
 

 Str. 1 

 

 WERKOVÝ  

 ODBORÁŘ  ČÍSLO 7 
INFORMAČNÍ   OBČASNÍK   ZÁKLADNÍ   ORGANIZACE   OS   KOVO   TŘINECKÉ   ŽELEZÁRNY   |   DATUM   VYDÁNÍ   30.  PROSINCE   2019 

 
 

 

 Vážení odboráři, spolupracovníci. 
 Jsme před koncem roku 2019 a máme za sebou velký kus práce. Konec roku je 
vždy časem k zamyšlení nad tím, co se nám v uplynulém roce povedlo, ale i nad tím, 
co jsme mohli udělat lépe. Jsou věci, kterým nemůžeme zabránit aby se staly, ale 
často je můžeme ovlivnit, změnit, usměrnit jejich vývoj. Jsem rád, že pracuji s lidmi, 
kteří to dokáží, kteří dokáží být ve správnou chvíli na správném místě, včas reagovat 
a nepromarnit šance, které se nabízejí. 
 Čeká nás ještě nesmírně těžké období a rok 2020 bude pro nás velkou výzvou. 
Ocelářství je ve velmi složité, až kritické situaci, především je válcováno dovozy ze 
zemí mimo Evropskou unii. Pokud česká vláda a Evropská komise nepřijmou opatření 
na ochranu tohoto odvětví, hrozí katastrofa, která se v České republice, především v 
Moravskoslezském kraji přímo dotkne obrovského počtu lidí nejen v oboru, ale i na-
vazujících odvětvích. Evropskou ocel pak nahradí dovozy ze zemí mimo Evropskou 
unii. 
 Moravskoslezský kraj je průmyslovým regionem, který je historicky nadprů-
měrně závislý na velkých tradičních firmách z oblasti hutnictví, důlního průmyslu a 
strojírenství. Strategie hospodářské restrukturalizace sice pomáhá vyrovnat se se změnami, kterými region prochází a rea-
govat s předstihem na hrozby, jsme ale přesvědčeni, že ocelářský průmysl musí být jako základní kámen českého průmyslu 
i jako dědictví historického vývoje zachován. Ocel je nedílnou a potřebnou součástí průmyslu ČR a EU. 
 Rostoucí obavy o další vývoj a lhostejnost nejen Evropské komise, ale i národních vlád k osudu stovek tisíc lidí, kteří jsou 
na ocelářském průmyslu životně závislí, zřejmě vyústí v masivní demonstraci. Odborový svaz KOVO již vyzval evropskou od-
borovou centrálu IndustriAll, aby začala koordinovat protest evropských odborových svazů působících v kovoprůmyslu. 
 

EU chce být uhlíkově neutrální do roku 2050, výroba oceli v EU se musí dekarbonizovat, ale EU 
příliš nepřemýšlí o tom, kolik to bude stát, a jaký to bude mít dopad na průmysl! 

Pokračování na další straně. 
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Pokračování článku z 1. strany. 

Co požadujeme po vládě ČR 

 maximální možné kompenzace 
nepřímých nákladů EU ETS již 
za rok 2019; 

 maximální možná podpora pro 

energeticky náročné společ-

nosti v ČR již za rok 2019 tak, 

aby byla zajištěna jejich glo-

bální konkurenceschopnost; 

 preference české oceli ve veřej-
ných zakázkách pomocí apli-
kace českých norem a kritérií, 
které by domácí ocel upřed-
nostnily při zachování všech ná-
rodních i evropských pravidel 
(např. doporučení dobré praxe 
apod.);  

 změnu pravidel kurzarbeit tak, aby byl tento nástroj skutečně užitečný tak, jak je tomu v Německu (zvýšení mož-
ného úvazku z 20 na 50 procent aj.); 

 těžba uhlí z OKD musí být zachována do té doby, než bude nahrazeno jiným zdrojem, stát musí vytvořit podmínky 
pro dodávky černého uhlí z místních zdrojů; 

 zjednodušení pravidel státní podpory (vč. umožnění čerpání souběžně v rámci různých fondů a programů EU i ČR, 

zajištění podmínek pro efektivní realizaci projektů na zvýšení energetické účinnosti / snížení spotřeby energií, důraz 

na výzkum, vývoj a realizaci nových nízkoemisních a méně energeticky náročných technologií a zařízení atd.); 

