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SLOVO PŘEDSEDY ZÁKLADNÍ ORGANIZACE  

Vážení odboráři, spolupracovníci. 

Máme předvánoční čas a závěr roku 2020, který je rokem zvláštním a určitě na něj většina z nás nebude vzpomínat 

v dobrém. Rok, na který se hned tak nezapomíná a který se jistě zapíše do historie. Po letech ekonomického růstu 

nejen v ocelářství, kdy se nám dařilo úspěšně zvyšovat příjmovou úroveň zaměstnanců, došlo k 

postupnému ochlazování a zhoršení tržní situace, kterou jsme zaznamenali již v druhé polovině roku 2019, ale určitě 

nikdo z nás nepočítal, že v prvním čtvrtletí letošního roku vypukne pandemie COVID-19, která nepříznivou situaci ještě 

prohloubí. Vyhlášením nouzového stavu 12.3.2020 Vládou ČR, jsme se ocitli ve velmi složité době, kterou jsme nikdy 

předtím nezažili, dalo by se říct v jednom z nejtěžších období nejen našeho podniku, ale i novodobé historie naší 

republiky a celého světa.  

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. 

V důsledku koronavirové pandemie jsme byli donuceni změnit zaběhnutý systém práce, bylo to hektické období s 

mnoha problémy jak v TŽ, tak i v dceřiných společnostech, a ještě k tomu s velkým strachem, co bude. Na území 

skupiny TŽ–MS vešlo v platnost mnoho opatření k pandemické situaci, která nejsou mnohdy pro zaměstnance 

příjemná, ale bohužel, daná situace si to vyžádala. Chtěl bych ještě jednou všem zaměstnancům poděkovat za striktní 

dodržování těchto opatření, která se nám momentálně vyplatila a přes všechny překážky naši zaměstnanci dokázali 

svým nasazením, odvahou a disciplínou udržet werk v chodu během obou vln pandemie a tak se dostat mezi jednu 

z mála hutí v Evropě, která nezaznamenala výrazný pokles výroby. Víme, že mnohdy to nebylo vůbec jednoduché a 

nesmírně si vážíme našich zaměstnanců, dokázali zatnout zuby a navzdory neočekávané situaci plnit potřeby 

zákazníků. Jejich důvěra a dobrá práce našich obchodníků zajistila potřebnou zakázkovou náplň, kterou jsme zvládli 

realizovat díky maximální ohleduplnosti a vzájemné pomoci. Pamatujme, že panika a stres oslabuje, odpovědnost a 

ohleduplnost pomáhá. 

Bohužel, i přes všechny snahy se nám již druhým rokem nedaří plnit finanční plán podniku. Letošní očekávaný 

výsledek hospodaření bude kolem 409 mil. Kč. Ale naši zaměstnanci neovlivní skutečnosti, jako jsou zejména vysoké 

ceny vstupních surovin, pokles cen výstupních výrobků z našeho portfolia, což zapříčinilo mírně mínusový výsledek z 

výroby. Očekávaný výsledek s kladnou hodnotou tvoří finanční operace z prodeje emisních povolenek, přijaté dividendy 

dceřiných společností a v části roku příznivější kurz české koruny. 
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K závěru roku také patří i kolektivní vyjednávání, které v letošním roce velmi ovlivnila pandemie z důvodu 

nouzového stavu a následkem vládních nařízení jsme ani nemohli vést řádně jednání DK a orgánů ZO. Na základě 

zhoršujícího se vývoje pandemie ve čtvrtém čtvrtletí letošního roku jsme požádali vedení a akcionáře na Dozorčí radě 

TŽ o korektní jednání, které bylo vyslyšeno a podařilo se dosáhnout dohody v takto krátkém čase, mzdy se 

zaměstnancům zvýší i přes nepříznivou ekonomickou situaci. Nesmírně si vážíme této důvěry i poděkování akcionářů 

a vedení společnosti zaměstnancům za odvedenou práci v tak náročných podmínkách, které změnila pandemie. Na 

jednání Dozorčí rady TŽ jsme projednali plnění kolektivní smlouvy pro letošní rok, která bude splněna a mírně 

překročena vyplacenou odměnou za COVID na výrobním úseku ve výši 3 350,- Kč na zaměstnance za odpracované 

období, čímž jsme i posílili D-kategorii v průměrné mzdě. Dále akcionáři rozhodli o vyplacení odměny všem 

zaměstnancům ve výši 6 000,- Kč i přes neplnění finančního plánu letošního roku ve vazbě na rok 2021.   

