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 WERKOVÝ  
 

 ODBORÁŘ  ČÍSLO 12 
INFORMAČNÍ   OBČASNÍK   ZÁKLADNÍ   ORGANIZACE   OS   KOVO   TŘINECKÉ   ŽELEZÁRNY   |   DATUM   VYDÁNÍ   25.  LEDNA   2021 

S L O V O    P Ř E D S E D Y   Z Á K L A D N Í   O R G A N I Z A C E

Vážení odboráři, spolupracovníci.  
 Jsme na začátku roku 2021 a je čas 

k zamyšlení nad tím, co se nám v uplynulém 

roce povedlo, ale i nad tím, co jsme mohli 

udělat lépe. Když jsem k Vám promlouval 

před rokem, tak jsme věděli, že nás čeká 

nesmírně těžké období a rok 2020 bude pro 

nás velkou výzvou. Ocelářství se ocitlo od 

druhé poloviny roku 2019 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. 

Evropskou ocel pak nahradí dovozy ze zemí 

mimo Evropskou unii. Ale nikdo z nás 

netušil, co nás opravdu potká.  

 Rok 2020 zůstane zapsán v historii 
nejen České republiky jako jeden 
z nejtěžších, které jsme prožili. Pandemie 
koronaviru s sebou přinesla největší krizi za 
posledních 30 let a těžké období v ocelářství 
ještě prohloubila. Těch uplynulých 12 měsíců 
bylo opravdu náročných. Pandemie nám 
totiž ukázala, jak málo jsme byli připraveni na 
zdravotní výzvy, které nám přináší 
globalizovaný svět a jak jsme přes veškeré 
naše moderní technologie zranitelní. A také 
nám ukázala, že náš způsob života, který 
jsme brali jako naprosto samozřejmý, tak 
samozřejmý být nemusí. Děti zůstaly doma a 
nemohly chodit do školy, někteří lidé 
pracovali z domova. Zůstala zavřená kina, 
divadla, koncertní sály a výstavní síně. 
Sportovci nemohli trénovat nebo hrát 
zápasy. Zavřené zůstaly obchody, 
restaurace, fitness centra. Naše babičky a 
dědečkové se museli odloučit od svých 
milovaných vnoučat, rodiny se nescházely. 
Mnozí živnostníci a podnikatelé se najednou 
ocitli bez klientů a bez pravidelného příjmu, 
ale v této situaci lidské zdraví a životy musely 
dostat přednost. Prostě ten rok byl 
neskutečně smutný, těžký a depresivní. 
Problémů bylo mnoho a vždy jsme museli 
reagovat rychle. Ano, udělali jsme i řadu 
chyb. Ale také jsme se mnoho naučili. Tato 
krize nám také ukázala, co je v životě 
skutečně důležité. Spousta z nás měla třeba 

poprvé možnost se konečně zastavit a 
uvědomit si, jak žijeme. Strávit víc času 
s rodinou, svými blízkými, ale i se sebou 
samými. Rodiče konečně viděli, jak se jejich 
děti učí a že dělat učitele není žádný med. 
Muži konečně viděli, jak tráví den jejich ženy 
a kolik práce vlastně mají. Lidé konečně 
ocenili práci prodavaček, které covid necovid 
trávily dlouhé hodiny v obchodech, řidičů, 
kteří museli jezdit během pandemie, nebo 
poštovních doručovatelek, které dál házely 
dopisy do schránek. A především lékařů a 
sestřiček, kteří čelí náporu koronaviru v první 
linii. Myslím, že spousta z nás si také 
uvědomila, jak důležití jsou lidé, které jsme 
možná i přehlíželi – pečovatelky v domovech 
seniorů, personál v nemocnicích, laboranti a 
zaměstnanci hygienických stanic. A řekl 
bych, že díky krizi mnoho z nás docenilo práci 
záchranářů, policistů a strážníků, hasičů a 
také naší armády. Protože nebýt našich 
vojáků, kteří pomáhají v nemocnicích, 
odběrných místech, v domovech seniorů, i 
s Chytrou karanténou by epidemie byla 
mnohem horší. V naší skupině TŽ-MS tomu 
nebylo jinak s důsledky celosvětové 
pandemie koronaviru, ale i v této náročné 
době dokázali naši zaměstnanci zvládnout 
výrobu na plný výkon. Chtěl bych proto 
poděkovat všem zaměstnancům našich 
výrobních provozů, kteří v průběhu 
minulého složitého roku poctivě odváděli 
svou práci, za jejich loajalitu a podporu 
našeho Werku. 

