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DĚTSKÝ DEN V AREÁLU VENDRYŇSKÉHO PARKU 

 Základní organizace OS KOVO Třinecké železárny 
připravila pro děti zaměstnanců Třineckých železáren, a. s., 
a dceřiných společností Dětský den, který se uskutečnil 
v neděli 10. června 2018 v areálu Vendryňského parku. 
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 pod záštitou Petarda production a.s.. 
Profesionální hasiči z TŽ, a. s., představili dětem novou 
hasičskou techniku. Děti i rodiče shlédli vystoupení taneční 
skupiny z DDM Třinec BCC a mažoretky. Za dětmi přijel 
Pirát Hopsalín, zazpívaly postavičky z nové pohádky Když 
draka bolí hlava a následovala jejích autogramiáda s 
focením.  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, ukázka leteckých modelářů z Vendryně a ukázku cvičených psů 
z kynologického spolku Vendryně. 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 vysněnými drobnými dárky z rukou organizátoru. Všechny tyto 
aktivity se těšily velkému zájmu nejen dětí ale i rodičů a prarodičů. Sponzorem Dětského dne byli Třinecké železárny a.s. a zdravotní 
pojišťovna ČPZP. 

„Děkujeme všem za hojnou účast, skvělou atmosféru a těšíme se na další ročníky.“ 

 Vedení ZO OS KOVO TŽ  
 

PROBĚHL VII. SJEZD ČMKOS 
Fotoreportáž z Dětského dne na str. 4  

KV_2019 
 Dne 14.6.2018 bylo zahájeno kolektivní 
vyjednávání pro rok 2019. Byli potvrzeni 
členové dohodovací komise za obě strany a 
stranou zaměstnavatele byla navržena 
základna, kterou projedná a schválí Rada 
předsedů ZO TŽ 10.7. 2018. 
 Obě strany se také domluvili na složení 
legislativní komise, která připraví návrh nové 
kolektivní smlouvy. V srpnu by měl být Radě 
předsedů předložen ke schválení první 
komplexní návrh pro rok 2019. Tento návrh 
vzejde z návrhů PO a OJ zaslaných do 31.7. 

 Ve dnech 27. a 28. dubna proběhl v hotelu Olšanka VII. Sjezd Českomoravské 
konfederace odborových svazů. Sjezdu se také zúčastnili významní političtí představitelé 
– premiér, předsedové obou komor Parlamentu ČR a další naše a zahraniční osobnosti. 
 Za naší ZO OS KOVO Třinecké železárny 
se zúčastnil předseda Marcel Pielesz a 
místopředseda Ondřej Bujok. 
Po procedurálních bodech programu a 
vystoupeních hostů přišla nejočekávanější 
část programu, a to volba vedení na další 
čtyři roky. Funkce obhajovali na postu 
předsedy Josef Středula a na postech 
místopředsedů Radka Sokolová a Vít Samek. 
Všichni kandidáti své funkce přesvědčivě 
obhájili a získali tak důvěru na další volební 
období. 
 Dalším důležitým bodem programu 
bylo přijetí programových cílů do roku 2022. 
Vznikl 127 stánkový materiál dotýkající se 
všech činností ČMKOS: 

I. ČMKOS – vlivná síla  
II. ČMKOS a bezpečná práce a zdraví  
III. ČMKOS a slaďování pracovního, 

rodinného a soukromého života 
zaměstnanců  

IV. ČMKOS a mladí 
V. ČMKOS a sociální ochrana 

zaměstnance 
VI. ČMKOS a zaměstnanec na trhu práce 
VII. ČMKOS a zaměstnanec v ekonomice  
VIII. ČMKOS a důchody 
IX. ČMKOS a propagace odborové 

činnosti 
X. ČMKOS a síla mezinárodní solidarity 

odborářů 
…pokračování na straně 2 

 