• rovnoměrné a cenově dostupné dodávky energií, maximální eliminace poplatků, kterým český průmysl čelí a bude 
čelit, např. v oblasti podpory OZE či nákladů na využívání sítě (systémové poplatky); 

• hledání ekonomicky, sociálně i technologicky dostupných možností postupné transformace českého průmyslu 
a patřičných forem podpory; 

• analýzu a odbornou diskusi nad možnostmi transformace a elektrifikace  
(vč. zmapování možných zdrojů energie) českého průmyslu a souvisejícími hrozbami a příležitostmi (vybudování po-
třebné infrastruktury, finanční dostupnost čisté energie v dostatečném množství aj.); 

• ve spolupráci s průmyslem vytvořit jasnou průmyslovou strategii (včetně možné podpory), a to samostatně i v rámci 
evropských i národních strategických dokumentů (viz. např. nedostatečně rozpracované kapitoly o průmyslu v rámci 
návrhů Národního klimaticko-energetického plánu, strategické vize Cirkulární Česko 2040, atd.).  

Co požadujeme po EU 
• dokud země mimo EU nezavedou alespoň obdobně přísné environmentální podmínky, je nutné narovnat hřiště tak, 

aby české a evropské firmy soutěžily za stejných podmínek, ať už formou uhlíkového příplatku na hranicích EU 
(carbon border adjustment) či jinou, s cílem narovnat konkurenceschopnost;   

• stávající ochranná opatření proti nadměrnému dovozu oceli do EU (safeguards) jsou neúčinná ve světle změny 
okolností na trhu je třeba je co nejdříve revidovat; 

• eliminace tendence evropských politik zužovat možnost investic a podpory do technologií a opatření, které neza-
padají do vizionářských představ Komise a soustředit se na všechny dostupné prostředky k efektivnímu snižování 
emisí (podniky jsou si samozřejmě samy vědomy, že velké investice do fosilních paliv se již nevyplatí); nevylučovat 
z podpory žádné skupiny podniků; 

• podporovat ocel jako základní kámen oběhového hospodářství, například pomocí úpravy daňového zatížení hut-

ních výrobků. 

     Co je pro nás důležité? 
• pokud EU nenarovná konkurenční podmínky, Evropští oceláři nemohou dlouhodobě konkurovat hutím ze třetích 

zemí, které mají nižší výrobní náklady, laxnější environmentální předpisy, slabé sociální standardy, nepovolené do-
tace atd.; 

• toto platí dvojnásob, pokud se má výroba oceli v EU dekarbonizovat, což dále zvýší provozní i investiční náklady; 
• poptávka po oceli nezanikne, protože ocel nedokážeme v mnoha aplikacích ničím nahradit: výroba se jen přesune 

do třetích zemí.  
Pokračování na další straně. 
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Pokračování článku z 1. strany. 

Kolektivní vyjednávání: 

Pro rok 2019 bude Podniková kolek-
tivní smlouva splněna. V dané situaci 
na trhu to nebylo jednoduché, ale jsem 
rád, že se nám to společně podařilo. 
Pro rok 2019 bylo dohodnuto 8 % zá-
kladního růstu ze základny 32 385,- Kč, 
což představuje průměrný výdělek 
34 976,- Kč, který jsme rozložili měsíčně 
do základu mezd. Za splnění hospodář-
ských výsledků jsme měli dohodnuto 
další 4 %. Bohužel, letos z důvodu 
špatné situace na trhu a v ocelářství 
celkově se nám nepodařilo finanční 
plán splnit. I přesto se nám podařilo 
přesvědčit akcionáře a vedení společ-
nosti, že práce byla kvalitně odvedena, 
výrobní plán splněn a naši zaměstnanci si odměny určitě zaslouží. Dne 2.12.2019 bylo rozhodnuto na jednání Dozorčí rady TŽ 
a.s., že se odměny vyplatí v průměrné výši 12 000,- Kč na zaměstnance, za což patří velké poděkování. Výše odměny předsta-
vuje další 3 % nad základní růst, tedy v roce 2019 dosáhneme průměrné mzdy odhadem 36 103,- Kč, o dosaženém skutečném 
průměru za rok 2019 vás budeme informovat v lednu 2020. 

