náročnější, vyjednávali jsme no-
vou Podnikovou kolektivní smlouvu (PKS) 
na období let 2019 až 2021. Když se vy-
sloví slova kolektivní smlouva, sociální di-
alog, tak by každý zaměstnanec měl 
zbystřit pozornost. Dokument, jakým je 
kolektivní smlouva, je tou nejvíce důleži-
tou normou ve vztahu zaměstnanec – za-
městnavatel. Bez vzájemného pocho-
pení, bez sociálního dialogu lze jen stěží 
dosáhnout vzájemné dohody. A proto 
jsem velice rád, že v rámci působnosti 
naší základní organizace, kde zastřešu-
jeme v současnosti 17 společností, se 
umíme dohodnout.  

 

VYUŽILI JSME PŘEDCHOZÍCH VELMI 
DOBRÝCH HOSPODÁŘSKÝCH  
VÝSLEDKŮ K SJEDNÁNÍ  
MAXIMÁLNÍHO RŮSTU VÝDĚLKŮ 

Samozřejmě, že před vyjednáváním 
jsou naše ambice vždycky větší. Ko-
nečný výsledek i přes všechny záležitosti 
je na velmi vysoké úrovni. Využili jsme 
velmi dobrých hospodářských výsledků a 
maximálně se snažili rozložit nárůsty do 
roku 2018 a 2019. Po vyhodnocení PKS 
za rok 2018 musím konstatovat, že se 
stal rokem s historicky nejvyšším nárůs-
tem v TŽ. Vždyť jsme dosáhli nárůstu 
23,3 % a dosáhli průměrného výdělku ve 
výši 35 021 Kč. 

Pro rok 2019 se nám podařilo také do-
hodnout pěkný základní nárůst. Před 
námi všemi je ale velký kus práce, aby-
chom na sjednané odměny dosáhli. Vývoj  

letošního roku už totiž není tak dobrý jak 
loni. Oceňujeme naše akcionáře, vedení 
firem za investice a rozvoj, udržení konku-
renceschopnosti na trhu a za nastavení 
vize do budoucna. Ještě jednou, moc si 
těchto investic vážíme. Nesmírně si vá-
žíme i toho, že vedení společností nás vy-
slyšelo a začalo investovat i do zaměst-
nanců, protože jen spokojený zaměstna-
nec je největším přínosem pro podnik, a v 
současné době při nedostatku kvalifikova-
ných pracovníků a nízké nezaměstnanosti 
to platí o to více. Věřím, že veškeré inves-
tice se nám promítnou v hospodářských 
výsledcích. 

Nesmírně si vážím stability naší společ-
nosti a jistoty pro zaměstnance. Když po-
myslím na kolegy z Mittalu, v jaké jsou ne-
jistotě už přes rok, co se dozvěděli, že je 
podnik na prodej. Evropská komise již 
schválila prodej společnosti Liberty House, 
ale jejich budoucnost je nadále ve 
hvězdách. 

Mnoho známých z AMO mi již několikrát 
řeklo: „Škoda, že nás v roce 2003 nevzal 
Třinec, mohli jsme být v jistotě jak vy. I ko-
legové z Válcovny trub na jejich konferenci 
prohlásili, že měli obrovské štěstí, když je 
Třinecké železárny koupily. Situaci vidí 
zblízka, protože jsou přímo v dění pro-
blému, který začal v OKD, Vítkovicích a 
nyní v Mittalu. 

Byl bych velice rád, kdyby si naši za-
městnanci tuto výhodu uvědomili a přestali 
být tak negativně nastavení v relativně 
dobré době. Měli bychom narovnat mezi-
lidské vztahy a vytvořit lepší atmosféru v 
pracovních kolektivech, což by bylo velkou 
motivací k pozitivnějšímu nastavení za-
městnanců. 

ODBORY I NADÁLE CHTĚJÍ PŘISPĚT 
K UDRŽENÍ PROSPERITY HUTĚ 
V rámci ZO proběhlo více jak 60 členských 
schůzí a konferencí. Na všech těchto jed-
náních se vedla diskuze, jak současné slo-
žité situaci pomoci. Hodně bude záležet na 
nás, jak budeme prezentovat mezi rodinou 
a známými naše pracovní podmínky. Po-
kud od nás půjdou pozitivní výroky, udr-
žíme v povědomí občanů našeho regionu, 
že jsme TOP firma, a dokážeme udržet i 
přitáhnout nové kvalitní zaměstnance. 

