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JAK TO JE S PRODUKTIVITOU?

Vážení čtenáři,
dovolte mi představit náš časopis,
Werkový odborář. Všichni cítíme
změnu a s tím rostou i naše
očekávání. Je pro nás důležité, aby
se potřebné informace dostaly
k celé naší základně. A proto jsme
se
rozhodli
vydávat
naše
periodikum, jehož 0. vydání zrovna
čtete.
Rádi bychom vás informovali o
dění ve skupině TŽ-MS, ale i mimo
ni. Prostor zde dostanou všichni,
kteří mají co říct. Uvítáme i vaše
příspěvky (odbory@trz.cz) - texty a
kresby nejen s pracovní tématikou
označte v předmětu „Redakční
radě“. Všechny příspěvky musí
splňovat platný etický kodex.
Zároveň bych vás chtěl požádat o
shovívavost, jestli se v článcích
vyskytne překlep či šotek. Nejsme
profesionálové, jsme skupinkou
novinářských amatérů a vše se
učíme za pochodu. Proto, až tak
nehleďte na formu, ale spíše na
obsah. Za nás vám mohu slíbit, že
nic nebereme na lehkou váhu, a že
co nám chybí ve znalostech
doženeme pílí.
Bc. Bujok Ondřej
šéfredaktor

Str. 1

V předposledním čísle Třineckého Hutníku (č. 26 z 28. června 2017) jsme
si mohli přečíst článek, ve kterém byl citován generální ředitel TŽ, Ing. Jan
Czudek. Jeho slova nenechala chladným žádného odboráře, a proto si
dovolujeme krátce reagovat. Zmíňovaná citace: „… Je třeba se ale také
podívat na pracovní vytížení. Pokud jsme, jak uvádějí odboroví předáci,
na 60 % produktivity práce ve srovnání s Německem, budeme muset s tím
něco udělat.“
Takže, jak to tedy bylo? Pan že pracovní nasazení ve skupině TŽ
Ing. Czudek citoval předsedu ČMKOS je mnohem vyšší než republikový
(Českomoravské
konfederace průměr, a že některé provozy
odborových svazů) Josefa Středulu, překračují normy a plní svědomitě své
který na konferenci opravdu řekl, že úkoly nad 100 procent.
Česká republika má v porovnání
Na zasedání Rady předsedů
s Německem přibližně v průměru 60% provozních organizací a odborových
produktivitu práce, ale jedním dechem jednotek u TŽ, a.s. jsme si vše vysvětlili
dodal, že si průměrný Čech vydělá jen s personálním ředitelem Ing. Ivem
30 % německé průměrné mzdy. Což Žižkou, který uznal, že některé věty
pan generální ředitel opomněl zmínit. mohly být napsány jinak.
bOB
Nikomu snad nemusíme připomínat,

Porovnání
průměrné mzdy po
zdanění (v eurech):