VII. SJEZD ČMKOS 1. MÁJ V ŽILINĚ 
ZPRÁVA O 

ČINNOSTI 2017 4 2 1 FOTOREPORTÁŽ Z  

DĚTSKÉHO DNE 6 
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VII. SJEZD ČMKOS WERK CUP NA STEEL RINGU V CÍLOVÉ ROVINCE 
… pokračování ze strany 1 

 V rámci panelové diskuze s odborníky 
otevřelo ČMKOS otázku délky pracovní 
doby. S ohledem na stále sílící tlak na 
robotizaci a automatizaci vzbudilo téma 
zájem delegátů. Může se zdát, že v době, kdy 
je nedostatek zaměstnanců je zkracování 
pracovní doby hloupost. Avšak než bude 
robotizace masově rozšířena musí být otázky 
typu délky pracovní doby, kompenzací za 
zaniklá místa apod. vyřešeny. 
 Druhý den sjezdu proběhla připomínka 
Mezinárodního vzpomínkového dne za oběti 
pracovních úrazů a nemoci z povolání. 
Vystoupil generální inspektor Státního úřadu 
inspekce práce Rudolf Hahn a informoval o 
stavu úrazovosti a počtu pracovních úrazů 
v loňském roce. Poté staronový předseda, 
Josef Středula, promluvil o přístupu odborů 
nejen k předcházení smrtelných úrazů, ale 
také o přístupu odborů k ochraně zdraví 
obecně. Následně proběhl ceremoniál při 
kterém přítomni uctili památku obětí 
pracovních úrazů a nemoci z povolání. 

 První ročník Werk cupu přilákal kolem 300 závodníku. Kvalifikace probíhaly od 14. 5. 
do 19. 6. 2018 vždy v pondělí a úterý. Z každého závodního dne do semifinále postoupili 
vždy čtyři závodnici, respektive dva z každého rozjezdu. Celkem se do semifinále 
probojovalo 48 závodníků. Semifinále a Finále proběhne na Steel Ringu v sobotu 29. 9. 2018 
doufáme, že si vyvrcholení závodů nenecháte ujít a přijdete své kolegy povzbudit. Určitě 
bychom chtěli i touto cestou poděkovat všem účastníkům a věříme, že nám zachovají svou 
přízeň i do budoucna.  

 

ODBORÁŘI ZE SLOVENSKÉ A ČESKÉ REPUBLIKY 
SPOLEČNĚ OSLAVILI 1. MÁJ 

 Je trochu symbolické, že v roce, kdy oslavujeme 100. výročí vzniku Československé 
republiky se odboráři domluvili a poprvé po 25 letech společně oslavili 1. Máj 
v Budatínském parku v Žilině. Byla to unikátní příležitost, jak ukázat jednotu a vzájemnou 
podporu napříč zeměmi a svazy. Také to byla příležitost ukázat mladé generaci, že tyto 
výjimečné vztahy neskončili rozdělením našich zemí, že z nich můžeme čerpat i 
v budoucnu, a že se toho můžeme navzájem hodně naučit. 

Termíny právní porady pro členy 

 

 

 

 

ZÁJEMCI AŤ SE HLÁSÍ NA TEL. 3 27 03 

 Pořadatelé, jimiž byla Konfederace 
odborových zväzov Slovenskej republiky 
(KOZ SR) a Česko-Moravská konfederace 
odborových svazů (ČMKOS), si pro 
návštěvníky připravili bohatý program. Po 
úvodních slovech pořadatelů, kde za KOZ SR 
promluvil předseda Jozef Kollár a za ČMKOS 
promluvil předseda Josef Středula, dostali 
slovo hosté, mezi nimiž nechyběl předseda 
vlády SR Peter Pellegrini a předsedkyně 
Žilinského samosprávního kraje Ing. Erika 
Jurinová.  

 Následoval bohatý program, během 
kterého mimo jiné vystoupili například jeden 
z nejúspěšnějších slovenských zpěváků 
Adam Ďurica (ocenění OTO v kat. zpěvák 
roku 2015,2016,2017) nebo finalistka Česko 
Slovenské Superstar, kterou znáte také ze 
soutěže Tvoje tvář má známy hlas, Markéta 
Konvičková. Mezi dalšími vystupujícími byla 
žilinská poprocková skupina Zlesapočujem, 
nebo finalistka „Česko Slovensko má talent“ 
Jana Šifrová v doprovodu houslisty Michala 
Bitta. 