Máme svoji střední odbornou školu, 
která prošla rozsáhlou rekonstrukcí a mo-
dernizací, což je v současné době super 
velká výhoda. Ale mrzí mě, že v našem 
regionu není velký zájem o technické 
vzdělání. Všichni chtějí jen studovat na 
manažery. Někdo ale musí prací vytvářet 
hodnoty. 

Náš podnik prošel mnoha rekonstruk-
cemi a už nepracujeme tak těžce jak naši 
předkové. I pracovní prostředí se velmi 
změnilo. My všichni bychom měli k jeho 
rozvoji přispět například i tím, že budeme 
doporučovat mladé generaci studovat na  

SOŠ TŽ a tím získávat nové, technicky 
vzdělané zaměstnance. Nebudeme se 
pak ani potýkat se zaměstnáváním ci-
zinců. 

BOZP 
Působením odborů v oblasti BOZ předsta-
vujeme významnou preventivní funkci. Při-
spíváme k ochraně života a zdraví zaměst-
nanců tím, že je pomáháme chránit před 
pracovními úrazy, nemocemi z povolání a 
jejich zdravotními i sociálními následky. Ve 
vývoji pracovní úrazovosti za loňský rok do-
sáhl podnik velmi solidní úrovně.  

KARENČNÍ DOBA SE RUŠÍ 

 

Českomoravská konfederace odboro-
vých svazů oceňuje přístup poslanců, 
kteří zvedli ruku pro to, aby zaměstnanci 
už od prvního dne nemoci mohli znovu 
dostávat nemocenskou. Napravili tak 
asociální rozhodnutí senátorů a dlouho-
letou nespravedlnost. „V Poslanecké 
sněmovně zvítězil zdravý rozum a za-
městnanec, který se chce léčit, se už ne-
musí bát. Od roku 2008, kdy byla ka-
renční doba zavedena, upozorňujeme 
na její velmi negativní zdravotní a soci-
ální dopady. Byl to velmi citelný zásah 
do rozpočtu zaměstnanců v době ne-
moci. Názor, že karenční doba byla dob-
rým opatřením proti zneužívání nemo-
censké, byl ten nejhloupější argument, 
uvedl Josef Středula, předseda 
ČMKOS. 

INFORMOVANOST ČLENSKÉ  
ZÁKLADNY 
Praxe a názory řadových členů ukazují 
na to, že nově zvolené vedení ZO spo-
lečně s předsedy provozních organizací 
musí znovu přehodnotit, jak se více při-
blížit členům, jak zlepšit přenos informací 
na všech úrovních ZO. Je nutné pravi-
delně informovat členy o jednáních vý-
konných orgánů, aby se nestávalo, že při 
pochůzkách po jednotlivých provozech 
zjišťujeme, že o akcích organizovaných 
základní organizací se dovídají až post-
factum. Je třeba se zaměřit hlavně na 
členskou základnu. Opět se na vás obra-
cím,   oslovujte   své   spolupracovníky  s 

Pokračování na str. 3 
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nabídkou vstupu do odborů. Vy máte nej-
větší možnost vysvětlit jim výhody pra-
menící z členství v odborech. 

PÉČE O ZAMĚSTNANCE 
V oblasti péče o zaměstnance mů-

žeme konstatovat, že veškeré požadavky 
na letní i zimní ozdravné pobyty pro vaše 
děti byly naplněny. Ve Žiaru, Miřetíně – 
středisku Barrandova, Chorvatsku a Itálii 
jich celkem pobývalo 405. Byly rovněž 
zorganizovány zajímavé pobytové a po-
znávací zájezdy pro dospělé za účasti 
454 osob. 

Nemohu opomenout aktivity sportovní 
komise, která pořádala turnaje v nohej-
balu, halové kopané, stolním tenise, ve 
střelbě, tenise. Účastnili jsme se 2. roč-
níku závodů motokár o pohár místopřed-
sedy dozorčích rad TŽ-MS, mezinárod-
ních turnajů ve volejbale, halové kopané 
a bowlingu. Zúčastnili jsme se meziná-
rodního turnaje v halové kopané CMC 
Zawiercie, kde jsme stejně jako loni vy-
bojovali 1. místo. Dále jsme připravili 
Dětský den a Mikuláše. 

V rámci podnikatelské činnosti, kterou 
realizujeme v našich třech střediscích, je 
zde možnost člena si uplatnit slevu ve výši 
50 %. Nadále trvá poskytování právní po-
radny pro členy zdarma. 