Pro rok 2020 jsme se bohužel ještě o nárůstu mezd nedohodli, a to určitě z důvodu nejisté situace na trhu. Zaměstnavatel 
vážnost situace na trhu promítl do návrhu růstu mezd pro rok 2020 tím, že dvakrát za sebou předložil nulový růst se zacho-
váním stávajících mzdových výměrů a navrhuje jednání dohodovací komise 15.3.2020, kde strana Zaměstnavatele předloží 
návrh pro kolektivní vyjednávání pro období ode dne 01.04.2020, jenž bude vycházet z vývoje hospodářských výsledků Za-
městnavatele. 

Strana Odborových organizací předložila dva návrhy schválené Radou předsedů: 1. návrh 10 % + 4 %, 2. návrh 7 % + 7 %. 
Na posledním jednání dohodovací komise TŽ dne 23.12.2019:  strana Odborových organizací nesouhlasí s návrhem strany 
Zaměstnavatele a setrvává na svém posledním návrhu 7 % + 7 %. 

Strana Zaměstnavatele po přerušení jednání dohodovací komise přednesla a odůvodnila své následující protinávrhy k návrhu 
strany Odborových organizací: 

a/ dodatek podnikové kolektivní smlouvy 2019 – 2021 ze dne 19.12.2018 bude sjednán na celé období roku 2020 tak, že: 
- tarify budou zvýšeny o 400,- Kč, 
- osobní ohodnocení bude v průměru zvýšeno o 400,- Kč, 
- průměrná nominální mzda Zaměstnanců v roce 2020 bude nejméně ve výši Základny 34 976,- Kč, odsouhlasené 

oběma stranami na jednání dohodovací komise dne 05.11.2019, zvýšené o 5 % této Základny za podmínky, že i po 
tomto zvýšení bude dosažen hospodářský výsledek Zaměstnavatele za rok 2020 alespoň ve výši podle finančního 
plánu Zaměstnavatele na rok 2020; nebo 

b/ dodatek podnikové kolektivní smlouvy 2019 – 2021 ze dne 19.12.2018 bude sjednán na období ode dne 01.01.2020 do 
dne 31.03.2020 tak, že: 
- mzdové nároky zaměstnanců v období ode dne 01.01.2020 do dne 31.03.2020 budou v tomto dodatku sjednány ve 

výši uvedené v bodech 2. až 7. a v bodu 10. přílohy č. 1 podnikové kolektivní smlouvy 2019 – 2021 ze dne 19.12.2018, 
tedy ve výši sjednané v těchto ustanoveních pro rok 2019, to vše s výjimkou příplatku podle bodu 5.6 písm. b/ této 
přílohy č. 1, který bude zvýšen z dosavadní částky 8,60 Kč/hod. na částku 9,40 Kč/hod., 

- strana Zaměstnavatele do dne 15.03.2020 předloží návrh pro kolektivní vyjednávání pro období ode dne 
01.04.2020, jenž bude vycházet z vývoje hospodářských výsledků Zaměstnavatele; 

Závěry dohodnuté vedoucími zástupců Zaměstnavatele a Odborových organizací: 

Strana Odborových organizací se vyjádří k návrhům strany Zaměstnavatele na příštím jednání dohodovací komise, nebude-
li vedoucími zástupců Zaměstnavatele a Odborových organizací dohodnuto jinak, se uskuteční dne 08.01.2020  od 07:30 
hodin v zasedací místnosti OS KOVO.  
 

Dne 7.1.2020 proběhne mimořádné zasedání Rady předsedů provozních organizací a odborových jednotek u TŽ, kde se bude 
rozhodovat o dalším postupu kolektivního vyjednávání pro rok 2020. Jednání nebudou určitě jednoduchá, ale věřím, že spo-
lečně najdeme kompromis a dohodneme důstojné mzdové navýšení pro rok 2020 (každé procento nad nulovým nárůstem 
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bude úspěch a jen díky odborové organizaci, protože kdyby nebyla, tak už by bylo jasné navýšení pro rok 2020 – 0 %)  s tím, 
že pokud se firmě bude dařit, tak určitě se nám v závěru roku 2020 podaří vyjednat i vánoční odměny, jak tomu bylo letos.  