 

 Za nás KOVÁKY se akce zúčastnili 
kolegové ze Základní organizace Třinecké 
železárny, kteří rozdávali drobné propagační 
předměty a s kolemjdoucími diskutovali 
nejen na odborová témata. Akci si náramně 
pochvalovali, a už se těší na příští ročník. Dle 
jejich slov, už teď vymýšlí s čím do Žiliny 
napřesrok přijedou. 

bOB 

SETKÁNÍ S EURO POSLANCI 

Pokračuje úsilí ZO OS KOVO TŽ o 
minimalizaci dopadů, které v budoucnosti 
můžou vést k omezování výroby nejen v naší 
huti, což by znamenalo snížení počtu 
pracovních míst. Změny schváleny 
Evropským parlamentem, vývoj ceny 
povolenky na burze, kde se cena povolenky 
za poslední rok zvýšila o 196%!, nás neustále 
naplňuje obavou o budoucnost  těžkého 
průmyslu. Proto již od začátku roku vyvíjíme 
nemalou aktivitu, která v posledních dnech 
směřuje k návštěvě poslanců 
Europarlamentu v našem regionu. Setkání se 
zúčastní pozvaní představitelé vybraných 
zaměstnaneckých subjektů MS kraje, 
odborových organizací a Ocelářské unie. Za 
europarlament byli pozváni všichni 
europoslanci, avšak účast  potvrdili pouze 
Jaromír Kohlíček,  Kateřina Konečná, Olga 
Sehnalová, Evžen Tošenovský a Tomáš 
Zdechovský.  O celém průběhu setkání Vás 
budeme podrobně informovat na 
internetových stánkách naší ZO.  

MaW 
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předmětu „Redakční radě“ | GRAFICKÁ ÚPRAVA BC. BUJOK ONDŘEJ | NEVYŽÁDÁNÉ RUKOPISY A KRESBY SE NEVRACEJÍ 

 

17.7., 14.8., 28.8., 

11.9., 25.9., 9.10., 

23.10., 6.11., 20.11., 

4.12., 18.12 
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PŘEDDŮCHODY 
Jak jsme Vás již informovali je dlouhodobou snahou naší ZO TŽ 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. 

 
Zdroj: Šetření PŘEDDŮCHODY, TREXIMA. V rámci 
šetření poskytlo odpovědi 164 respondentů z řad 

zaměstnavatelů. 

Dohody a sliby odešly se starou 
vládou a v nastalém politickém 
vzduchoprázdnu se nikdo k problematice 
nehlásil. Komise o jejímž vzniku nás 
v minulosti informovala dnes již bývalá 
ministryně Michaela Marksová-Tominová se 
rozpadla a její závěry se ztratily. I přes to se 
podařilo vyvinout společný tlak ve 
spolupráci s kolegy ze svazu a 
Svazem průmyslu a dopravy ČR. To 
vyvrcholilo zadáním studie Ministerstvem 
zdravotnictví ČR „PŘEDDŮCHODY, Vytvoření 
podmínek pro dřívější odchody 
zaměstnanců v předdůchodovém věku do 
starobního důchodu založených na finanční 
participaci zaměstnavatelů, zaměstnanců i 
státu, zejména u namáhavých, popř. 
rizikových profesí“, kterou provedla 
společnost Trexima. 