 Ten uplynulý rok nám dále ukázal, že 
nemusíme každý den fyzicky sedět v práci, 
ale že můžeme pracovat a podnikat přes 
internet. Že můžeme babičce a dědečkovi 
zavolat video hovorem mnohem častěji. Že 
se můžeme setkat i s kamarády, shlédnout 
divadlo nebo si poslechnout koncert přes 
internet. Krize je totiž příležitost. Je to výzva, 
jak dostat ze sebe to nejlepší. A to se také 
stalo. Myslím, že všichni můžeme být hrdí na 
to, jak jsme se této příležitosti chopili. Třeba 
v digitalizaci jsme za pár měsíců předvedli 
takový skok, který bychom jinak dělali i pár 
let. Takže si nedělám starost, že by se naší 
zemi nepodařil restart ekonomiky, že 
bychom nebyli úspěšní nebo že bychom 
zaostali za Evropou. I přes veškeré negativní 
zprávy, přes všechny zbytečné hádky a 
konflikty se ukázalo, že pro naše občany 
těžké chvíle znamenají obrovské nesobecké 
nasazení, pocit sounáležitosti, vzájemné 
pochopení a respekt. Solidarita a nezištná 
pomoc – to byla naše hlavní zbraň v boji proti 
nemoci. Nemohu dostatečně poděkovat 
všem, kteří se podíleli na boji proti pandemii. 
Zdravotníky a dobrovolníky to stálo spoustu 
potu, odříkání a hodně sil. Chci poděkovat 
všem, kteří dodržovali a nadále dodržují 
zdravotní opatření 3R - ruce, roušky, 
rozestupy – bez Vás by byl boj proti 
koronaviru předem ztracený. Často se mluví 
o tom, jak je naše společnost rozdělená. 
Vzpomeňte si jen na první vlnu, jak jsme 
dokázali táhnout za jeden provaz. Během 
druhé vlny sounáležitost a solidarita už 
bohužel taková nebyla. O důvodech můžeme 
vést diskuse, ale stále chci věřit tomu, že přes 
veškeré rozdíly v názorech se na těch 
základních a podstatných věcech dokážeme 
shodnout. Mám na mysli to, že se budeme 
respektovat navzájem s vědomím, že každý 
má právo na názor, že je stejně hodnotný 
pohled člověka, který má vysoké vzdělání 
jako i toho, kdo se živí svou fyzickou 
zručností, lidí z velkých měst i lidí z venkova, 
mladých i starých. A že názory nejde dělit na 
ty správné a na ty špatné, ale že musíme 
spolu vést dialog, i když se nám některé věci 
špatně poslouchají. Protože naše společnost 
může fungovat jen s vědomím, že každý v ní 
má své místo a svou hodnotu. Že život 
každého z nás je důležitý. To nám ostatně 
epidemie koronaviru jasně ukázala. Sdílíme 
jednu vlast a bez ohledu na naše názory by 