 

Marcel Pielesz 
Předseda ZO OS KOVO TŽ 

PODPOŘTE KOLEKTIVNÍ VYJEDNÁVÁNÍ 
VSTUPTE DO ODBORŮ! 

  

JEN SPOLEČNĚ MŮŽEME DOSÁHNOUT 
LEPŠÍ KOLEKTIVNÍ SMLOUVY 
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EVROPA SE MUSÍ BRÁNIT, VARUJÍ OCELÁŘI. 

SEPSALI DEKLARACI. 

 

Ohrožení ocelářského průmyslu v Evropské unii dovozem tzv. špinavé oceli ze zemí mimo Schengen je realitou. O krizi v 

tomto odvětví jednalo téměř padesát účastníků mezinárodní konference v Dolní Lomné u Třince ve dnech 18.–19. září. 

Výsledkem jejich jednání je společná deklarace určená Evropské komisi, Evropskému parlamentu, národním vládám, ev-

ropským odborům i zaměstnavatelům. Dokument podepsali lídři odborových svazů z České republiky, Polska, Slovenska, a 

také představitelé ocelářských asociací a zástupci zaměstnanců. 

Účastníci jednání analyzovali situaci 
v České republice, na Slovensku a v Pol-
sku, ale také v ostatních zemích Evropské 
unie. Problém importů levné oceli se to-
tiž týká celé průmyslové Evropy. Hlav-
ními producenty jsou tradičně Čína, 
Rusko, Turecko a přibývají další. „Pro-
dukce Číny tvoří přes polovinu veškeré 
oceli ve světě. Letos by měla překonat 
rekord,“ konstatoval statutární ředitel 
Ocelářské unie Daniel Urban. Upozornil  

na vývoj cen emisních povolenek. Jejich 
cena se za poslední dva roky vyšplhala z 
5 na 25 € za tunu CO2. „Tak prudký růst 
cen povolenek nikdo nečekal,“ dodal Ur-
ban.  

Nepříznivý vývoj v ocelářství podle od-
borníků zkomplikoval také nedávný krok 
Donalda Trumpa. „Spojené státy přijaly 
ochranná opatření a zavedly cla na ocel, 
ta teď místo do USA směřuje do Evropy,“ 
popsal další z vlivů ohrožujících evropský 

prostor Michal Pintér, ředitel pro styk s 
vládou a EU z U. S. Steel Košice. Zmínil 
také rostoucí roli Turecka. „To předsta-
vuje momentálně 21 % dovozu, 90 % tu-
recké produkce směřuje do EU.“ Sjedno-
tit se v Evropě na nějakém řešení je 
podle Michala Pintéra velmi složité i s oh-
ledem na geopolitické faktory.  
 

Celý článek najdete v Kováku č. 17 
www.oskovo.cz/os-kovo/kovak 
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PROBĚHLO 1. JEDNÁNÍ PRACOVNÍ SKUPINY 

 PRO OCELÁŘSTVÍ 
 

 Jednání proběhlo na Ministerstvu průmyslu a obchodu 2. října 2019. Na programu mimo jiné byly body Opatření 
na ochranu obchodu, Emisní povolenky (EU ETS), Ceny energií. Z jednání vzešly úkoly daných resortů a budou prezentovány 
na příštím jednání, které proběhne v druhé polovině listopadu. 
 
 Pracovní skupina pro ocelářství byla na MPO založena v červnu 2019 za účelem řešení současných výzev a problematic-
kých otázek týkajících se českého ocelářství, v kontextu vývoje v EU a ve světě, a aby se situací v ocelářství zabývala kom-
plexně. Skupina je složená ze zástupců státní správy, průmyslu, odborů a vedení MSK. 

bOB 

 

 

Rezoluce 

Zástupců zaměstnanců, odborových organizací, vedení 

Moravskoslezského kraje a Rady hospodářské a sociální dohody 

 Ocelářství je ve velmi složité, až kritické situaci, především je válcováno dovozy ze zemí mimo Evropskou unii. Pokud 

česká vláda a Evropská komise nepřijmou opatření na ochranu tohoto odvětví hrozí katastrofa, která se v České republice, 

především V Moravskoslezském kraji přímo dotkne obrovského počtu lidí nejen v oboru, ale i navazujících odvětvích. Evrop-

skou ocel pak nahradí dovozy ze zemí mimo Evropskou unii.  

