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DĚKUJEME VÁM ZA ÚČAST!!!
Přišli jste i ve svém volnu nebo jste si vzali dovolenou,
díky! Ukázali jsme, že nám budoucnost není lhostejná!!
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STANOVISKO ODBORŮ PRO MÍTINK 5.5.2021
Dnes se tady scházíme, abychom současnému majiteli ostravské hutě poslali jasný vzkaz: Budeme se
bránit, když jeho rozhodnutí budou ohrožovat samotnou existenci fabriky, která tu stojí už sedmdesát let
před Sanjeevem Guptou, protože chceme, aby tu stála i v budoucnu. Nechceme, aby rok sedmdesátého
výročí založení ostravské hutě byl rokem počátku její definitivní likvidace. Plně respektujeme všechna
práva majitele, ale očekáváme, že on bude respektovat své závazky, které přijal v souvislostí s koupí hutě
od Lakshmi Mittala a které deklaroval Evropské komisi. A že bude plnit sliby, které dal při koupi hutě nám,
odborovým organizacím a stvrdil je memorandem podepsaným s vládou České republiky. Nerozumíme
tomu, jak je vůbec možné emisní povolenky, které ostravská huť obdržela zdarma od státu pro podporu
svého rozvoje, využívat pro podnik v jiné zemi. Napříč Evropou se v současnosti šíří informace o
půjčkách pro Guptovy podniky z covidových programů ručených státními organizacemi, o jejichž osudu
není nic známo. Naše obavy, že by se půjčka emisních povolenek rumunské huti rychle stala nevratnou,
proto byly oprávněné. Nyní budeme netrpělivě čekat, zda ostravská huť dostane za své emisní povolenky
od rumunského podniku, který je ve špatné ekonomické kondici, skutečně zaplaceno a zda peníze
neskončí neznámo kde, obdobně, jako dvoumiliardová „covidová“ půjčka určená na provoz ostravské
huti. Z té jsme v Ostravě nevyužili ani korunu, ovšem úroky z této půjčky už nyní musí platit enháčko. Jak
dlouho by měla ostravská huť sanovat další, vesměs aktuálně neúspěšné projekty Sanjeeva Gupty, které
postupně krachují po celém světě? Po třinácti letech hospodaření Lakshmiho Mittala, který na
dividendách vyvedl 40 miliard korun a cíleně nechával ostravskou huť podinvestovanou, tady na to není
finanční síla. Evropská komise více než rok zkoumala, zda bude Sanjeev Gupta vhodným kupcem
ostravské hutě, který zajistí, aby zůstalo zachováno konkurenční prostředí v oboru výroby oceli poté, co
Lakshmi Mittal koupí největší evropskou huť v italské Ilvě. S transakcí nakonec souhlasila. Ptáme se, jak
mohl vypadat tento průzkum, prováděný lidmi placenými z daní evropských poplatníků, když po necelých
dvou letech má východoevropská část skupiny Liberty Steel, tvořená českým a rumunským podnikem,
celkový dluh již 2,8 miliardy euro a záporný majetek? Jak tedy dělali odborníci z Evropské komise svou
práci? Jakou zodpovědnost přijmou za tento výsledek? Že mají být naše odborové organizace v huti na
pozoru, nás varovala nabídka, kterou odbory dostaly od představitelů skupiny Liberty před dvěma měsíci.
Podle ní měli všichni zaměstnanci ostravské huti obdržet u příležitosti jejího sedmdesátého výročí
odměnu ve výši 3 000 korun. Vyplacení odměn bylo ale podmíněno tím, že odborové organizace nebudou
vystupovat proti zapůjčení emisních povolenek z Ostravy, huti v rumunském Galati. Už v té době jsme se
obávali, že by šlo s největší pravděpodobností o půjčku nevratnou. Nabídku jsme proto odmítli. Nechtěli
jsme prodat budoucnost hutě a majetek v hodnotě 5 miliard korun za 18 milionů. Vyvedení tří milionů tun
CO2 povolenek jsme odmítli i později, kdy nabídka vzrostla na odměnu ve výši 13 tisíc korun pro každého
zaměstnance. Ale i 78 milionů korun bychom za těchto okolností považovali za nemravný úplatek, který
by odstartoval postupnou likvidaci hutě. Ta by byla neodvratná, pokud by se tímto způsobem odčerpaly
všechny prostředky určené na nezbytnou modernizaci některých provozů. Nepovažujeme za správné
spojovat vyjednávání o odměnách pro zaměstnance s emisními povolenkami přidělenými ostravské huti
od státu. V pondělí jsme se dověděli, že všichni zaměstnanci odměnu ve výši 13 070 korun přesto
dostanou. Vzhledem k aktuální dobré ekonomické situaci hutě, která je nepochybně i jejich zásluhou, si ji
jistě zaslouží. Těmito penězi nás ale Sanjeev Gupta neuplatí. Nebudeme za ně jen nečinně přihlížet, jak
se z Ostravy vyvádějí zde generované prostředky na jiné projekty, protože i nadále chceme pracovat v
podniku, který máme rádi, který je důležitý pro celý region, má strategický význam a při zodpovědném
řízení má také velkou šanci být moderní, ekologickou firmou. Proto také žádáme provedení auditu ve
firmě, abychom se ujistili, že v ostravské huti nedochází při neprůhledných finančních transakcích k
porušování zákona a pravidel hospodaření platných v České republice. Dokud se tak nestane, spojme se
jako zaměstnanci v jeden šik a využijme všech legislativních možností, jak dosáhnout dodržování práva.
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NA TAMEHU NEMÁME STÁLE KOLEKTIVNÍ
SMLOUVU!!!
Jsme ve stávkové pohotovosti, zprostředkovatel je určen,
čekáme na jeho návrh.
Přišli nás podpořit ministryně Jana Maláčová, předseda ČMKOS
Josef Středula, předseda OS KOVO Jaroslav Souček,
místopředseda OS KOVO Tomáš Valášek.
Zaměstnavatel zvláštní formou, mejlem, zaměstnancům
oznámil, že jim přidává od dubna průměrně 800 Kč jako
v Liberty, odbory zcela obešel.
Jako další úplatek zaměstnancům na dalším z pracovišť
nabídnul zkušebně 12tky, o které žádáme několik let!!
Výsledky hospodaření za rok 2020 stále nemáme, předpoklad je
ne 120% , ale o 120% více než v roce 2019!!! Zaměstnanci
dostanou drobek.
Odměna za výročí 70 let v huti nepřísluší! TAMEH je mimo
společnost již 11 let.