Při OS KOVO je zřízeno konto pro ře-
šení a vyplácení sociálních podpor našim 
členům při řešení živelných pohrom. Rov-
něž i naše ZO do něj přispívá částkou 44 
tisíc Kč ročně. 
Z konta živelných pohrom loni obdrželi dva 
naši členové pomoc ve výši 45 000 Kč. Je-
den byl postižen bleskovou povodní, dru-
hému shořela hospodářská budova. Letos 
již z konta čerpala jedna naše členka 
30 000 Kč na řešení škod po požáru bytu. 

K PLNĚNÍ USNESENÍ LOŇSKÉ KON-
FERENCE 

Usnesení z minulé konference jsme spl-
nili, Komise mladých se aktivně zapojuje 
do pomoci při sportovních i kulturních ak-
cích a zároveň se nám ji podařilo rozšířit o 
nové členy, za což vám děkuji. 

Dále přetrvává problematika dřívějšího 
odchodu do důchodu. Ta bude opět před-
mětem usnesení konference. 
Nesmírně si vážím důvěry, kterou jste 
nám dali, spolupráce, podpory, které se 
nám od vás dostává. Chtěl bych poděko-
vat všem členům za důvěru v naši ZO, ak 
tivním předsedům za maximální úsilí při 
vyjednávání kolektivní smlouvy a všem, 
kteří se jakoukoliv měrou podíleli na vy-
jednávání a celkové činnosti našich od-
borů. 

 

Nemohu opomenout také poděkovat 
kolegům ze ZO VVT , ZO SAS, Regionál-
ního pracoviště v Ostravě, vedení OS 
KOVO i ČMKOS za velmi dobrou spolu-
práci, které si velmi vážíme. 

A nemalý dík patří akcionářům a ve-
dení společnosti. Bez vzájemného po-
chopení, bez sociálního dialogu jen stěží 
lze dosáhnout vzájemné dohody.“ 

(Mezititulky a red. úprava: jw) 
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PROBĚHLO 2. ZASEDÁNÍ SNĚMU ČMKOS 

V úterý 14.5.2019 jsem se zúčastnil 2. zasedání Sněmu ČMKOS v budově DOS (dům odborových služeb). Na programu kromě klasický 
procedurálních bodů byly body: Aktuální informace Vedení ČMKOS, Zpráva o hospodaření ČMKOS za rok 2018 a Analýza zaměstna-
nosti a situace na trhu práce v roce 2018. 

Aktuální informace Vedení ČMKOS 

 V aktuálních informacích se předseda ČMKOS, 
Josef Středula věnoval například prognózám ČNB, 
které vyvracejí četné dezinformace o blížící se krizi. 
Prognóza ČNB počítá s růstem HDP pro rok 2019 o 2,2 
% a pro rok 2020 o 2,8 %. U inflace se předpokládá 
stagnace kolem 2 % nebo mírný pokles. Na trhu práce 
předpokládá prognóza ČNB mírný pokles obecné míry 
nezaměstnanosti pod 2 %. Tato čísla ukazují, že obavy 
zaměstnavatelů z razantnějšího navyšování mini-
mální mzdy a následného růstu nezaměstnanosti, 
byly mylné. 
 Byla představena nová čísla OECD k ohrožení 
pracovních míst z důvodů automatizace, z kterých vyplývá, že až 40 % pracovních míst může být ohroženo přicházejícím Průmyslem 4.0.  
 Také jsme si připomněli loňské 70. výročí Všeobecné deklarace lidských práv OSN a 100. výročí od založení Mezinárodní organizace 
práce. Mezi zakládající země MOP patřilo také Československo, dále pak Belgie, Kuba, Francie, Italie, Japonsko, Polsko, Anglie a Spojené 

státy. 
  Dále jsme se věnovali hodnocení proběhlých akcí jako například: vzpomínkový den za 123 
lidi, kteří se loni nevrátili z práce domů, prezentaci Odborové akademie 2019 a oslavy 1. Máje na 
hradě Špilberk v Brně.  
  V jednom z mnoha bodů jsme si s ostatními delegáty připomněli protestní akce, které Konfe-
derace a jednotlivé svazy podpořili v loňském roce. A že jich nebylo málo. Nejspíše i to bylo důsled-
kem toho, že důvěra v odbory roste. Za což předseda ČMKOS Josef Středula poděkoval všem členům 
ČMKOS.  