Produktivita práce
na odpracovanou
hodinu v USD v
běžných cenách v
paritě kupní síly:
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VII. SJEZD ODBOROVÉHO SVAZU KOVO V OLOMOUCI
Ve dnech 15.-17.6.2017 proběhl v kongresovém sálu hotelu Clarion v Olomouci 7. sjezd Odborového svazu
KOVO. Na sjezd bylo pozváno 202 delegátů s hlasem rozhodujícím, jenž zastupují na 96 tis. členů svazu KOVO
v ČR. Mezi hosty se objevili předseda vlády Bohuslav Sobotka, předseda Senátu Parlamentu ČR Milan Štěch,
ministryně práce a sociálních věcí Michaela Marksová-Tominová, viceprezident Svazu průmyslu a dopravy Jan
Rafaj. Pozvání také přijali zástupci odborářů z 15 zemí.
Jako první vystoupil předseda
Senátu Parlamentu ČR Milan Štěch.
Ve svém vystoupení se věnoval
problému, který už dlouhodobě
zatěžuje veřejné finance a je také
velmi
aktuální
v době
velkého
nedostatku pracovních sil. Tím dle
Štěcha je „zásadní nerovnost v míře
odvodů sociálního a zdravotního
pojištění u zaměstnanců a OSVČ“. Za
tento projev sklidil od účastníků velký
aplaus. O to větší údiv mezi účastníky
vyvolaly zprávy z médií, která o tomto
projevu informovala zkratkovitě a bez
kontextu. Korunku tomu všemu
nasadil Vladimír Dlouhý, prezident
Hospodářské
komory
ČR
(samosprávná organizace zastupující
podnikatelskou veřejnost, pozn.red.),
svým požadavkem na jeho odstoupení
Zdroj fotobanka OS KOVO
z funkce předsedy Senátu Parlamentu
Následně se věnoval tématům Zmínil také minimální mzdu a vyzval
ČR.
Předseda vlády Bohuslav jako je růst minimální mzdy, důchody, předsedu vlády – „Pane premiére,
(karenční
doba), těch 12 500,-, by šlo…“. Za což byl
sobotka ve svém projevu shrnul nemocenské
novelizace
Zákoníku
práce
apod. odměněn
bouřlivým
potleskem.
situaci, ve které se dnes Česká
Vyzval
také
k
udržení
sociálního
státu
Středula
nebyl
ve
svém
projevu
jen
republika, odbory a občané, kteří žijí
–
bezplatné
zdravotnictví
na
základě
negativistický,
ale
dokázal
také
v České republice, nachází. Ocenil
také práci odborů, jejich nelehkou platby zdravotního pojištění, dostupné ocenit to co se podařilo, např. návrat
práci v zastupování zaměstnanců a veřejné školství, cenově dostupné zaměstnanců do dozorčích rad. Na
sociální služby.
závěr
zhodnotil
odbory
jako
jejich aktivitu na poli legislativy.
sebevědomé a ujistil – „Budeme
„Nízká nezaměstnanost
podporovat ty, co budou podporovat
„Fungující sociální dialog je
podporuje
růst
mezd.“
nás.“
důležitý pro prosperitu a stabilitu

každé země.“

Zdroj fotobanka OS KOVO

Bohuslav Sobotka

Bohuslav Sobotka
Ve svém vystoupení zmínil
také problematiku sociálního a
daňového dumpingu a jeho vnímání
v rámci Evropy. Podle Sobotky je
lékem na tyto problémy větší
konvergence v rámci Evropy.
Jako další řečník se představil
nejznámější odborář České republiky.
Takto byl na sjezdu pojmenován
předseda ČMKOS Josef Středula. Ve
svém projevu zmínil nervozitu lidí
z neplnění
volebních
slibů
a
s odkazem na tisk konstatoval, že
vítězem voleb jsou již nyní odbory.
Těm se podařilo prosadit do programu
všech stran, které soutěží o hlasy
voličů, slovní spojení – v České
republice jsou nízké mzdy.

„Produktivita práce je přibližně 60
%, ale mzdy jsou pouze 30 %. To
přece je nedůstojné.“
Josef Středula

„Pokud bude mít někdo snahu
zhoršit naše práva, takřka
s jistotou se může setkat s naším
odporem.“
Josef Středula
Mezi mnohými vystupujícími
byli také stávající předseda OS
KOVO Jaroslav Souček, který
připomněl, že před VI. Sjezdem
odstoupila vláda Petra Nečase,
v době největší nezaměstnanosti od
roku 1993.
Teď je nejnižší
nezaměstnanost a volby seblíží. Dle
jeho slov právě na výsledku voleb
bude záležet, kterým směrem se
bude ubírat sociální dialog, který má
společnost spojovat a zlepšovat
podmínky pro život lidí. Také se opřel
do krátké paměti některých politiků a
vyzval, aby na předvolební sliby
nebylo zapomenuto a aby zvolení
zástupci plnili svůj mandát.
Pokračování na str. 3
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Sobotní den jednání zahájila
svým vystoupením ministryně práce a
sociálních věcí Michaela MarksováTominová. Jejími tématy se staly 5
týdnů dovolené, předčasné důchody a
minimální mzda.