 Moravskoslezský kraj je průmyslovým regionem, který je historicky nadprůměrně závislý na velkých tradičních firmách 
z oblasti hutnictví, důlního průmyslu a strojírenství. Strategie hospodářské restrukturalizace sice pomáhá vyrovnat se se 
změnami, kterými region prochází a reagovat s předstihem na hrozby. Jsme ale přesvědčeni, že ocelářský průmysl musí být 
jako základní kámen českého průmyslu i jako dědictví historického vývoje zachován. Ocel je nedílnou a potřebnou součástí 
průmyslu ČR a EU.  

  České, polské a slovenské odbory působící v kovoprůmyslu sepsaly letos v září společně s ocelářskými svazy deklaraci, v 
níž vyzvaly národní vlády i Evropskou komisi k důrazné ochraně evropské oceli a zvýšení její konkurenceschopnosti. Ta by 
měla spočívat především v omezení dovozu turecké, čínské či ruské oceli. „Pokud nebudou přijata efektivní opatření, dů-
sledky pro společnost budou dramatické, dojde k obrovskému ekonomickému propadu a následnému sociálnímu napětí v 
dotčených regionech, které v důsledku může pocítit celá společnost“.  

  Rostoucí obavy o další vývoj a lhostejnost nejen Evropské komise, ale i národních vlád k osudu stovek tisíc lidí, kteří jsou 
na ocelářském průmyslu životně závislí, zřejmě vyústí v masivní demonstraci. Odborový svaz KOVO již vyzval evropskou od-
borovou centrálu IndustriAll, aby začala koordinovat protest evropských odborových svazů působících v kovoprůmyslu.  

  Pro odvrácení krize nejen českého, ale i evropského je nutné urychleně řešit tyto požadavky:  

• Zajistit rovné podmínky pro evropské oceláře na globálním trhu prostřednictvím omezení dovozu oceli do EU ze třetích 
zemí, které nedodržují ekvivalentní environmentální a sociální standardy, pomocí uhlíkového cla či podobného nástroje. 
Jen tak lze dlouhodobě zamezit přestěhování průmyslu mimo EU, což by paradoxně způsobilo zvýšení uhlíkových emisí 
v globálním měřítku. 

• Ocel jako materiál nelze ničím nahradit. Bude tu s námi další stovky let a je proto nutné pravdivě informovat o dopadech 
ocelářského průmyslu na globální životní prostředí a jeho podílu na emisích skleníkových plynů ve srovnání s ostatními 
vlivy.   
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• Spravedlivé podmínky prostřednictvím posílení regulací obchodních obranných nástrojů a zrychlení předběžné investi-
gativní fáze v případě přezkumu anti-dumpingové stížnosti, aby bylo umožněno urychlené přijetí preventivních ochran-
ných opatření, jako tomu již je v případě USA. Stávající ochranná opatření EU nefungují.   

• Pozastavit v krizovém období zpřísňování ekologických limitů v rámci EU a členských zemí s nalezením nástrojů ekono-
mické podpory EU do ekologických investic ocelářských firem.  

• Podpořit návrh designované předsedkyně Evropské komise von der Leyen implementovat na hranicích EU opatření na 
zpoplatněni uhlíkové stopy dovážené oceli (tzv. carbon border adjustments).   

• Neprodleně realizovat opatření pro ekonomicky přijatelnou energetickou politiku EU z pohledu cen, investic, emisních 
povolenek apod.  

• EÚ musí zachovat konkurenceschopnost své průmyslové základny a zabezpečit shodné podmínky pro podnikaní svých 
energeticky náročných odvětví, které čelí mezinárodní konkurenci ze strany výrobců z třetích krajin, na které se nevzta-
hují obdobné omezení a závazky v oblasti klimatické nebo environmentální politiky.  