Pokračování na další straně… 
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naším cílem mělo být, abychom se v naší 
zemi cítili dobře. Je pravda, že rok 2021 
začíná neutěšeně. Nákazu se zatím bohužel 
zkrotit nepodařilo. Já ale vidím první záblesk 
naděje. A tou je vakcína. Budeme muset 
během velmi krátké doby proočkovat lékaře, 
sestry, prostě všechny složky státu, které 
bojují proti té zákeřné nemoci. A současně i 
ty nejohroženější skupiny obyvatelstva, 

hlavně seniory. Jedině tak uvolníme a 
ochráníme náš zdravotní systém a budeme 
moct postupně uvolňovat nepříjemná 
opatření. Očkování je cesta k normálnímu 
životu, ale ta cesta bude dlouhá. A dřív, než 
dojdeme na její konec, tak Vás znovu žádám, 
abyste omezili kontakty s přáteli a známými, 
než se populace nechá proočkovat. Těch 
několik týdnů nebo měsíců, kdy zatneme 

zuby, není tak velkou obětí v porovnání s pár 
lety života, o které mohou přijít naše babičky 
a dědečkové. Věřím tomu, že si za pár měsíců 
řekneme, že jsme i tuto krizi ustáli, stejně 
jako v minulosti jiné. Udělejme všechno pro 
to, abychom se mohli vrátit k normálu. Byli 
jsme před covidem, budeme i po něm. Proto 
hleďme do nového roku 2021 s optimismem 
a nadějí.  

 

     Vážené kolegyně a kolegové, 
děkuji Vám za Vaši práci, snahu, podporu a solidaritu. Zároveň přeji šťastný nový rok Vám všem i Vašim blízkým! 

Hlavně hodně zdraví – to je to nejdůležitější. 

Marcel Pielesz, předseda ZO OS KOVO TŽ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ostrava - Několik stovek zaměstnanců českých hutních firem se sešlo v Dolní oblasti Vítkovic v Ostravě na demonstraci za obranu 

evropského ocelářského průmyslu. Evropské ocelárny podle odborářů ohrožuje dovoz levné oceli ze zemí mimo Evropskou unii. 

Pokud EU neprodlouží ochranná opatření, jejichž platnost má skončit letos v červnu, bude to podle odborů znamenat zánik řady firem 

a statisíců pracovních míst. 

 "Ocelářství se už delší dobu snaží o to, aby byly zachovány férové podmínky pro soutěž ve výrobě a prodeji oceli. Bohužel Evropská 
unie toto neplní. Pokud by pokračovaly evropské orgány v těchto tendencích, tak by to mohlo znamenat konec evropských ocelářských 
podniků," řekl předseda Odborového svazu KOVO Jaroslav Souček. 
 Zástupci hutních firem řekli, že evropské ocelárny musí dodržovat přísná ekologická i sociální pravidla, takže nemohou konkurovat 
dovážené oceli z Číny, Turecka, Ukrajiny a dalších zemí, kde podobně přísná legislativa neplatí. České podniky podle ocelářů nedokážou 
ani změnit technologie natolik rychle, aby splnily zpřísňující se pravidla EU. Investice do inovací navíc budou stát miliardy korun. 
 "Nechceme nic jiného než rovné podmínky, to znamená vykolíkovat hřiště a stanovit pravidla. Ne abychom se při závodě na 200 
metrů dozvěděli, že máme běžet patnáctistovku," řekl personální ředitel Třineckých železáren Ivo Žižka. 
 K přijetí opatření na záchranu ocelářského průmyslu vyzvali oceláři EU i českou vládu, která podle nich pro toto průmyslové odvětví 
dělá málo. Požadují například, aby se ve veřejných zakázkách preferovala domácí ocel. 
 Demonstrace se společným sloganem "Evropa potřebuje ocel, ocel potřebuje 
Evropu" se konaly po celé Evropě. Původně plánovaná jedna velká demonstrace v 
Bruselu se kvůli koronavirovým omezením uskutečnit nemohla. 
 Na demonstraci do Ostravy přišli zaměstnanci z místních podniků Liberty 
Ostrava a Vítkovice Steel, autobusy přivezly pracovníky z Třineckých železáren. 
Odboráři měli řadu transparentů jako "Dovoz oceli do EU = dovoz ekologické 
katastrofy". 
 Kvůli koronavirovým opatřením byla účast omezená, například účast lidí ze 
vzdálenějších firem hygienici nedoporučili. Organizátoři účastníkům měřili teplotu, 
demonstranti měli roušky a snažili se dodržovat i rozestupy.                                               