„Čím silnější máme odbory, tím
lepší jsou v této zemi podmínky
pro všechny zaměstnance a
zaměstnankyně!“
Michaela Marksová-Tominová
Dále
se
vše
ubíralo
schváleným
programem
a
v odpoledních hodinách došlo na
velmi očekávanou událost, kterou byla
volba funkcionářů svazu KOVO. Před
samotnou
volbou
si
delegáti
odhlasovali
systém
3+1,
tzn.
3 místopředsedové a předseda. Na
místopředsedy byli nominováni: Libor
Dvořák, Ing. Pavel Komárek, Tomáš
Valášek. Stávající místopředseda Ing.
Jiří Marek se před sjezdem rozhodl
nekandidovat. O post předsedy se
znovu ucházel Jaroslav Souček. O
všech kandidátech jste si mohli přečíst
v Kováku (11/2017). Po krátké pauze
byly delegátům oznámeny výsledky.
Všichni kandidáti získali potřebný
nadpoloviční podíl hlasů a tím byli
potvrzeni do funkcí. Všem gratulujeme
ke zvolení a přejeme mnoho úspěchů
nejen v jejich práci.
Poslední den sjezdu byl ve
znamení přípravy usnesení a loučení.
Vše probíhalo hladce a krátce po
poledni skončil VII. Sjezd odborového
svazu KOVO.
bOB

PŘIPRAVOVANÉ SPORTOVNÍ AKCE
SRPEN: 26-27.8 TURNAJ V TENISE,
KURTY TŘINEC
ZÁŘÍ: 9.9. MEZINÁRODNÍ
VOLEJBÁLOVY TURNAJ, HALA STARS.
LISTOPAD: 18.11.MEZINÁRODNÍ
TURNAJ VE FUTSALE, HALA STARS