• Poskytnout kompenzace nepřímých nákladů EU ETS promítnutých do cen elektřiny v co nejvyšší možné míře v souladu s 
evropskými předpisy, a to co nejdříve, tj. již za rok 2019.  

• Zachování lokální těžby černého uhlí s cílem zásobovat domácí hutě domácím uhlím až do té doby, dokud to bude eko-
nomicky a technologicky možné.  

 Všichni jsme se shodli, že výše uvedené požadavky jsou adresované Evropské komisi i parlamentu EU, vládě ČR, odbo-

rovým evropským centrálám i členským svazům, zaměstnavatelům a je bezpodmínečně nutné, aby se jimi efektivně a urych-

leně zaobírali. Zároveň bylo ve shodě všech konstatováno, že jsou ze svých úrovní připraveni požadavky plně podporovat, 

vzájemně spolupracovat, medializovat a prosazovat.  
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ANALÝZA SOUČASNÉ SITUACE V OCELÁŘSKÉM PRŮMYSLU 

Zatímco rok 2018 byl pro většinu vý-
robců oceli ekonomicky příznivý, od za-
čátku roku 2019 jsme čelili katastro-
fální situaci, která téměř zasáhla 
všechny evropské výrobce. 
 Přes veškeré výše uvedené se dovoz 
oceli do EU v roce 2018 zvýšil o 13 %, za-
tímco vývoz oceli v EU nadále klesal. Ob-
chodní bilance s ocelí dosáhla téměř 10 
milionů tun. Evropská unie, tradiční vý-
vozce oceli, se tak stala čistým dovoz-
cem této komodity. 
 Tento negativní trend pokračuje i v 
roce 2019, i když cena železné rudy 
klesá, ale pokles cen hotových výrobků 
pokračuje a prakticky žádný výrobce v 
EU nevytváří zisk. To ukazuje na výrazně 
odlišnou strukturu nákladů výrobců ze 
třetích zemí, kteří jsou schopni dosaho-
vat zisků a dále zvyšovat dovozy na ev-
ropský trh i za současné situace na trhu 
a za současné ceny hotových výrobků. 
Zejména Turecko zvýšilo dovoz oceli do 
EU o více než 15 % na průměrně 682 tisíc 
tun měsíčně v prvních třech měsících 
roku 2019. Pokud bude tento trend po-
kračovat po zbytek roku, lze očekávat, 
že ve srovnání s rokem 2018 vzroste 
pouze dovoz turecké oceli o více než 1 
milion tun oceli.  

 Podle našeho názoru to jasně uka-
zuje na absolutní nefunkčnost ochran-
ných opatření zavedených Evropskou 
komisí (tzv. Ochranná opatření). Kvóty 
pro tato ochranná opatření byly stano-
veny na základě dovozů od roku 2015 do 
roku 2017, což byly pro evropské hospo-
dářství rekordní roky. Tyto kvóty byly 
dále uvolněny o 5 % na začátku letoš-
ního roku a o dalších 5 % v červenci le-
tošního roku. I když Evropská komise 
může snížit plánované uvolnění ochran-
ných opatření z 5 % na 3 %, kvóty jsou 
ve skutečnosti stanoveny tak vysoko, že 
prakticky neomezují dovoz oceli do EU a 
jsou podle našeho názoru zcela ne-
funkční. 
 Liberalizace kvót nastává v situaci, 
kdy se očekává, že evropská poptávka 
po oceli v roce 2019 poklesne o 0,4 % a 
v roce 2020 vzroste pouze o 1,3 %. Ab-
surdita uvolnění kvóty dále vyniká v sou-
vislosti s průzkumy hospodářského sen-
timentu (ESI), kterou provedlo samotné 
ES v dubnu 2019, což jasně ukazuje nej-
větší pokles důvěry evropských průmys-
lových výrobců od krize 2008–2013 (viz. 
níže). 
 Musíme proto znovu prohlásit, že 
dosavadní vývoj ukazuje, že ochranná 

opatření, která jsou schopná napravit 
tržní podmínky pro evropské výrobce a 
výrobce ze třetích zemí, kteří těží 
zejména z: 
 