ZAMĚSTNANCI Z OCELÁŘSKÝCH PODNIKŮ ČR 

DEMONSTROVALI V OSTRAVĚ ZA EVROPSKOU OCEL 

ČTK 

https://www.kurzy.cz/finance/2021/
https://www.kurzy.cz/koronavirus/pocet-nakazenych/
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https://www.kurzy.cz/koronavirus/ockovani/
https://www.kurzy.cz/cestovani/
https://www.kurzy.cz/cestovani/
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https://www.kurzy.cz/finance/2021/
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 KOVÁCI JEDNALI NA SCHŮZCE S MINISTRYNÍ O OCELÁŘSTVÍ 

 Rada Hutnické odvětvové sekce OS KOVO se na svém 

červnovém zasedání shodla na tom, že v případě přetrvání 

nepříznivého vývoje v sektoru oceli a negativního přístupu 

Evropské komise bude požadováno, aby byl vládou ČR přijat 

sociální program pro případně propouštěné zaměstnance. K 

tomuto tématu se ve středu 8. července 2020 uskutečnilo 

jednání s ministryní práce a sociálních věcí Janou Maláčovou.  

 Schůzky se zúčastnil předseda OS KOVO Jaroslav Souček, 

předseda hutnické sekce Roman Ďurčo, její místopředseda 

Marcel Pielesz a specialista-ekonom Alena Paukrtová. Na 

pořadu jednání byla diskuse o možných opatřeních pro případ, 

kdy by v ocelářství došlo k masivnímu propouštění.  Odboráři 

také ocenili práci ministryně a celého ministerstva při 

prosazování programů k podpoře zaměstnanosti a sociálních 

opatření v době koronakrize. 
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INFORMACE SPORTOVNÍ KOMISE 
 Milé kolegyně a kolegové, 

tak jak se onemocnění Covid-19 podepsalo v jiných oblastech života, tak se podepsalo i na pořádání našich sportovních akcí. Spoustu 

z nich jsme museli zrušit nebo upravit jejich rozsah. I tak se nám v loňském roce podařilo uspořádat: turnaj v nohejbalu (7.3.), turnaj ve 

stolním tenise (27.6.), tenisový turnaj (29.8.), závody motokár Werk Cup na SteelRingu (5.9.) a volejbalový turnaj (12.9.). I letos pro vás 

připravujeme veškeré sportovní akce, na které jste byli z minulých let zvyklí a doufáme, že se situace zlepší a my se s Vámi budeme moci 

na nějaké té sportovní akci sejít. 

 K množícím se dotazům ohledně lístků na bazén a kina pro rok 2020. Lístky budou platit i v roce 2021. Po rozvolnění vládních 

opatření budeme jednat, jak prodloužit platnost lístků (poukazů) tak, aby to mělo smysl a naši členové mohli tyto služby čerpat. Proto 

se ničeho nebojte, lístky určitě nepropadnou a o případných změnách budete včas informováni. 