STŘÍPKY Z KONFERENCE ZO OS KOVO
TŘINECKÝCH ŽELEZÁREN
Dne 25.dubna 2017 v KD Trisia se sešli delegáti ZO OS KOVO TŽ na
společné konferenci. Akce byla v mnoha ohledech výjimečná, a to jak
počtem delegátů 193 tak faktem, že letošní konferencí končí určité období
v historii ZO OS KOVO TŽ a začíná nové.
Stávající čelní představitelé delegáty hodnoceno kladně. Jak
jsou již v zaslouženém důchodu nebo jsme již u Josefa Středuly zvyklí,
již nekandidují na posty ve vedení ZO. vystoupení nepostrádalo důležitá
Je na místě jim poděkovat za fakta, ale také situace k pousmání.
dosavadní práci, obětavost a vše, co
Po
vystoupení
hostů
pro nás a pro náš Werk udělali.
proběhla volba kandidátů do Dozorčí
Důležitost této konference a revizní komise. Předsedou DaRKu
potvrzuje fakt, že o konferenci byl se stal Jindřich Ježowicz, kterému
zájem jak ze strany odborářů, čelních budou pomáhat: J. Cieslar, V.
představitelů OS KOVO tak i vedení a Cieslar, R. Kaleta, Ing. O. Špoková,
majitelů společnosti, což také potvrdli P. Turoň, J. Zmiová.
svou hojnou účastí. Hosty konference
Hlavním bodem jednání, na
byli Ing. Ján Moder - místopředseda který
se
čekalo
s
velkou
dozorčí rady TŽ, Ing. Jan Czudek – netrpělivostí, byla volba předsedy
generální ředitel TŽ a.s. a Ing. Ivo Žižka ZO OS KOVO TŽ. Na tento post byli
- personální ředitel TŽ a.s., Jaroslav nominováni čtyři kandidáti z řad
Souček - předseda OS KOVO, Josef Výborů PO nebo OJ. A to: Věra
Středula - předseda ČMKOS. Mezi Gajdaczová, Pavel Neusser, Marcel
hosty, kteří si jistě zaslouží zmínku, Pielesz, Marian Waszut. Kandidáti
patří předseda Odborů Mladá Boleslav se v časovém limitu 5 minut měli
Jaroslav Povšík.
krátce představit, což se podařilo jen
Jednání zahájil předseda ZO Věře Gajdaczové, ostatní kandidáti
OS KOVO TŽ František Ligocki, který limit překročili. V prvním kole volby
přivítal hosty a následně předal vedení nebyl zvolen žádný kandidát, a tak
konference
Marcelovi
Pieleszovi. se v druhém kole setkali dva
Jednání probíhalo dle schváleného kandidáti, kteří v prvním kole získali
programu, takovým tempem, že se největší počet hlasů. A to Marcel
pozapomnělo na přestávky.
Pielesz s Marianem Waszutem.
V rámci vystoupení hostů se Vítězně z tohoto duelu vyšel Marcel
nejdříve ujal slova Ing. Jan Czudek, Pielesz, který se tak stal novým
který zhodnotil situaci Werku, nastínil předsedou ZO OS KOVO TŽ.
investiční akce a představil vizi vývoje Konference
byla
ukončena
průměrné mzdy v TŽ do roku 2021, kdy v pozdních odpoledních hodinách.
by měla dosáhnout ne už avizovaných
Následně
se
sešel
58.000.- (do roku 2019, pozn. red.) ale ustanovující Výbor ZO, který zvolil
36.000.-Kč! Následně jsme mohli dva
místopředsedy.
Věru
vyslechnout Ing. Jána Modera, který Gajdaczovou
na
post
pouze doplnil projev GŘ.
místopředsedkyně pro BOZP a Bc.
Z
úst
předsedy
KOVO Ondřeje Bujoka jako místopředsedu
Jaroslava Součka jsme vyslechli za mzdovou oblast a kolektivní
prezentaci o odborové problematice v vyjednávání. Jednání bylo ukončeno
ČR a o největších aktuálních tématech ve večerních hodinách. Tato
z Poslanecké sněmovny a Senátu. Ve Konference
byla
v
mnohých
vystoupení předsedy ČMKOS Josefa ohledech
výjimečná.
Všem
Středuly jsme si vyslechli informace o zvoleným nezbývá než popřát
vývoji vztahů mezi zaměstnanci a spoustu elánu a chuti do práce.
MaW
zaměstnavateli a směr, kterým se
ubírají.
Toto
vystoupení bylo

KOLEKTIVNÍ VYJEDNÁVÁNÍ PRO ROK 2018 ZAHÁJENO
Ve středu 14. června 2017 bylo zahájeno, v sídle Základní organizace Odborového svazu KOVO Třineckých
železáren, kolektivní vyjednávaní pro rok 2018. Na jednání proběhlo krátké rozloučení s dlouholetými vyjednávači.
Za odbory jsme se rozloučili s panem Františkem Ligockim a za zaměstnavatele s Václavem Hermannem. Oběma
tímto děkujeme.
Vyjednávací týmy si předaly prvotní informace o hospodářských výsledcích TŽ, o situaci v závodě a stanovili
si hodnotu základny pro rok 2018, a to na 28 408,- Kč. Zároveň jsme předali požadavek na posílení základních složek
mzdy v co jak nejkratší možné době, dle technických možností.
Výsledkem je navýšení 500,- Kč do všech tarifních stupňů (1. až 7.) od 1.8.2017.
bOB
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DEN DĚTÍ NA BESKYDCE V DOLNÍ LOMNÉ
Základní organizace OS KOVO Třinecké železárny připravila pro děti zaměstnanců Třineckých železáren, a. s.,
a dceřiných společností Dětský den, který se uskutečnil v neděli 11. června 2017 v areálu penzionu Beskydka
v Dolní Lomné. Akci zahájil předseda ZO Marcel Pielesz a perzonální ředitel Ivo Žižka.
Pozvání také přijaly děti
z Dětského domova Vizovice. Dětský
den byl plný her a zábavy. Základní
organizace OS KOVO TŽ připravila pro
děti bohatý sportovní a kulturní program.
Mladí hasiči z Dolní Lomné předvedli své
záchranářské zručnosti a profesionální
hasiči z TŽ, a. s., představili dětem
novou hasičskou techniku. Děti i rodiče
shlédli vystoupení taneční skupiny
AplChips z DDM Jablunkov – Moderní
tance začátečníků i pokročilých. Za
dětmi přijeli Klauni z Balónkova,
zazpívala Markéta