• nízké environmentální standardy 

• neexistence regulačních mechanismů 
omezujících produkci CO2 

• výrazně nižší mzdy a horší sociální 
podmínky zaměstnanců 

• nízké ceny energie 

• benevolentní bezpečnostní předpisy 

 

 Naše společnost se také potýká s 
nedostatkem objednávek a záporných 
marží při prodeji velké části svých pro-
duktů, a je tedy v nebezpečí. Důvodem 
je zvyšující se dovoz oceli ze třetích zemí 
do EU, vysoké ceny elektřiny, drama-
ticky rostoucí ceny emisních povolenek 
a rostoucí ceny surovin. Právě neúnosné 
požadavky EU na evropské výrobce oceli 
v kombinaci se zcela benevolentní poli-
tikou dovozu oceli do EU způsobily v 
roce 2019 obrovský propad hospodář-
ských výsledků většiny evropských oce-
lářských společností. 

 

Ocelářská unie 
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NAŠE OCELOVÉ MĚSTO V PODHŮŘÍ BESKYD 
 Třinecké železárny, které vznikly před neuvěřitelnými 180 lety, byly prvním hutním podnikem České republiky, který 
v devadesátých letech prošel privatizací. Na rozdíl od řady jiných významných podniků naštěstí tuto bouřlivou dobu 
úspěšně přečkaly. Za třicet let se tu leccos změnilo. Práce je méně fyzicky namáhavá, technologie modernější, prostředí 
nesrovnatelně čistší než v dobách celkem nedávných. A změnil se i přístup lidí, bohužel ne vždy k lepšímu. 

 „Od tatínka si pamatuji větu „Uč se tak, aby tě vzali do Třineckých železáren“, dneska rodiče dětem říkají úplný opak „Uč se 
tak, abys nemusel do Třineckých železáren,“ a tento názor mně strašně mrzí, vždyť náš podnik je ten, na kterém je závislý téměř 
celý region, shrnuje ve zkratce změny v postojích a vnímání společnosti předseda Základní organizace Odborového svazu KOVO 
Třinecké železárny Marcel Pielesz. Ten by si přál, aby se práce v Třineckých železárnách znovu stala věcí prestiže a účast v odborech 
samozřejmostí. Sám velmi dobře ví, co práce v Třineckých železárnách obnáší. Po střední škole tady začínal a prošel řadou profesí 
i pozic – od pomocného dělníka až po mistra. Od řadového odboráře až po předsedu základní organizace, kterým je od roku 2017. 
Dnes zastupuje zájmy více než deseti tisíc zaměstnanců ve skupině TŽ - MS.  „Na současné práci mě motivovalo a motivuje to, že 
jsme jako odbory schopni nastavit lepší pracovní podmínky pro zaměstnance. Nebylo a není mi lhostejné, jak a za jakou mzdu lidé 
pracují, ale ne vždy je vše jen o penězích. Myslím si, že je nejdůležitější firemní kultura“, dodává Marcel Pielesz. 

Mění se technologie, podmínky i očekávání lidí 

 Doba, kdy se lidé spokojili s málem, už pominula. Chtějí prestižní práci, kde si vydělají dostatek peněz, ale současně i více 
volna. Práce v průmyslu se nenosí. „Generace se zásadně mění. Dnes je tendence mít pro děti něco lepšího, rodiče nechtějí, aby 
jejich děti šly do průmyslu. Posílají je studovat, ale tolik vysokoškoláků s humanitním zaměřením naše společnost nemůže potře-
bovat a stále víc lidí si to už začíná uvědomovat. Časem se tahle situace musí změnit, a poptávka to ukáže. Lidé, kteří budou umět 
řemeslo, případně vystudují technické obory, budou placeni velmi dobře,“ říká zkušený odborář.  