Ondřej Bujok 
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VOLBY FUNKCIONÁŘŮ NAŠÍ ZO OS KOVO TŽ 
 Blíží se konec funkčního období 2017 -2021 a je před námi rok volební. Z volebního řádu jasně vyplývá způsob voleb, tedy od 
úsekových důvěrníků až po vedení naší ZO TŽ. Volební komise zpracovala a předložila časový harmonogram voleb, který byl následně 
schválen. Provést volby v současné nepříznivé situaci s pandemií a opatřeními vlády ČR nebude jednoduché, ale všichni věříme, že to 
zvládneme. Z mého pohledu největší problém bude zorganizovat velkou konferenci naší ZO, která má stanovený termín 27.4.2021 a  
počet delegátů je 91. Věřím, že na konci dubna bude situace s pandemií již klidnější a Vláda ČR do té doby rozvolní hromadné akce. 
Pokud by tomu tak nebylo, museli bychom termín konference posunout, jak jsme to udělali v loňském roce.  
 Dle schváleného harmonogramu voleb se zahájily volby úsekových důvěrníků od prosince 2020 do konce února 2021. Následně se 
budou volit předsedové a další členové orgánů OJ a PO, předsedové volebních obvodů, kteří jsou zároveň členy předsednictva VZO a na 
konferenci ZO proběhne volba vedení ZO, členů Dozorčí a revizní komise ZO TŽ  a delegátů VIII. Sjezdu OS KOVO. 
 Naším cílem je vytvořit schopné orgány dle našeho statutu a tyto orgány budou v dalším funkčním období 2021 – 2025  rozhodovat 
o činnosti naší základní organizaci. Odbory jsou jedinou organizací, která dokáže účinně hájit zájmy a práva zaměstnanců, ale musí být 
jednotné a silné. Nestačí mít pravdu, je potřeba mít i sílu! 
 Vyzývám všechny členy, aby oslovili ve svých kolektivech nejvhodnější kandidáty, následně je nominovali a zvolili do jednotlivých 
funkcí. Volby musí být transparentní! U kandidátů předpokládáme, že nás budou dobře reprezentovat, hájit a prosazovat naše zájmy. 
Žádná funkce není jednoduchá a všichni musíme počítat, že pokud chceme něčeho dosáhnout, musíme pro to něco udělat a obětovat 
mnoho času. Dobře zvolení funkcionáři jsou pevným základem pro činnost odborové organizace, které jde o to, aby pro své členy dělala 
maximum k jejich co největší spokojenosti.  
 Pevně věřím, že volební období zvládneme a naše základní organizace bude pokračovat v očích jiných organizací jako jedna 
z nejlepších, nejen v OS KOVO. 

Marcel Pielesz 

Téma: D Ů C H O D O V Á    R E F O R M A 
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S T A N O V I S K O    Č M K O S 
K NÁVRHŮM ZÁKONŮ K PROVEDENÍ DŮCHODOVÉ REFORMY 

ČMKOS zaslalo v rámci připomínkového řízení zahájeného dne 14. prosince 2020 k návrhu  

- zákona, kterým se mění zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 582/1991 Sb., o 

organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální 

zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, 

- zákona, kterým se mění zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 582/1991 Sb., 

o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů, 

- zákona, kterým se mění zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony, 

Podrobné stanovisko, které si můžete vyžádat u předsedů OJ,PO.  

Zkrácená verze:  

 ČMKOS považuje důchodovou reformu za důležité téma současnosti, které vyžaduje vzhledem k dlouhodobým zásadním 

sociálním i ekonomickým dopadům společenský konsensus založený na co nejširším uznání opodstatněnosti a spravedlnosti 

navrhovaných reformních opatření rozhodujícími politickými aktéry. Proto se ČMKOS zapojila spolu se zástupci politických stran, 

Ministerstva práce a sociálních věcí, Ministerstva financí, sociálních partnerů, odborné a občanské veřejnosti aktivně do činnosti 

Komise pro spravedlivé důchody, v jejímž rámci byla v uplynulých letech diskutována zásadní témata související se zajištěním 

sociálně přiměřených a dlouhodobě finančně udržitelných důchodů pro současné i budoucí generace, včetně návrhů, které jsou 

obsaženy v předložených návrzích zákonů.  

