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Vážení odboráři, spolupracovníci,  
dne 12. března uplyne rok od prvního vyhlášení nouzového stavu v ČR, tedy celý rok jsme paralyzováni pandemií COVID 

– 19. Bohužel situace je kolísavá a momentálně se nezlepšuje, ba naopak se zhoršuje a může dojít k  totálnímu kolapsu 

v nemocnicích, infrastruktuře, firmách, a tedy i v našem Werku. Udělejme vše proto, aby k tomu nikde nedošlo! 
 

 V médiích opakovaně zaznívá tvrzení, 
že nákaza nemoci covid-19 se šíří 
v průmyslových firmách. Je to možné, není 
firma jako firma a ruku do ohně za cizí firmy 
nemůžeme dát, ale za náš WERK 
nemůžeme souhlasit.  
 Sami dobře víte, kolik opatření 
v podniku vyšlo od března 2020 a statistiky 
nemocnosti ve skupině TŽ-MS to jasně 
dokazují, že tato opatření mají smysl, 
fungují a stačí je jen zodpovědně 
dodržovat. Za celou dobu pandemie jde ve 
firmě o velmi příznivá čísla, co se počtu 
pozitivně testovaných týče. Celková 
nemocnost v huti loni překročila 8 %, to je 
o téměř 2 % více než v minulých letech, což 
souvisí zejména s šířením nového typu 
koronaviru. Dnes je to kolem 6 %, z nichž 
počet nakažených covidem-19 nepřesahuje 
1,3 %. Obdobná čísla vykazují i dceřiné 
společnosti v areálu.  
 Velká pochvala za to patří zejména 
zaměstnancům, kteří v této nelehké době 
přistupují k dodržování opatření velmi 
zodpovědně a jasně dávají najevo, že chrání 
nejen své zdraví, ale i svých kolegů a 
blízkých.  
Je absolutně nepřijatelné za těchto 
podmínek požadovat uzavření průmyslové 
výroby v České republice. Nemá žádné 
opodstatnění ani oporu v datech. Škody 
tohoto kroku by ovšem byly nevyčíslitelné a 
nenávratné. My jsme specifický podnik, kde 
máme spoustu zařízení, které nelze jen tak 
na delší dobu zastavit a znovu rozjet. O to 
horší, že v ocelářském průmyslu je těžká 
situace od poloviny roku 2019 a jakékoliv 
zastavení výroby znamená pro nás ztrátu 
zákazníka a v konečném důsledku by to 
mohlo ohrozit tisíce pracovních míst a mělo 
nedozírné následky především na region 
Třinecka a jeho okolí. 
 Myslím si, že nejenom mně mrzí 
vystupování našich čelních představitelů 
vlády či politických stran a následných jejich 
nařízení – bohužel, pokud bude na prvním 
místě byznys s testy, rouškami, respirátory, 
vakcínami apod., dále předvolební 
kampaně daných politiků, tak asi světlo na 
konci tunelu neuvidíme nikdy.  

Vláda by si měla uvědomit, že pandemie a 
opatření proti koronaviru rozštíply 
tuzemskou ekonomiku na dvě části. 
Exportní průmysl se po jarním výpadku 
probral a na konci roku 2020 dosáhl přes 
druhou vlnu pandemie historického růstu. 
Vládní opatření však trvale utlumila 
poptávku po službách, které měly v druhém 
pololetí stejně špatnou bilanci jako na jaře. 
Takřka likvidační byl výpadek cestovních 
agentur, hotelů, restaurací a kadeřnictví. 
 Z toho jednoznačně plyne, že 
ekonomiku našeho státu táhne pouze 
průmysl. Průmysl musí být zachován a 
maximálně podporován v plánech obnovy 
ČR.  
 Vážení odboráři, spolupracovníci, 
všechny Vás vyzývám: 
k maximální solidaritě, musíme vzít osud do 
svých rukou, ukázat, jak jsme ve skupině TŽ-
MS zodpovědní za své zdraví i zdraví 
druhých. Musíme se pokusit projet tuto 
nelehkou dobu v režimu co nejméně 
omezené výroby. S omezenými počty 
zaměstnanců tak, abychom se mohli 
v práci, pokud možno co nejvíce prostřídat, 
tedy si odpočinout a ušetřit síly potřebné k 
zvládnutí dané situace nejen v práci. 
Nedívejme se na nařízení čerpání dovolené, 
překážky v práci či home office, opravdu 
teď jde o zdraví nás všech. 
 Všichni víme, že měsíc duben je měsíc 
bezpečnosti, tak rychle zaveďme březen 
jako měsíc boje proti pandemii a striktně 
dodržujme opatření nejen v práci, ale i 
v osobním životě. 
 Rád bych Vás požádal o trpělivost v 
současném nelehkém období pro 
zaměstnance, odborové organizace, ale 
hlavně pro zaměstnavatele, kteří čelí 
nejenom ekonomickým problémům, ale 
taky omezením ze strany vlády a jsou 
nuceni často i provizorně reagovat. Všichni 
jsme ze situace frustrovaní a mnohé otázky 
zůstávají nejasné. Snažíme se Vás 
informovat okamžitě a posílat informace 
tak, abyste i Vy mohli informovat dále 
nejenom členy ZO OS KOVO TŽ, ale i ostatní 
zaměstnance. Ovšem, také jsou situace, kdy 
není možné Vás informovat okamžitě, a ani 