Analýza zaměstnanosti a situace na trhu práce v roce 2018  

  S analýzou Zaměstnanosti vystoupil Pavel Janíčko, profesor na Vysoké škole ekonomické 
v Praze a poradce ČMKOS. Potvrdil předpoklady dalšího snížení nezaměstnanosti a okomentoval ne-
dostatečné výdaje na Aktivní politiku zaměstnanosti ve srovnáním s ostatními členskými zeměmi EU. 
Zmínil také, že v České republice je 
vysoká míra osob pracujících jako 
OSVČ, a to přibližně 15 %. V otázce 
zaměstnávání cizinců zmínil úvahy 
o vzniku Státní agentury práce, 
které padly také v Otázkách Vác-
lava Moravce 12.5.2019. 
  Vystoupila také předsed-
kyně Odborového svazu zdravot-
nictví a sociální péče ČR, Dagmar 
Žitníková se svou prezentací o do-
padech personální krize na zdra-
votnický systém. Upozornila, že na 
některých pracovištích je situace 
až za hranou. Časový harmono-
gram všech úkonů, mnohdy byro-
kratických, které personál musí 
provádět neumožňuje řádnou péči 

o pacienty.  
 Další zasedání sněmu ČMKOS je plánováno na listopad 2019. 

bOB 
 

Oprava střechy na Beskydce skončila 

Dobrá věc se podařila a po bezmála šesti týdnech máme na penzionu Beskydka v Dolní Lomné novou 
střešní krytinu. Už nás nebude strašit zatékání, dle výrobce krytiny, dalších 100 let.  
Touto cestou bychom chtěli poděkovat všem dobrovolníkům, kteří přiložili ruku k dílu během oprav. 
I přes včasnou informaci se přihlásilo pouze několik členů, ale jejich pomoci si nesmírně vážíme. 

Ještě jednou Vám všem velký dík, vedení ZO     

 

Zdroj: https://cvvm.soc.cas.cz/cz/tiskove-zpravy/politicke/politicke-

ostatni/4897-duvera-k-vybranym-institucim-verejneho-zivota-brezen-2019 

 

Článek 23 Všeobecné dekla-

race lidských práv OSN 

(1) Každý má právo na práci, 

na svobodnou volbu zaměst-

nání, na spravedlivé a uspoko-

jivé pracovní podmínky a na 

ochranu proti nezaměstna-

nosti. 

(2) Každý, bez jakéhokoli rozli-

šování, má nárok na stejný plat 

za stejnou práci. 

(3) Každý pracující má právo na 

spravedlivou a uspokojivou od-

měnu, která by zajišťovala 

jemu samému a jeho rodině ži-

vobytí odpovídající lidské dů-

stojnosti a která by byla dopl-

něna, kdyby toho bylo třeba, ji-

nými prostředky sociální 

ochrany. 

(4) Na ochranu svých zájmů má 

každý právo zakládat s jinými 

odborové organizace a přistu-

povat k nim. 
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RADA ODBOROVÉHO SVAZU KOVO SE SEŠLA NA SVÉM 6. ZASEDÁNÍ

 

 Ve čtvrtek 6. června, v konferenčním sále hotelu Olšanka 
v Praze, proběhlo 6. zasedání Rady OS KOVO, kde je naše základní 
organizace zastoupena kol. Marcelem Pieleszem a Ondřejem Bujo-
kem.  
 Na programu byla například Kontrola úkolů z poslední Rady OS 
KOVO, Zpráva o činnosti, vyhodnocovaly se výkazy ZO OS KOVO za 
rok 2018 a schvalovala Zpráva o hospodaření OS KOVO za rok 2018. 
 Vystoupil předseda svazu kol. Jaroslav Souček s prezentací 
s aktuálními informacemi z odborového svazu KOVO. Seznámil s vý-
vojem HDP a prognózami pro rok 2019. Předběžné odhady ukazují 
růst HDP v 1. čtvrtletí 2019 mezičtvrtletně o 0,5 %. Komentoval vý-
voj mezd v kovoprůmyslu, dle šetření společnosti Trexima. V pre-
zentaci se také věnoval agenturním zaměstnancům. Jejich podíl 
k celkovému počtu zaměstnanců v kovoprůmyslu je 9,3 %. Zmínil 
také, že Češi mají pořád jednu z nejdelší pracovních dob v EU a že 
náklady práce jsou jedny z nejnižších v rámci EU. Připomněl také požadavek ČMKOS, navýšení minimální mzdy o 1650,- Kč. Zaměstnava-
telé navrhují 0 až 700,- Kč. S výraznějším navýšením souhlasí například i ministryně práce Jana Maláčová (ČSSD). Mluvil také o problémech 
v ocelářství na evropské úrovni, např. hrozba dovozu levné oceli je stále aktuální. Ale zmínil také problémy tuzemských firem – Arcelor-
Mittal Ostrava, Pilsen Steel Plzeň, kde se nevyplácejí náhrady mezd, Amcor Nový Bydžov, zde byla vyhlášena stávková pohotovost.  
 Místopředseda svazu kol. Tomáš Valášek vystoupil s prezentací vývoje členské základny. Historická čísla ukazovala pokles členské 
základny, který se nyní podařilo zastavit a projevuje se mírný růst. Na tomto se ukazuje, že důvěra v odbory roste. 