NASTAL NEJVYŠŠÍ ČAS NA SKUTEČNOU ZMĚNU MYŠLENÍ 

 Zvyšování přitažlivosti odborného vzdělávání a přípravy, zejména pro mládež, je společnou prioritou zaměstnavatele i ZO OS 
KOVO TŽ. Iniciativy, jako Řemeslné hry odborných dovedností na naší SOŠ, mají potenciál zvýšit viditelnost a atraktivitu odborného 
vzdělávání a přípravy jako vysoce kvalitní volbu vzdělání. ZO OS KOVO TŽ v této souvislosti pracuje na zahájení dialogu se zúčast-
něnými stranami o tom, jak zviditelnit výhody odborného vzdělávání a přípravy na pracovišti studentům, učitelům a rodičům.
 V Třineckých železárnách pracuje aktuálně kolem 7100 zaměstnanců, více než třetina z nich jsou lidé nad padesát let věku. 
„Jsou to skoro tři tisíce lidí, které budeme muset v horizontu patnácti let nahrazovat, a to cítím jako závažný problém. Musíme 
umět motivovat mladé lidi, aby k nám přišli pracovat. Doma i ve škole slyší, že v ocelářství je těžká práce, ale to už dnes díky 
investicím do modernizace a robotizace není zcela pravda a těch skutečně fyzicky náročných prací je opravdu mnohem méně. Když 
jsem v podniku začínal, museli jsme se za směnu i třikrát čtyřikrát převlékat, jak jsme byli zpoceni. Dnes je většina pracovišť klima-
tizovaných. Tam kde dřív pracovalo šedesát lidí, jich dneska najdete možná čtyřicet, proto potřebujeme kvalitní technicky zamě-
řené zaměstnance, kteří zvládnou moderní technologie“, upozorňuje předseda třineckých kováků.  

Servis pro odboráře i práce s dětmi  

Třinečtí odboráři patří k těm, kteří poskytují svým členům záviděníhodnou škálu benefitů a výhod. I to je jedním z důvodů, proč je 
tady členů ZO OS KOVO TŽ - 43 % zaměstnanců, což je na Českou republiku nebývale vysoké číslo, i přesto se stále snaží členskou 
základnu posilovat. Svým lidem nabízí velmi výhodné pobyty ve svých zařízeních, slevy na dovolenou, sociální výpomoc v tíživých 
sociálních situacích, výrazné slevy na dětské tábory a řadu jiných výhod. Z existence odborů v podniku profitují i zaměstnanci, kteří 
v odborech nejsou. Se zaměstnavatelem odbory vyjednaly i desetileté bezúročné půjčky na bytové účely. „Půjčku až do výše tři sta 
tisíc korun, kterou mohou využít na výstavbu domu, koupi domu nebo bytu, opravu střechy, rekonstrukci bytu či domu. S ČSOB 
jsme letos od června vyjednali speciální výhodné podmínky pro zaměstnance skupiny TŽ – MS na stavební spoření, půjčky, hypo-
téky, refinancování a další. Vyřídit lze na každé poště nebo v bance,“ dodává předseda Marcel Pielesz.  
 Snahu odborů v Třineckých železárnách usnadnit lidem život dokládá zajímavý experiment, na kterém se domluvili se zaměst-
navatelem: „V podniku proběhlo referendum, v němž si lidé mohli vybrat typ pracovní doby. Ta je v tuto chvíli nastavená tak, že 
lidi dělají za sebou dvě ranní, dvě odpolední, dvě noční, pak mají dva dny volna, v referendu si zaměstnanci mohli vybrat různé 
varianty. „Dva provozy zvolily změnu, příští rok to vyhodnotíme, a pokud se to osvědčí a lidi budou spokojeni, dostane i zbytek 
provozů možnost si pracovní dobu přizpůsobit. Doba je jiná, lidé mají jiný životní styl a my se tomu snažíme přizpůsobit,“ říká 
Pielesz.  
 Členové zdejší ZO OS KOVO se angažují i mimo podnik. Pomáhají například dětskému domovu, a především pracují s malými 
dětmi či studenty. Pro ty například na dětském dni uspořádali soutěž (za pomoci studentů naší SOŠ) s autíčky na vodíkový pohon. 
Studenti se za odměnu mohli zúčastnit Werk Cupu – závodu motokár na třineckém okruhu. „Uvědomil jsem si, že musíme pracovat 
už s malými dětmi, oslovit je až na střední škole je už pozdě. Každý rok pro ně chystáme letní i zimní ozdravné pobyty a zajišťujeme 
jim řadu dalších aktivit,“ popisuje snahu třineckých kováků podchytit zájem nastupující generace předseda ZO OS KOVO Třinecké 
železárny Marcel Pielesz. 
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