Studie se zabývá hodnocením 
pracovních podmínek u jednotlivých profesí, 
jejich dopady na zdravotní stav, ale také to 

 

Kategorie 
rizika 

Počet 
zaměstnanců 

Podíl 
žen 

2 1 682 369 43 % 

2R 47 219 42 % 

3 421 150 30 % 

4 13 028 7 % 

Celkem 2 163 766 40 % 
Zdroj: SZÚ (2017) Počet exponovaných zaměstnanců 

podle kategorií práce a pohlaví k 20.6.2017 

nakolik je zohledněn podíl profesí „které 
byly nezbytné pro udržení ekonomické 
prosperity v daném období, a proto by měla 
společnost zohlednit skutečnost, že 
charakter jejich práce jim neumožňuje 
setrvat v této profesi až do důchodového 
věku.“ 

„Hlavním cíle studie bude proto 
navrhnout optimální řešení z hlediska 
předčasného odchodu do důchodu u 
vybraných profesí, a to bez trvalého 

krácení starobního důchodu.“ 

Výsledky studie ukázaly, že 
zaměstnavatelé nejčastěji preferují „sdílení 
dodatečných nákladů mezi všemi stranami 
(tj. mezi zaměstnanci, státem a 
zaměstnavateli)“. Výpočty studie ukazují, že 
dodatečné pojistné sazby se pohybují u 
vybraných rizikových profesí v rozmezí 2 až 
33 % v závislosti na pohlaví, výši mzdy, době 
spoření a počtu let čerpání předčasného 
starobního důchodu. 

Studie, i přes celkově pozitivní 
vyznění ve prospěch zaměstnanců 
v rizikových profesích, je pouze studií. Sama 
studie uvádí nutnost zjištění dalších dat pro 
správnou implementaci do stávající 
legislativy. 

Za naší ZO vám můžeme slíbit, že 
se budeme otázkou i nadále zabývat a 
prosazovat zájmy našich členů.  

Bob 

 
Uvedení citace, grafy a tabulky byly použity ze studie 

společnosti Trexima, a.s. 

POLSKO PUSTKOWO  
 

1. termín VYPRODÁNO 
2. termín 18 - 30. 8. 2018  

CENA: 11 600,- Kč  

CENA ZAHRNUJE  
autobusová doprava (klimatizace, bar, 
video, WC), 12 x ubytování v penzionu 
Finezja, 12 x plná penze  
taneční zábava s občerstvením, grilování, 
pojištění, služby průvodce po celou dobu 
pobytu, výlety do Ahlbeck Heringsdorf, 
Świnoujście Międzyzdroje  
 

CENY PRO DĚTI  
Dítě do 2 let – 1 950,- Kč  
Dítě od 2 – 16 let – 7750,- Kč  
3 osoba v pokoji nad 16 let – 10 600,- Kč  

Možnost na místě zakoupení rehabilitačních 
procedur a zapůjčení lehátek či paravanů.  

 

K částečné úhradě je možno použít 
Bene-fit 2018.  

POZNÁVACÍ ZÁJEZD DO 
POLSKA s návštěvou 

DÁNSKA a ŠVÉDSKA  

termín 5 - 11.9.2018  

CENA: 10 300,- Kč  

CENA ZAHRNUJE  
autobusovou dopravu  

6 x ubytování (Legowo, Rowy, Sobótka)  
5 x snídaně, 3 x oběd, 5 x večeře, včetně 

slavnostní večeře + taneční zábava, 
vstupy do prohlížených objektů, 

průvodce po celou dobu pobytu, místní 
průvodce v Malborku, Gdańsku, 

Kolobrzegu, Malmö, Kodani, plavba 
trajektem, cestovní pojištění po celou 

dobu pobytu.  

 
K částečné úhradě pobytu je možno 

použít BENE-FIT 2018  
 

Zájemci se mohou hlásit do 6.8.2018 
 

 

ANO
74%

NE
26%

Myslíte si, že by měli mít 
vybraní zaměstnanci právo 

odejít do předčasného 
starobního důchodu, aniž by 
jim byl poté krácen starobní 

důchod?
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Zpráva předsedy ZO OS KOVO Třinecké železárny 
 Od konference už sice uběhly skoro dva měsíce, ale cítíme jako velmi důležité Vám zprostředkovat alespoň část velmi 
obsáhlé zprávy předsedy Základní organizace odborového svazu KOVO Třinecké železárny, Marcela Pielesze.  