zaslat vypovídající podklady, které jsou 
postupem, resp. Metodikou, jak 
přistupovat k záležitostem ohledně 
pandemické situaci v návaznosti na Covid -
19. Jedná se o množství různých opatření 
vlády a jiných institucí.  
 A jednou takovou oblastí je v 
současných dnech testování zaměstnanců 
v podniku. 
 Vážené kolegyně, kolegové, věřte, že 
se maximálně snažíme v této nelehké chvíli 
být vedení TŽ a.s. nápomocni při zajišťování 
veškerých náležitostí pro splnění úkolu 
povinného testování zaměstnanců. 
A opravdu to není jednoduché v tak velké 
společnosti s časovým omezením a 
nedostatkem kvalitních testů.  
 Nyní v krátkosti jak bude probíhat 
testování v TŽ a.s.  Představenstvo 
obchodní společnosti TŘINECKÉ 
ŽELEZÁRNY, a. s. („TŽ“), podle opatření 
Komise pro epidemicko-pandemické 
krizové situace v TŽ (EPK, PGR TŽ-13/2020) 
ze dne 04.03.2021, přijatého EPK a 
schváleného představenstvem TŽ 
postupem podle PPo TŽ-BOZ-33/13, po 
projednání s odborovými organizacemi 
vydává s účinností ode dne 05.03.2021 
následující pokyny k odvrácení COVID-
19/SARS-CoV-2: 
 
1. Testování zaměstnanců podle 

mimořádného opatření Ministerstva 
zdravotnictví č. j. MZDR 47828/2020-
16/MIN/KAN ze dne 01.03.2021 a 
případných dalších opatření orgánů 
veřejné moci („Testování“) bude v TŽ 
probíhat počínaje dnem 05.03.2021 a 
bude ukončeno až rozhodnutím 
představenstva. 

 
2. Testování se řídí těmito pokyny 

představenstva a dále pokyny 
k provádění Testování vydávanými PR – 
ředitelem pro personalistiku a vnější 
vztahy („Manuál“). 

 
3. Testování, nebude-li představenstvem 

nebo PR – ředitelem pro personalistiku 
a vnější vztahy rozhodnuto jinak, se 
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uskuteční vlastním testováním 
zaměstnance („Samotestování“). 

 
 Podrobněji budete seznámení a 
proškolení od svých přímých nadřízených. 
 
 Víme, že máme velice zodpovědné 
zaměstnance, čehož si nesmírně vážíme, i 
proto jsme přistoupili k vlastnímu testování 
zaměstnanců („Samotestování“). Jsme 
přesvědčeni, když jsme zvládli již rok 
bojovat s COVIDEM, tak společně to 
zvládneme i teď. Prosím Vás, 

nezneužívejme důvěry a buďme i nadále 
zodpovědní. 
 Dovolte mi jménem zástupců 
zaměstnanců Vám všem moc poděkovat za 
maximální dodržování všech nařízení v této 
svízelné situaci. Velmi si vážím a oceňuji Váš 
přístup po všech stránkách v tomto 
náročném období. Nyní potřebujeme sílu, 
odvahu, rozhodnost a rychlost správných 
rozhodnutí. Společnými silami to určitě 
zvládneme! Věřím však také tomu, že dřív 
nebo později pandemie pomine a poptávka 
po oceli, která vzniká díky našemu 
společnému umu, opět poroste a my hrdě 

prohlásíme, zvládli jsme to, jsme opravdu 
dobří, a nakonec vyjdeme z téhle krize ještě 
silnější a lepší!!!  
 