bOB 

 

H U M O R N É   O K É N K O . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

  
 

https://www.ispv.cz/cz/Vysledky-setreni/Aktualni.aspx 

Správný Čech má o dovolené tři přání:

1. jemný písek 

2. čistou vodu 

3. aby se mu neposrala míchačka 
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KONTROLA STRAVOVÁNÍ V TŘINECKÝCH GASTROSLUŽBÁCH 

 Jedno lidové přísloví říká: „Jak k jídlu, tak k dílu“. Proto je dů-
ležité, jak a kdy se stravujeme. Jídlo pro naše zaměstnance zajiš-
ťují převážně Třinecké Gastroslužby, s.r.o., které se o jídlo v Tři-
neckých železárnách starají od roku 1999. 
 V poslední době se snesla vlna kritiky na dostupnost jídel v au-
tomatech, otevírací dobu kantýn a kvalitu stravy obecně. Nutno říct, 
že převážná část kritiky je od anonymů, a tudíž je těžko ověřitelné, 
zda jsou pravdivé či ne. I přesto se podněty zabývalo jak vedení Tři-
neckých gastroslužeb, tak vedení Třineckých železáren jako objed-
natel služeb. Třinecké gastroslužby připravily dotazník spokojenosti 
se stravováním v TŽ, který můžete najít v Hromadných vzkazech, ale 
také v papírové formě na kantýnách.  Také byly naplánovány spo-
lečné kontroly v kantýnách.  
 První kontrola proběhla ve středu 12. června od 18 hodin. Kon-
trolu provedli: jednatelka Třineckých gastrolsužeb Ing. Yvetta 
Stonawská, personální ředitel Ing. Ivo Žižka a já, jako zástupce od-
borů. Byly navštíveny čtyři zařízení: kantýna č. 15 Aglomerace, kan-
týna č. 7 Válcovna předvalků, kantýna č. 13 KKO a jídelna v Konské 
u Válcovny C. Kontrolovali jsme hlavně čistotu, stav zařízení kantýn 
a pestrost výběru jídel. 

 V kantýně č. 15 jsme byli mimo otvírací dobu, ale personál je 
stále na pracovišti. Dělají úklid, vyřizují objednávky a připravují se 
na další vlnu strávníků. Ve skladech jsou balíky s ochrannými nápoji, 
a i doplňkový prodej v chladících vitrínách by uspokojil i náročného 
strávníka. Teplá strava už tu bohužel nebyla, takže jsme zkontrolo-
vali alespoň automat na chodbě. Je tu jen jeden a byl naplněn jen 
z poloviny. Dle slov přítomného personálu byl automat na začátku 
odpolední směny doplněn. 
Pokračovali jsme kontrolou na kantýně č. 7 Válcovna předvalků. Zde 
je výběr ze 3 hlavních jídel, 2 polévek, salátů z Fryčovic a moučníku. 
Nabídka je doplněna o jídla RAJ, která zde nejsou v automatech, ale 
ve velkých vitrínových lednicích. Doplňkový prodej je zde nadstan-
dartní, formou samoobsluhy. To je ale podle paní jednatelky TG dů-
vodem zvýšené míry drobných krádeží. V kantýně bylo zrovna ně-
kolik strávníků. Personální ředitel zaměstnance obešel s dotazem 
na spokojenost se stravou. Všichni přikyvují a jídlo hodnotí jako 
dobré, bez připomínek. Ještě jsem zkontroloval místo pro umytí ru-
kou – bez problémů a jedeme dále. 
 Na řadě byla kantýna č. 13 KKO. Zde je také automat na jídla 
RAJ, ale ten měl prázdných jen pár kastlíků.  V samotné kantýně 
máme na výběr ze 3 hlavních jídel, dvou polévek, salátů z Fryčovic 
a moučníku. I zde byla bohatá nabídka jídel RAJ a doplňkového pro-
deje. Kontrola probíhala obdobně jako v předešlých kantýnách. 
Ptali jsme se personálu na zůstatkový počet porcí jednotlivých jídel, 
která jídla šla ten den nejvíce a zda jsou lidé spokojení. Personální  