Náročné profese: 

 ČMKOS v celém období od počátku 90. let minulého století usiluje o zavedení možnosti dřívějšího odchodu do starobního 

důchodu pro osoby vykonávající práce v náročných profesích (zařazených do 3. a 4. kategorie rizika), kteří nejsou schopni, zejména 

z důvodu dlouhodobého výkonu náročných prací majících významný vliv na jejich zdravotní stav a pracovní schopnost, již 

vykonávat dosavadní pracovní činnost až do dosažení důchodového věku a s ohledem na fyzické opotřebení není možná nebo 

účelná jejich další rekvalifikace. Proto velmi oceňuje jako velmi vstřícný krok, že navrhovaná právní úprava, obsažená v návrhu 

zákona, kterým se mění zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 582/1991 Sb., o 

organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů, umožní předcházet vynucenému odchodu 

uvedených zaměstnanců do předčasného starobního důchodu s trvale krácenou výší starobního důchodu, k němuž dnes u této 

skupiny zaměstnanců často dochází.   

 Proto ČMKOS uvedený návrh zákona podporuje a neuplatňuje k němu žádné připomínky; přivítala by, aby její účinnost nastala 

co nejdříve, nikoliv až od 1.1.2024. ČMKOS věří s ohledem na dosavadní diskuse a vyjádření představitelů politických stran 

zastoupených v Parlamentu ČR i sociálních partnerů k této problematice, že v rámci stávajícího volebního období existuje reálná 

možnost úspěšného dokončení legislativního procesu tohoto zákona. Současně bude usilovat, aby k zařazování prací do 

jednotlivých kategorií rizik a ke změnám tohoto zařazení docházelo v režimu spolurozhodování zaměstnavatele s odborovou 

organizací. 
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Komise Rekreace a Rekreačních Zařízení 
 V roce 2020 se nám i přes začátek Covidové krize 
podařilo uspořádat devět ozdravných pobytů pro celkem 
255 dětí zaměstnanců skupiny TŽ-MS. Bohužel spousta akcí 
musela být i zrušena. 

 Na jaře jsme ještě před nástupem epidemie uspořádali 
zimní ozdravné pobyty na našem středisku v Žiaru pro 70 
dětí. Stejně jako v předchozích letech si děti užili zimní Tatry 
a přivezly spousty zážitků.  

 V létě už na nás dopadly omezení způsobené vládními 
opatřeními proti šíření nemoci Covid-19, a tak musely být 
zrušeny zahraniční ozdravné akce. I přes nemožnost 
vycestovat mimo republiku se nám podařilo maximalizovat  
počet poukazů v tuzemsku a díky volnějším pravidlům se Slovenskem jsme vypravili děti i do Žiaru. Poslali jsme přes 170 dětí do čtyřech 
destinací. Děti si tak mohly užít tábor v Budišově nad Budišovkou, v Sedmidolí v Krkonoších, filmařský tábor Barrandov v Miřetíně nebo 
již zmiňovaný tábor na našem středisku v Žiaru. 

 

 Bohužel se situace kolem onemocnění Covid-19 v letošním roce nezlepšuje a vyhlídky na normální fungování jsou zatím 

v nedohlednu. I přes to se snažíme připravit veškeré akce, kdyby se situace změnila a došlo k případnému rozvolnění. Někdy se naše 

práce blíží spíše práci vědmy, a proto bychom Vás chtěli požádat. Kontaktujte, do pátku 29.ledna 2021, prosím, své předsedy OJ, PO, 

případně oddělení rekreace na budově ZO (paní Staszková, kl. 3 21 09) s případným zájmem poslat své děti na Zimní ozdravný pobyt, 

který by se měl uskutečnit od soboty 27.2. do soboty 6.3.2021. Bohužel místo není v tuto dobu určené, vše bude záviset na případném 

rozvolnění vládních opatření. 

Ondřej Bujok 
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ZMĚNY V PŘÍSPĚVKU NA JÍDLO – JAK TO JE NEJVÝHODNĚJŠÍ? 

S novým rokem přichází i změny ve stravování, a proto přinášíme malý souhrn toho na co má náš zaměstnanec nárok. 