 V případě jakýchkoliv nejasností a 
dotazů mne neváhejte kontaktovat.  
 
 S pozdravem a přáním pevného zdraví 
Vám všem i Vašim blízkým 
 

                                                                                             

Marcel Pielesz 

Předseda ZO OS KOVO TŽ 

 

LETNÍ OZDRAVNÉ POBYTY DĚTÍ 2021 

I přes velmi nepříznivou situaci s vývojem pandemie Covid-19 se snažíme zajistit pro děti zaměstnanců letní ozdravné pobyty (LOP). Nikdo 
z nás neví, co nás čeká, a zda budeme moci vůbec pobyty uskutečnit. I přesto jsme připravili termíny LOP. Veškeré tábory budou 
realizovány jen v případě, že to umožní epidemiologický vývoj COVID-19 a bude možno ozdravné pobyty dětí realizovat na základě 
rozhodnutí KHS nebo ministerstva zdravotnictví. Podrobné informace si vyžádejte u předsedů OJ/PO/VO nebo přímo na úseku rekreace 
pí. Staszková Jana, tel. 32109. 
 

Termínový plán LOP 2021: 

Miřetín, tábor Barrandov 
1. tumus 1.-16.7.2021 (při malém zájmu individuální doprava) 

3. turnus 31.7.-14.8.2021 (při malém zájmu individuální doprava) 

SDR Žiar 1. turnus 3.-17.7.2021  

Budišov n. Bud., tábor Agel 
1. turnus 1.-15.8.2021 (při malém zájmu individuální doprava) 

2. turnus 17.-31.8.2021 (při malém zájmu individuální doprava) 

Krkonoše, tábor Sedmidolí 1. turnus 21.-30.8.2021  

Itálie, San Mauro Mare 
1. turnus 28.6.-9.7.2021  

2. turnus 25.7.-5.8.2021  
  

               PREVENTIVNÍ PROGRAM  
ČPZP pro své klienty připravila nový program Respirátory. Jedná se o časově a finančně omezenou 
akci na měsíc březen. 

Termín akce: 1. 3. 2021 – 31. 3. 2021 nebo do vyčerpání finančního limitu 30 mil. Kč (podle toho, 
která ze skutečností nastane dříve). 

Podmínky akce:  
ČPZP v souvislosti s výskytem onemocnění COVID-19 přispívá pojištěncům na zakoupení respirátorů 
částkou až 300 Kč. 

• Akceptovat lze pouze doklady o úhradě vystavené v období od 1. 3. do 31. 3. 2021. 

• Maximální lhůta pro předložení dokladů o úhradě: do 15. 4. 2021 - a to pouze v případě, že 
nebude vyčerpán stanovený finanční limit akce. Doklady o úhradě lze kumulovat, tzn. lze doložit i 
více dokladů o úhradě a částku z dokladů sečíst. 

• Je akceptován i nákup respirátorů mimo lékárnu. 

• Z dokladu o úhradě musí být jednoznačně zřejmé, že byly zakoupeny respirátory a jaká částka byla na úhradu respirátorů vynaložena. 

• Příspěvek lze využít na zakoupení respirátorů dle vlastní volby, tj. pro možnost příspěvku není určena třída nebo typ respirátorů. 

Realizace příspěvku: 

K čerpání převodem na bankovní účet je nutné předložit: 

• Číslo účtu: průkazní kartička k bankovnímu účtu, výpis z bankovního účtu (popř. jeho čitelná kopie) nebo jiná prokazatelná forma (např. 
doložení čísla účtu v mobilní aplikaci apod.) 

• Občanský průkaz 

• Doklad o úhradě 

Obecné podmínky k čerpání preventivních programů naleznete v části "Zásady čerpání preventivních programů". 

 