Zdravim všicky ve fabrice, v te naši
fabrice. My tu žijem a cizinci su tu asi
tak, jak cestující na přestupnim peroně.
Teda nestačim se poslední dobu divit.
Guru posunul lhani na eště vyšši level,
jak Pinocchio. Je tak dobry, že
prodělečny prodej povolenek popíše
jako nejlepši prodej roku i se ziskem. No
ja sem dodělal jen průmyslovku, ale
počitat do padesati eště umim. A nejsem
asi sam. O vikendu sem byl v garaži
oprašit to moje fáro a byl tam i sused
odvedle. Dali sme řeč a on mi řika, když
za dva dny stoupla cena povolenky o
dvě eura, tak jak přišel guru k zisku? A
je tu i druhy problem, jak možu na
něčem vydělat, když nevim jestli ma
kupující peníze. A všici vime, že Rumuni
po našem, smrdi korunou. Sem zvědavy,
kdy se u nas těch 48 mega objevi, ale
možna nas guru překvapi, budu za
chvilu ve vypisu z banky. A další vypis
se třeba aj ztrati, bo banky v tom asi
maju jakisik burdel. A není mi ani jasne,
jak zmizly ty dvě mega co byly tak
potřeba, bo jinak, že padneme na hubu.

MIMOŘÁDNÁ DOZORČÍ RADA
Dne 5.5 . se konala mimořádná dozorčí rady
Liberty Ostrava.
Za stranu zaměstnavatele se členové Dozorčí
rady, stejně tak i členové představenstva,
odmítli zúčastnit.
Dozorčí rada byla neusnášeníschopná!!!
Přesto DR přijala závěry a žádá o předložení
mnoha dokumentů. Hostem DR byl také
vícepremiér a ministr Karel Havlíček.

Co mě tež dostalo, bylo vyhodnoceni
premii za první kvartal. Manažer nas
krmil poslední dva měsice v popisu
nejlepších uspěchu za poslednich
několik roku. Mame tady nejlepši vykon
na vysokych pecach, ocelarně aj na
válcovacich linkach, ale lidi dostanou
kracene premie za nesplněni ukazatelu.
To někdo musí hulit dobry matroš nebo
dostavat porce kvalitnich houbiček, no
ni? Tenhle matroš potom vytvoři
ambiciózní plan vyroby a exportu, enem
už nenakresli realnou situaci ve
fabrice.A to tu poslední dobu začina rust
jeden fenomén a na ten sem přišel při
vzpomínkách na dědu. Jezdil dluho
v Moskviču a na zadnim okně měl
takeho jezevčika, co hybal hlavu, když
se auto rozjelo. A uplně živě si
představuju kdo tu včil sedi za volantem
pomyslneho fára a kdo je ten jezevčik.
Akorat ten jezevčik kyval zadarmo. Čím
vyšší post ve fabrice, tim víc
ano,ano,ano provedu, ste fakl super
guru,slyšite a čtete častěji. Těch drahych
kyvajicich figurek mame fakt nadbytek.