ředitel se opět dotázal přítomných strávníků na spokojenost s jídlem. 
Jiní lidé, podobné odpovědi. Se stravou jsou spokojeni, nic by ji ne-
vytkli. 
 Poslední zastávku jsme měli v jídelně v Konské u Válcovny C. 
I zde byl výběr jídel velký a nabídka by měla každého uspokojit. Vit-
rína s chlazeným jídlem RAJ byla naplněná až po okraj. Nabídka do-
plňkového prodeje je standardní jako v jiných kantýnách. Ochutnali 
jsme dršťkovou polévku a personální ředitel obešel přítomné stráv-
níky s dotazem na spokojenost s dnešním jídlem. Vše probíhá jako 
na ostatních provozech. Akorát absence papírových ručníků u umý-
vadel byla malým mínusem. 
 Zde bych mohl skončit konstatováním, že kontrola proběhla bez 
zásadních negativních postřehů. Ale málokdo by mi věřil, že kontrola 
nebyla dopředu nahlášena. Proto jsem se v pátek 14. června opět ko-
lem 18 hod vydal do areálu TŽ k druhé kontrole. V kantýně č. 15 byl 

automat opět plný cirka z poloviny.  V kantýně č. 7 a v kantýně KKO 
bylo vše jako před dvěma dny a nebylo tu co vytknout. Ovšem v jí-
delně v Konské u Válcovny C mě čekalo překvapení. Na výdeji teplých 
jídel byl jen jeden druh. Na dotaz, zda nemají nic jiného, mi personál 
sdělil, že do 10 minut budou mít regenerovanou várku žemlovky. 
Ptám se personálu na důvod. Ten jako důvod uvedl velké výkyvy ve 
vydávaných porcích, hlavně během oprav je obtížné objednat 
správné množství porcí pro daný den. Takže podle indicií z kontrol je 
to hlavně logistický problém a problém výměny informací mezi pro-
vozy TŽ a TG. U automatů by se mělo zlepšit doplňování, ale také 
výběr typů jídel. Všiml jsem si, že nejrychleji mizí klasická jídla. Auto-
mat je pak pořád z poloviny plný, ale dražšími jídly. 
 V článku jsem se nevěnoval senzorickým vlastnostem a cenám. 
Chuť má každý jinou a tady je nejlepším kritikem každý z Vás. Co se 
cen týče, vystačilo by to asi na samostatný článek. Teplá strava (po-
čítáno bez dotace) je, v porovnání s podniky ve městě poskytující 
obědová menu, mírně dražší, ale díky dotaci zaměstnavatele je vý-
hodnost stravování v TG zaručena. Avšak na doplňkový prodej se pří-
spěvek zaměstnavatele nevztahuje. Dle slov paní jednatelky jsou ná-
klady na provozování doplňkového prodeje vysoké v porovnání s ob-
ratem z prodeje. Doplňkový prodej musíme brát jako nadstandardní 
službu pro zaměstnance, který se musí rozhodnout sám, zda je pro 
něj nákup výhodný. U dotovaných cen to bude spíše otázkou kolek-
tivního vyjednávání mezi odbory a jednotlivými společnostmi a také 
tím, jak velkou prioritu má stravování mezi zaměstnanci. Proto, pro-
sím, vyplňte právě probíhající dotazník spokojenosti se stravováním 
v TG. 