Konvičková
a
následovala
její
autogramiáda.
Proběhlo
mnoho
sportovních soutěží – střelba ze
vzduchovek a luků, hod na různé cíle,
chůze na chůdách, skákání v pytlích.
Děti měly možnost navštívit stanoviště,
kde probíhalo malování na tvář a
tetování nebo absolvovali projížďku na
ponících z JK stáj Kennbery Mistřovice.
Děti se také vyřádily při skákání v
nafukovacím hradu.
Celý den byl doprovázen
skvělou hudbou a nádherným počasím.

O plná bříška se postarali zaměstnanci
penzionu
Beskydka,kteří připravili
chutné občerstvení. Na závěr naše
ratolesti byly odměněny vysněnou
medailí a drobnými dárky z rukou Klaunů
z Balónkova. Všechny tyto aktivity se
těšily velkému zájmu nejen dětí ale i
rodičů
a
prarodičů.
Sponzorem
Dětského dne byla zdravotní pojišťovna
ČPZP.
Děkujeme všem za hojnou
účast, skvělou atmosféru a těšíme se na
další další ročníky.
MaP

Foto MaW.

PŘEDČASNÝ ODCHOD DO DŮCHODU
Dlouhodobou snahou naší ZO TŽ je dojednat spravedlivé důchody pro zaměstnance vykonávající náročná
povolání. I proto jsme se rozhodli spojit s jinými ZO v rámci OS KOVO, a postupy společně koordinovat.
Postupně jsme oslovovali všechny zainteresované strany (MPO, MPSV, Parlament a Senát ČR, B. Sobotku, J.
Ciencialu a další .)
Myšlenka je prostá, usilovat o
Marksové-Tominové, která nás přijela
to, aby všichni zaměstnanci z těchto
navštívit na VII. sjezd OS KOVO do
náročných profesí odcházeli do penze
Olomouce. Zde nás informovala o
dříve nebo aby zaměstnavatelům byly
vzniku komise při ministerstvu
vytvořené přijatelné podmínky v rámci
zdravotnictví, která by se měla touto
KV. Řada studií nám dává za pravdu.
problematikou zabývat. Avšak stojíme
Lidé na těchto postech nejsou schopni
teprve na začátku, a bude zapotřebí
vykonávat tyto práce do řádného Bylo řečeno mnoho slibů, avšak žádný ještě spousta práce a přesvědčování.
důchodového věku a na sklonku svého nebyl naplněn.
V rámci VII. sjezdu OS KOVO
pracovního života přichází o pracovní
Již dlouhodobě bojujeme vystoupil předseda ZO OS KOVO
způsobilost. Na tomto stavu se podílí s politickou moci o nápravu této Třinecké Železárny, Marcel Pielesz,
prodlužování věku odchodů do situace. Avšak teprve teď se zdá, že který do programu prosadil rezoluci
důchodů a stát. Připomínáme, že do doba uzrála natolik, aby se něco k problematice předčasných odchodů
roku 1993 existovaly tzv. důchodové podařilo změnilo. Velkou podporu do důchodů.
bOB
kategorie, jež tyto problémy řešily. cítíme u paní ministryně Michaely
d
d
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