No a včil se budu pomalu
končit. O vikendu zajdu do
garaže, pozvu par známých a
dame par točenych. Na podzim
sem kupil mini výčep a od te
doby garaži proteklo několik
štěňat. Ťuknem na zdravi
fabrice, popřejem dlouhověkost
a hlavně na vedení co začne
kopat za Ostravu a ne do
ostravaku. Takto už bylo fakt
všicko. Mějte se fajně. A Jarku,
díky!

VAŠ DOMBASAK
PORKOVÁK 3

PROHLÁŠENÍ ZAMĚSTNANCŮ LIBERTY OSTRAVA Z MÍTINKU
ZE DNE 5.5.2021
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

My, zaměstnanci Liberty Ostrava, již nebudeme jen bezradně přehlížet, jak přicházíme o povolenky a jak se
majitel pokouší vyvádět finanční prostředky z ostravské hutě! To už jsme si tady zažili s minulým majitelem!
Jako zaměstnanci Liberty Ostrava použijeme všechny dostupné a legislativní prostředky, abychom zabránili
vytunelování ostravské hutě!
Majitel porušil veškeré dostupné dohody, které uzavřel s odbory, jakožto zástupci zaměstnanců!
Stejné praktiky použil i na vládní úrovni ČR, kdy přislíbil nevyvedení povolenek CO2!
My, zaměstnanci Liberty Ostrava, plně stojíme za členy Dozorčí rady za zaměstnance i za stát, kteří
vykonávají funkci kontrolního orgánu v maximálním rozsahu a činí veškeré možné kroky! Jsme přesvědčeni,
že kdybychom nebojovali v loňském roce o CO2 povolenky, chyběly by nám stejně, jako v Liberty Galati v
Rumunsku!
Myslíme si, že majitel lže o okamžitém zisku 260 mil. korun českých. Nenecháme se koupit za odměnu k
výročí firmy!
Požadujeme po EK provedení přezkumu celé transakce prodeje a zdůvodnění svého souhlasu s kupcem
Liberty House!
Přestože před dvěma lety se Liberty zavázalo, že do jednoho roku koupí TAMEH, dodnes se to nestalo,
přestože skupuje jiné akvizice!
Začínali jsme věřit, že to Liberty myslí s investicemi vážně, ale asi jsme se mýlili!
Jako podporu všech kroků odmítáme pracovat přesčas, odmítáme práci, při níž by mohlo dojít k ohrožení
našeho zdraví a bezpečnosti práce! A vyzýváme k tomu všechny spolupracovníky!

Děkujeme Vám všem, kteří nás podporujete: vládě, ČMKOS, OS KOVO, místním politikům, dalším odborovým svazům
a všem spřízněným odborovým organizacím. Moc si toho vážíme! Nejde jen o naše pracovní místa, ale o celý náš
kraj!!!
POKUD NÁS NENÍ DŮRAZNĚ SLYŠET, PŘIJEDEME VYJÁDŘIT SVŮJ NÁZOR TAKÉ PŘED SÍDLO GFG
ALLIANCE V LONDÝNĚ!!!

ZA KOLIK JSME
POVOLENKY RUMUNSKU
PRODALI A JEŠTĚ
ÚDAJNĚ SE ZISKEM???
CENA POVOLENEK
STOUPÁ!!!
Cena
emisních
povolenek
v
Evropské unii vystoupila na rekord
a poprvé přesáhla hranici 50 eur
(1292 Kč) za tunu. K růstu cen
přispívá mimo jiné přísnější politika
ochrany klimatu a také vysoká
poptávka od investorů. Cena se
dopoledne zvýšila až o 1,3 procenta
a dostala se na 50,05 eura za tunu.
To je maximum od roku 2005, kdy
EU
systém
obchodování
s
povolenkami zavedla.
SKUTEČNĚ SE CHOVÁME JAKO
DOBRÝ HOSPODÁŘ???

Mgr. Bc.Sobolová Alena, MBA ZO ostravská huť
ZO OS KOVO Vysoké pece
595 686 141 mobil 724 416 888 alena.sobolova@libertysteelgroup.com
Verner David ZO Laboratoře a Výzkum
595 684 034 mobil 724 937 020 david.verner@libertysteelgroup.com
Borůvka Pavel externí poradce
mobil 724 365 533
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