bOB 

Odkaz na dotazník Třineckých Gastroslužeb: 

https://www.survio.com/survey/d/F7Y5L8K3S2B2E1K8U 
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DĚTSKÝ DEN V AREÁLU VENDRYŇSKÉHO PARKU 
 Základní organizace OS KOVO Třinecké železárny připravila pro 
děti zaměstnanců Třineckých železáren, a. s., a dceřiných společ-
ností Dětský den, který se uskutečnil v neděli 9. června 2019 v are-
álu Vendryňského parku. Dětský den byl plný her a zábavy. Základní 
organizace OS KOVO TŽ připravila pro děti bohatý sportovní a kul-
turní program pod záštitou Petarda production a.s.. Profesionální 
hasiči z TŽ, a. s., představili dětem novou hasičskou techniku. Děti i 
rodiče shlédli vystoupení Akrobatů z Vendryně. Za dětmi přijel Jirka 
Hadaš s Maxipsem Fíkem a společně navštívili mnoho pohádek.  
Proběhlo mnoho sportovních soutěží – střelba ze vzduchovek a 
luků, hod na různé cíle, chůze na chůdách, skákání v pytlích a velmi 
náročné hlavolamy, do kterých se zapojili i rodiče. Děti měly mož-
nost navštívit stanoviště, kde probíhalo malování na tvář a tetování 
nebo absolvovali projížďku na ponících z JK stáj Kennbery Mistřo-
vice. Ukázka našich studentů ze SOŠ s dálkově ovládanými autíčky 
na vodíkový pohon, naši studenti SOŠ v této nádherné zálibě sklidili 
mnoho úspěchů na různých celostátních soutěžích a největší radost 
pro děti byla možnost si s autíčky zajezdit. Děti se také vyřádily při 
skákání v nafukovacím hradu a skluzavce. 
 Celý den byl doprovázen skvělou hudbou a nádherným poča-
sím. O plná bříška se postarali zaměstnanci penzionu Beskydka, 
kteří připravili chutné občerstvení. Na závěr naše ratolesti byly od-
měněny vysněnými drobnými dárky z rukou organizátorů. Všechny 
tyto aktivity se těšily velkému zájmu nejen dětí, ale i rodičů a praro-
dičů. Sponzorem Dětského dne byly Třinecké železárny a.s. a zdra-
votní pojišťovna ČPZP. 
 Děkujeme všem za hojnou účast, skvělou atmosféru a těšíme 
se na další ročníky. 

Vedení ZO OS KOVO TŽ 

Fotoreportáž: 

 

 

   

  

            
k 
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FINÁLE WERK CUPU „O POHÁR MÍSTOPŘEDSEDY DOZORČÍCH RAD“ 
 Druhý ročník Werk cupu přilákal kolem 300 závodníků. 
Kvalifikace probíhaly od 18. 4. do 31. 5. 2019. Z každého závod-
ního dne do semifinále postoupili vždy čtyři závodníci, respek-
tive dva z každého rozjezdu. Celkem se do semifinále probojo-
valo 48 závodníků. Semifinále a finále proběhlo na Steel Ringu 
v sobotu 16. 6. 2019.  

 Počasí se vydařilo a akci podpořila spousta fanoušků. 
Jezdci absolvovali nejprve semifinálové jízdy, ze kterých se kva-
lifikovali ti nejlepší do finále. Ve finále byli nejdravější a měli 
největší štěstí tito jezdci: 1. místo Czernek Lukáš, 2. místo Fober 
Tomáš, 3. místo Boruta Lukáš.  

 V rámci závodního odpoledne si přišli dráhu vyzkoušet 
také studenti a učitelé ze SOŠ Třinecké železárny. Tyto studenty 
jste také mohli vidět na Dětském dni, kde předváděli autíčka na 
vodíkový pohon, která v rámci školních aktivit vyrábějí.  zleva – 2. místo Fober Tomáš, 1. místo Czernek Lukáš, 3. místo Boruta Lukáš 

 Doufáme, že si všichni vyvrcholení závodů patřičně užili. Určitě bychom chtěli i touto cestou poděkovat všem účastníkům a věříme, 
že nám zachovají svou přízeň i do budoucna.                                                                                                                                      bOB, sportovní komise 
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PLNĚNÍ USNESENÍ Z KONFERENCE 
 Jak jsme slíbili na Konferenci ZO OS KOVO TŽ, zabýváme se možností předčasného odchodu do důchodu u fyzicky náročných 
profesí. Zde Třinecké železárny a naše odborová organizace hraje důležitou roli. Podařilo se prosadit vznik pracovní skupiny pro Spra-
vedlivé důchody, která od začátku roku zasedá, a kde za zaměstnance působí kolega Vít Samek z ČMKOS, kterého jste si mohli po-
slechnout také na naší konferenci.  
Tisková zpráva Ministerstva práce a sociálních věcí                                                                                         Praha, 24. května 2019  