Vážené delegátky, delegáti, vážení 
hosté.  

Uběhl první rok od zvolení nového 
vedení naší ZO a dnes ten rok zhodnotíme, 
věřím, že kladně. Myslím si, že jsme nový 
tým schopných funkcionářů, od vedení naší 
ZO, až po úsekové důvěrníky, kteří chtějí 
dosáhnout maximální spokojenosti našich 
členů. 

Než přejdu ke konkrétnímu hodnocení 
výsledků naší celoroční práce, nemohu se 
nezmínit, v jakých celospolečenských 
podmínkách jsme ji vykonávali. 

Co se týče politické situace v naší 
republice, potažmo EU, se nebudu moc 
vyjadřovat, i když s politiky vedeme mnoho 
jednání. 

Za zmínku však stojí stálý boj za 
evropský průmysl. Průmyslu připravují 
problém ti, kteří ho mají chránit, tedy 
úředníci Evropské unie. Určitě si všichni 
pamatujete, jak jsme jeli do Bruselu na dvě 
demonstrace, kdy zástupci evropských 
oceláren přišli dát jasně najevo obavy z 
uznání Číny za tržní ekonomiku. Varovali 
jsme, že souboj s konkurencí, která se neřídí 
stejnými pravidly, může vést ke ztrátě 
pracovních míst v Evropě. Aby toho nebylo 
málo, letos prezident Spojených státu 
amerických rozhodl navýšení cel na ocelové 
výrobky a hliník. Na základě jednání byla 
udělena výjimka, ale pouze krátkodobá.  

Zatím ještě není dořešen výše uvedený 
problém a je tady další strašák v podobě 
obchodování s emisními povolenkami, který 
je v podstatě návrhem na další zdanění 
průmyslu. Návrh Evropské komise by 
v letech 2021-2030 pro dva největší 
producenty oceli v ČR - Třinecké železárny a 
ArcellorMittal znamenal 18 miliard korun 
dodatečných nákladů na emisní povolenky. 
To je moment, kdy každý musí zvážit 
smysluplnost svého podnikání. Zejména po 
miliardových investicích do snižování řady 
emisí nám není lhostejná budoucnost 
našeho podniku, potažmo celého 
Moravskoslezského kraje. Velice si ceníme, 
jak se ve werku investuje, protože cítíme 
jistotu zaměstnání a budoucnost pro další 
generace. Musíme pomoci podniknout 
takové kroky, abychom pomohli zachovat 
konkurenceschopnost českých a evropských 
podniků. Jeden z našich kroků je přizvání 
europoslanců ČR do Třince, abychom mohli 
s nimi podrobně prodiskutovat prohlášení za 
hutní podniky MSK. Oslovili jsme všech 21 
europoslanců (komunikovalo s námi 14) a 
navrhli termín schůzky. Jakmile jsme jim ale  

poslali oficiální pozvánku, tak najednou 
všichni mají jednání ve Štrasburku. Proto 
jsme původní termín zrušili a čekáme na 
náhradní termín ze strany europoslanců. Až 
naši europoslanci do Třince zavítají, určitě 
vás budeme o výsledku jednání informovat. 

Dalším paradoxem je jednání s našimi 
ministry o možnosti dřívějšího odchodu do 
důchodu zaměstnanců, vykonávajících 
náročné profese. Měli jsme z minulé 
konference úkol, zaslat prohlášení všem 
zainteresovaným ministrům, což jsme splnili.  

 

A co následovalo? 