V pátek 4.12.2020 na jednání Rady předsedů TŽ se obě strany dohodly za účasti místopředsedy DR TŽ ing. J. 

Modera na garantovaném růstu mezd pro rok 2021 ve výši 3 %, z kterého bylo již vyplaceno zálohově 1,4 % ve výplatě 

měsíce prosince 2020 v průměru 6 000,- Kč na zaměstnance a zbytek, tj. 1,6 % bude realizováno všem zaměstnancům 

navýšením tarifního stupně o 350,- Kč včetně prémií minimálně o 400,- Kč v průměru, dále bude zvýhodněna práce za 

nepřetržitost a zvýšení nočního příplatku, což směnovým zaměstnancům v průměru zvýší mzdu o 200,- Kč měsíčně, 

při splnění HV za rok 2021 se zvýší o další 4 %. Jednoduše řečeno, máme stejné garantované základní navýšení jako 

pro letošní rok, jen o 0,5 % méně v základním růstu, ale z vyšší základny, tedy cca 1 100,- Kč v průměru od 1.1.2021. 

Víme, že očekávání nárůstu mezd bylo určitě vyšší, ale věřte nám, že za současné nepříznivé ekonomické situace je 

to nejlepší, co se nám mohlo podařit a tak vám zajistit KS alespoň pokrytí inflace. Pokud se bude firmě dařit, máme 

prostor pro vyplacení odměn a všichni moc dobře víme, že akcionáři umí finančně ohodnotit zaměstnance i v dobách, 

kdy se firmě nedaří plnit finanční plány. 

Na začátku funkčního období po zvolení nového vedení naší ZO byly prioritou mzdy a myslím si, že jsme v této 

záležitosti udělali kus dobré práce. Posuďte sami - v roce 2016 byl dosažen průměrný výdělek v TŽ a.s.  29 103,- Kč 

a očekávaný průměrný výdělek letošního roku cca 36 700,- Kč. A za to bych Vám všem členům chtěl moc poděkovat, 

protože bez Vaší podpory by se nám to nikdy nepodařilo. 

Čeká nás další náročný rok, neboť můžeme jen stěží očekávat, že pandemie COVID-19 náhle zmizí. Současná 

situace nám příliš optimistické vyhlídky nenabízí. Soustředit se nyní musíme na to, abychom ustáli transformaci 

průmyslu směřující k maximálnímu snížení emisí CO2 a přitom dokázali dál produkovat kvalitní ocel pro naše 

zákazníky jako doposud. „Evropa potřebuje ocel, ocel potřebuje Evropu“ a my musíme udělat vše pro to, abychom ji 

vyrobili ve werku a mohli se stát předním výrobcem oceli ve střední Evropě s čistou výrobou a kvalitními produkty. 

Jsem přesvědčen, že se nám to společnými silami podaří zvládnout.  

Ale dost negativních informací, letos jsme jich měli za celý rok až nad hlavu, podrobné vydání Werkového odboráře 

připravujeme na začátek roku 2021. 

Máme předvánoční čas a všichni zaměstnanci a naši členové by si jistě zasloužili příjemné chvíle při 

předvánočních nákupech dárků či procházkách po vánočních trzích nebo tradičních vilijovkách. Místo toho budeme 

zřejmě muset všichni dodržovat omezující vládní opatření, sledovat děsivé mediální výstupy o pandemii a doufat, že 

tento stav brzy pomine. 

Vážené kolegyně, vážení kolegové a přátelé naší odborové organizace, máme za sebou po všech stránkách velmi 
náročný rok, který představoval pro mnoho lidí zdravotní, finanční, ale i psychickou a existenční zátěž. 

Pokusme se přesto na všechny těžkosti alespoň na chvíli zapomenout a v nadcházejícím vánočním čase nabrat 
síly do příštího roku, který, doufejme, již bude o něco klidnější.  
 I přes všechny předchozí vážné informace chceme Vám všem popřát, pokud možno klidné rozjímání v adventním 
čase. Užijme si dny odpočinku, klidu a ideálně domácí pohody se svými nejbližšími. Přejeme Vám do roku 2021 to 
nejcennější – zdraví pro Vás a Vaše rodiny a doufejme v lepší život v novém roce. 
 
                                                               S úctou k Vám přeje vedení ZO OS KOVO TŽ 