Z ustanovení § 236 odst. 1) zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, vyplývá, že zaměstnavatel je povinen umožnit 

zaměstnancům ve všech směnách stravování. Z uvedeného je zřejmé, že zaměstnavatel nemá povinnost svým 

zaměstnancům stravování zajišťovat, má jen povinnost zaměstnancům stravování umožnit. Příspěvek zaměstnavatele, 

případně stravenky tak nejsou nárokovou složkou a jedná se pouze o nepovinný benefit ze strany zaměstnavatele. 

Dle kolektivní smlouvy (KS) má zaměstnanec nárok na příspěvek zaměstnavatele na „Hlavní jídlo“. Tím se rozumí dle KS 

„Základní jídlo“ (klasické, výběrové, specialita, dietní jídlo, či zeleninový talíř, nebo tyto typy nabízené jako zchlazovaná jídla 

RAJ) a k tomu jídlo označené jako polévka (klasická, svačinová), salát, salát MIX, kompot nebo moučník. Případně takové 

jídlo nabízené ve stravovacích zařízeních jako zchlazované jídlo (RAJ). Dotaci můžete tedy například čerpat na jedno klasické 

jídlo a k tomu polévku, nebo až na čtyři polévky. 

Aby zaměstnanec dotaci získal, musí jeho přítomnost v práci trvat alespoň 3 hodiny. V případě, že jeho přítomnost v práci 

trvá déle než 11 hodin, má nárok na ještě jedno „Hlavní jídlo“ (např. základní jídlo a polévka, nebo 4x polévka). Zaměstnanec 

může zároveň příspěvek na jídlo čerpat 1 hodinu před začátkem přítomnosti v práci („odpípnutí“) a 1 hodinu po ukončení 

přítomnosti v práci. 

Zaměstnavatel poskytuje náhradu 55 % z utracené částky za stravování v TG (za hlavní jídlo – polévka, hlavní chod nebo RAJ) 

až do výše 70 % horní hranice stravného, které je poskytováno při pracovní cestě v délce trvání 5-12 hodin. Pro rok 2021 je 

to 108 Kč (v roce 2020 to bylo 103 Kč). Takže maximální daňově uznatelný příspěvek zaměstnavatele na stravné by činil 70 

% částky, tj. 75,60 Kč.  

Proto, abyste maximálně využili příspěvek zaměstnavatele, měla by vaše útrata v závodním stravování činit 137 Kč. Pak 

získáte maximální příspěvek zaměstnavatele, který je 75,35 Kč a sami zaplatíte jen 61,65 Kč (doplatek zaměstnance). 

Ondřej Bujok 
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https://ehutnik.cz/tz-ms/chceme-zajistit-vakciny-pro-nase-lidi 

 

 

Třinecké železárny připravují ve spolupráci s Nemocnicí Agel Třinec-Podlesí vznik 

očkovacího centra, kde by pracovníci Třineckých železáren, Moravia Steel a 

dceřiných společností v areálu Třince mohli absolvovat minimálně první dávku 

očkování proti novému typu koronaviru Covid-19. 

 

Pomozte nám vytvořit si představu o zájmu o očkování proti nemoci Covid-19. 

Svůj zájem o očkování vakcínou proti Covid-19, vyjádřete, prosím, zasláním SMS 

z vašeho mobilního telefonu ve tvaru ANO, evidenční číslo, nebo NE, evidenční 

číslo na telefonní číslo 725 257 162. Nejpozději však do 31. ledna 2021. 

 

Děkujeme, že nám pomůžete zjistit zájem o očkování, a určit množství vakcín pro zaměstnance TŽ, MS a dceřiných společností 

v areálu hutě. Abychom mohli dál komunikovat, odesláním SMS souhlasíte se zasíláním dalších informací zaměstnavatele na 

vaše telefonní číslo. 

 

RYCHLÁ INFORMACE: 

Možná někteří z Vás postřehli vyjádření některých poslanců ČSSD 

k volbám do Poslanecké sněmovny a možném zapojení strany 

odborů. Proto Vám níže přinášíme stanovisko ČMKOS. 

https://ehutnik.cz/tz-ms/chceme-zajistit-vakciny-pro-nase-lidi