- Na sjezdu OS KOVO v červnu 2017 nás 
informovala tehdejší ministryně práce a 
sociálních věcí paní Marksová, že k řešení 
tohoto problému byla ustavena 
meziresortní komise složená z odborníků 
MPSV a Ministerstva zdravotnictví ČR (MZ 
ČR) s tím, že v té době má připravit MZ ČR 
podklad pro jednání této meziresortní 
komise, který by zohledňoval práce ve III. a 
IV. skupině rizika. 
- V dalším období před volbami nebylo 
možno zjistit, kdo má tento úkol a MZ ČR 
splnit. Podařilo se nakonec získat informaci, 
že tento úkol řeší útvar hlavního hygienika. 
- Hned po volbách, 23. října 2017 byl 
odeslán na útvar hlavního hygienika dopis se 
žádostí o poskytnutí konkrétních informací, 
jak je celá záležitost řešena. 
- Začátkem prosince 2017 bylo po 
telefonické rozmluvě se sekretariátem 
hlavního hygienika zjištěno, že se dopis 
údajně ztratil. 
- Dopis jsme okamžitě poslali znovu a 
vzápětí jsme byli informováni, že vyřízení 
tohoto dopisu i  řešení celé  problematiky  je 

v gesci vedoucího oddělení hygieny práce a 
pracovního lékařství Pavla Fošuma, který 
patří do útvaru hlavního hygienika. 
- Pavel Fošum nám začátkem roku 2018 
sdělil, že jeho oddělení se snaží připravit 
analýzu v této věci, nakombinovat rizika u 
starších osob a zjistit, zda lze na základě této 
analýzy umožnit dřívější odchod 
zaměstnanců těchto profesí do důchodu bez 
sankcí, které platí pro ostatní zaměstnance 
při předčasném odchodu do důchodu. 
- Na přímý dotaz, kdy bude MZ ČR 
schopno vydat k této problematice své 
závazné stanovisko pro další práci 
meziresortní komise, bylo odpovězeno, že 
odhad je do konce roku 2018. 
- Dále se snažíme sjednat schůzku 
s ministrem zdravotnictví v demisi Adamem 
Vojtěchem, abychom ve spolupráci se 
zástupci Svazu průmyslu a dopravy ČR 
v řešení této problematiky pokračovali.  

Dne 19. března 2018 proběhlo na OS 
KOVO jednání předsedy svazu Jaroslava 
Součka s Jitkou Hejdukovou ze 
zaměstnavatelské sekce Svazu průmyslu a 
dopravy (SP). Jitka Hejduková nám na této 
schůzce sdělila, že řešení prostřednictvím I. 
pilíře považuje za neprůchodné a doporučila 
řešení v III. pilíři. Přislíbila, že Svaz průmyslu 
je ochoten společně s OS KOVO požádat 
ministerstvo zdravotnictví, aby urychlilo 
práce na analýze rozsahu a vývoje 
„rizikových prací“ 

Dne 20. března proběhla informační 
schůzka mezi zástupci OS KOVO a výboru 
odborové organizace TŽ. Na ní bylo 
dohodnuto, že bude obratem osloven 
ministr zdravotnictví se žádostí o schůzku, 
kterou podpoří svým podpisem Svaz 
průmyslu a dopravy. Na schůzce pak předají 
odbory písemný požadavek na urychlené 
řešení celé problematiky. 

 Následně, 22. března byl zpracován 
dopis ministru zdravotnictví, od té doby trvá 
snaha získat na tento dopis podpis prvního 
viceprezidenta Svazu průmyslu. Úsudek 
z této chronologie jednání si prosím posuďte 
sami.  

 Přejděme nyní k další kapitole. 

 Kolektivní vyjednávání je dle mého 
názoru největší prioritou odborů. Proto i loni 
naší členové podpořili svou účastí v Praze 
akci vyhlášenou Českomoravskou komorou 
odborového   svazu   (ČMK OS)  pod  názvem 

Pokračování na další straně... 
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… pokračování z předchozí strany. 

 „Konec levné práce“. Ztotožňujeme se totiž 
s požadavkem na růst reálných mezd. Jak 
prokazují všechna dostupná data, dosahuje 
české hospodářství velmi dobrých výsledků, 
a to zejména v průmyslu. České firmy se 
svou výkonností často vyrovnají těm 
západoevropským, kupní síla vyplývající 
z mezd je přitom u nás oproti západu nižší. 
V loňském roce jsme při dohodování 
kolektivních smluv postupovali v rámci 
přijaté strategie a stanovených priorit. Jejich 
dohodování   se   nerodilo   vůbec   jednoduše 
a vyjednat dobrou kolektivní smlouvu je 
náročná záležitost. Samozřejmě, že před 
vyjednáváním jsou naše ambice vždycky 
větší. Konečný výsledek je však podle mne 
na solidní úrovni. Nyní je si třeba udělat vše 
pro to, aby se ve firmách dařilo a úkoly se 
plnily.  