Komise pro spravedlivé důchody jednala o dřívějších penzích u náročných profesí, efektivitě III. 
důchodového pilíře a důchodech pečujících 

 Komise pro spravedlivé důchody se v pátek 24. 5. 2019 sešla již počtvrté. Za účasti 
ministryně práce a sociálních věcí Jany Maláčové (ČSSD) byla otevřena diskuze o budouc-
nosti III. důchodového pilíře a možnostech jeho zefektivnění. Dalším nastoleným tématem 
byly dřívější odchody do penze u zaměstnanců v náročných profesích. Komise také pokra-
čovala v jednání o možném navyšování důchodů pro pečující osoby.  
 Komise pokračovala v projednávání opatření k narovnání důchodů u pečujících 
osob. Jedním z opatření, která mají rozdíly mezi budoucími důchodci snížit, je sdílení dů-
chodových nároků mezi partnery. K tomuto návrhu připravilo MPSV dvě varianty, které 
komise projednala.  
 Komise dnes také začala diskutovat o principech opatření, která umožní dřívější 
odchody do důchodu zaměstnancům v náročných profesích. Komise se shodla na tom, že 
je nutné definovat, které pozice do kategorie náročných budou spadat. Opatření v důcho-
dovém systému by měla umožnit až 400 tisícům osob pracujících v takových profesích ode-
jít do důchodu bez finanční penalizace o řadu měsíců až několik let dříve.  
 Komise dále zahájila diskuzi o III. pilíři důchodového systému. Ten není dlouhodobě efektivní a neplní svůj účel, tedy zajistit 
střadatelům dodatečné příjmy ve stáří. I přes státní podporu spoření ve výši 19 mld. Kč ročně tvoří státní důchody 96 % příjmů důchodců. 
Lidé si na důchod odkládají v průměru jen 2,3 % hrubých mezd. Výše úložek tak v roce 2018 nepatrně převyšovala 700 Kč. Většina občanů 
také nespoří ve III. pilíři tak dlouho, jak by mohla. Nesporným faktem také je, že pracujících v mladším věku spoří ve III. pilíři velmi málo. 
Většina občanů navíc spoří ve starých, transformovaných, fondech, jejichž výnosnost v řadě případů nepřekročí ani inflaci a kupní síla 
jejich úspor se tak snižuje. Podle členů komise by měl III. pilíř zůstat i nadále doplňkem ke státem vypláceným důchodům.  
 Potenciál III. pilíře je ale obrovský. Jeho prostřednictvím spoří více jak 4,5 milionu občanů. Na jednání komise tak byla otevřena 
diskuze o možnostech, jak efektivitu III. pilíře zvýšit. Ministerstvo proto připraví scénář změn III. důchodového pilíře, který představí na 
příštím zasedání komise na konci června 2019.  

Tiskové oddělení MPSV 

S P O R T O V N Í   K O M I S E   Z O   O S K O V O   T Ž   P Ř I P R A V I L A 

23. ROČNÍK TENISOVÉHO PŘEBORU ZO OS KOVO TŽ 
Termín:  24.8.2019 – pro případ nepřízně počasí se dohrává 25.8.2019 
Zahájení:  v 8:00 hod. 
Místo:   areál Tenis clubu Třinec-Lesní 
Účast:  neregistrovaní hráči zaměstnavatelských subjektů sdružených v ZO OS KOVO Třinecké 

železárny. 
Hrací plán:   dvouhra mužů – věk. kategorie od 18 do 49 let a 50 a více let 
    čtyřhra mužů – věk. kategorie od 65 a více let (jde o součet věku obou hráčů)                      
      

Přihlášky:  telefonicky do 21. 8. 2019 do 10:00 hod. 
- sekretariát ZO OS KOVO TŽ:  tel. 32703    odbory@trz.cz 
- Turoň Zdeněk    tel. 36946, 606 740 664  Zdenek.Turon@trz.cz 

 

Pro tento tenisový přebor ZO TŽ platí  
pravidla upravena pořadateli turnaje. 

 Časový plán: prezence a losování 24.8.2019 od 7:30 hod. na místě.   
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Pro získání VIP kódu kontaktujte předsedu své OJ nebo PO. 
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PODPOŘTE KOLEKTIVNÍ VYJEDNÁVÁNÍ – VSTUPTE DO ODBORŮ! 
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