 Oceňujeme naše akcionáře a vedení 
firem za investice a rozvoj, udržení 
konkurenceschopnosti na trhu a za 
nastavení vize do budoucna. Ještě jednou, 
moc si těchto investic vážíme. Nesmírně si 
ale také vážíme, že vedení společností nás 
vyslyšelo a začalo investovat i do 
zaměstnanců, protože jen spokojený 
zaměstnanec je největším přínosem pro 
podnik. Věřím, že v tomto trendu budeme i 
nadále pokračovat a veškeré investice se 
promítnou v hospodářských výsledcích. 
Nesmírně si vážíme stability našich 
společností a jistoty. Když pomyslíme na 
kolegy z ArcelorMittal, kteří dnes jednají 
s premiérem o své budoucnosti, která je ve 
hvězdách, tak mi jde mráz po zádech. 
Mnoho známých mi již řeklo, škoda, že nás 
v roce 2003 nevzal Třinec, mohli jsme být 
v jistotě jak vy. I kolegové z Válcovny trub na 
své konferenci letos prohlásili, že měli 
obrovské štěstí, když je Třinecké železárny 
koupily. Ti jsou přímo v těsné blízkosti 
problémů, které začaly OKD a následně 
Vítkovicích, které již letos propustily na 500 
zaměstnanců. Proto si myslím, že nastala 
doba, vytvořit si ještě kvalitnější tým 
zaměstnanců, možná po investicích méně 
početnějším, ale s výraznějším finančním 
ohodnocením. Důvod je jasný - míra 
nezaměstnanosti v našem regionu. 

Když se vysloví slova - kolektivní 
smlouva, sociální dialog, tak by každý 
zaměstnanec měl zbystřit pozornost. Není 
snad    třeba    zdůrazňovat,    že    dokument, 
jakým je kolektivní smlouva, je tou nejvíce 
důležitou normou ve vztahu zaměstnanec - 
zaměstnavatel. Bez vzájemného pochopení, 
bez sociálního dialogu jen stěží lze 
dosáhnout vzájemné dohody. A proto jsem 
velice rád, že v rámci působnosti naší 
základní    organizace,     kde     zastřešujeme  

v současnosti 17 společností, se umíme 
dohodnout. Kolektivní smlouvy za loňský rok 
byly splněny, věřím, že tomu tak bude i letos. 
Před námi je pak velký kus práce, připravit 
nové kolektivní smlouvy pro období let 2019 
až 2021. Je zřejmé, že letos začneme 
kolektivní vyjednávání již v průběhu května. 
Nejvíce po mzdách dnes diskutovaným 
tématem je zaměstnanost nebo 
nezaměstnanost. V rámci základní 
organizace proběhlo více jak 60 členských 
schůzí    a    konferencí.    Na    všech    těchto 
jednáních se vedla diskuze, jak současné 
složité situaci pomoci.  

Oficiální údaj nás v oblasti 
zaměstnanosti řadí mezi nejúspěšnější země 
Evropské unie. Přesto je v zemi 263 608 tisíc 
neuspokojených uchazečů o práci. 
V Moravskoslezském kraji je to 46 563 a 
v okrese Frýdek-Místek jen 5368, když 
počítáme jen ty evidované. V povědomí 
všech občanů našeho regionu proto musíme 
udržet, že TŽ a jejich dceřiné společnosti jsou 
TOP zaměstnavatel, a tak si udržet 
potencionální náhrady zaměstnanců. 
Musíme přiznat, že nám pracovní kolektiv 
bude stárnout s přibývajícím věkem odchodu 
do důchodu. Na rozhodujících agregátech 
jsou ještě zaměstnávání agenturní 
zaměstnanci. Usilujeme o to, aby tito 
zaměstnanci byli co nejdříve, po zapracování 
a osvědčení se, zařazeni přímo do kolektivů, 
se stejnými výhodami, aby si mohli sáhnout 
na půjčky, hypotéky, benefity apod. Z našeho 
pohledu by to byla ta nejlepší motivace. Co je 
také velice důležité, tak v pracovních 
kolektivech by se vytvořila lepší atmosféra, 
mezilidské vztahy. 

  
BOZP 

 Jen v ČR přímo při práci nebo na 
následek pracovních úrazů či nemoci 
z povolání každoročně zemře více jak 100 
lidí. Působení odborů v oblasti BOZ 
představuje významnou preventivní funkci. 
Přispíváme k ochraně života a zdraví 
zaměstnanců tím, že pomáháme chránit 
před pracovními úrazy a nemocemi 
z povolání a jejich zdravotními i sociálními 
následky. Bez účasti odborů by byl stav 
pracovní úrazovosti ještě vyšší. Ve vývoji 
pracovní úrazovosti za loňský rok jsme 
dosáhli velice solidní úrovně, když bylo 
zaregistrováno 22 pracovních úrazů a 118 
poranění, četnost 0,31 pracovních úrazů na 
100 zaměstnanců a průměrná doba ošetření 
byla 91 pracovních dnů. 

V oblasti péče o zaměstnance můžeme 
konstatovat, že veškeré požadavky na letní i 
zimní ozdravné pobyty pro děti zaměstnanců 
byly naplněny v Žiaru, Miřetín – Barrandov, 
Chorvatsku    a    Polsku.    Celkem    se    těchto  

pobytů zúčastnilo 385 dětí. Dále jsme 
připravili dětem dětský den a Mikuláše. 

Byly rovněž zorganizovány dva turnusy 
pro dospělé v Polsku a Chorvatsku, jeden 
turnus v Itálii a lyžování ve Slovinsku, dva 
poznávací zájezdy, Katowice - Brenna a 
Polsko - Dánsko. Celkem se jich zúčastnilo 
304 osob. 

Nemohu opomenout aktivity sportovní 
komise: 

Turnaje v nohejbalu, halové kopané, 
stolním tenise, ve střelbě, tenise, 
mezinárodní ve volejbale, mezinárodní 
v halové kopané a bowlingu. Dále jsme se 
letos zúčastnili mezinárodního turnaje 
v halové kopané CMC Zawiercie, kde jsme 
vybojovali 1. místo. V současné době je 
v nabídce novinka závody motokár o pohár 
místopředsedy dozorčích rad TŽ-MS, který 
zahájíme 14. května, finále bude 29. září. 

V rámci podnikatelské činnosti, kterou 
realizujeme v našich třech střediscích, je 
možnost člena si uplatnit slevu ve výši 50 %.  
 Nadále trvá poskytování právní 
poradny pro členy zdarma. Při OS KOVO je 
zřízeno konto pro řešení a vyplácení 
sociálních podpor našim členům při řešení 
živelných pohrom.  

Nesmírně si vážím vaší důvěry, kterou 
jste nám dali, spolupráce, podpory, které se 
nám od vás dostává. Chtěl bych poděkovat 
všem členům za důvěru v naší ZO, aktivním 
předsedům za maximální úsilí při 
vyjednávání kolektivní smlouvy a všem, kteří 
se jakoukoliv mírou podíleli na vyjednávání a 
celkové činnosti naších odborů ZO TŽ. 

Nemohu opomenou také poděkovat 
kolegům ze ZO VVT, ZO SAS, Regionálního 
pracoviště v Ostravě, vedení OS KOVO i 
ČMKOS za velmi dobrou spolupráci, které si 
velmi vážíme. 

A nemalé dík patří jménem nás všech 
akcionářům a vedení společnosti. 
 

 
 
 

Marcel Pielesz 
Předseda ZO OS KOVO TŽ 
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