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Vážené kolegyně, vážení kolegové,
Obracíme se na Vás ohledně Vašich dotazů na případnou finanční pomoc postiženým občanům na Jižní
Moravě po čtvrtečním běsnění přírodních živlů, hlavně tornáda, ale i silného krupobití apod.
V posledních pár dnech jsme měli mnoho dotazů na možnou pomoc našim členům OS KOVO od Základních
organizací. Od pátečního rána jsme v kontaktu s předsedy Základních organizací a zástupci Seskupení členů
v této oblasti a celou věc monitorujeme.
Zatím po prvotním šoku a pomoci raněným byl hlavně čas úklidu a přípravy na následující dny a týdny.
K dnešnímu dni máme avizováno zatím pouze cca 10 žádostí od členů OS KOVO z Konta pro živelné
pohromy, které se pravděpodobně nebudou týkat přímo domů určených k demolici, ale vše se může změnit
v následujících dnech a týdnech, kdy budou mít postižení více času spojit se se svými mateřskými
organizacemi.
Nicméně na základě těchto skutečností:
Výkonné vedení OS KOVO rozhodlo:
•
•

zřídit transparentní účet u České spořitelny a.s., kam by přispěl OS KOVO z rozpočtu a
dobrovolníci z řad ZO OS KOVO případně jednotlivců členů OS KOVO.
přispět na tento transparentní účet částkou 1 mil. Kč z prostředků OS KOVO.

Pokud tedy budete chtít přispět postiženým členům OS KOVO, ale i dalším občanům v této oblasti prosím
můžete své příspěvky posílat na následující transparentní účet: číslo účtu 9119112, kód banky
0800 (IBAN CZ10 0800 0000 0000 0911 9112)
Pokud budete posílat své příspěvky jako právnický subjekt (ZO OS KOVO, či podnikatelé, zaměstnavatelé)
zadejte jako Variabilní symbol platby (VS): IČO tohoto právnického subjektu
Pokud budete své příspěvky posílat jako fyzická osoba (člen, zaměstnanec apod.) zadejte jako Variabilní
symbol platby (VS): 2021 a do poznámky napište své jméno a příjmení.
Veškeré prostředky zaslané na tento transparentní účet budou poté určeny postiženým občanům či
institucím v této oblasti na základě rozhodnutí Výkonného vedení OS KOVO.
Děkujeme všem za jakoukoliv pomoc postiženým na Jižní Moravě.
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Nový výkonný ředitel se nám ještě osobně
nepředstavil, ale již nám píše
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TÍMTO OTEVŘENÝM DOPISEM REAGUJEME NA DOPIS VÝKONNÉHO
ŘEDITELE ALEKSANDRA IVANOVA ZE DNE 24.6., VE KTERÉM NÁM
OZNÁMIL, ŽE S NÁMI ODMÍTÁ KOMUNIKOVAT.
Vážený pane Ivanove,
musíme Vás upozornit, že stávková pohotovost je legální legislativní nástroj, který mohou odbory, jakožto zástupci
zaměstnanců, použít k vyjádření nespokojenosti v případě nefungujícího dialogu se zaměstnavatelem. A právě tato
situace bohužel nyní v naší společnosti panuje.
Ve svých nepravdivých a velice agresivních vyjádřeních, které jsou za hranicí elementární slušnosti vůči odborovým
organizacím, jste tímto sdělením dal zřetelně najevo, že se zástupci zaměstnanců komunikovat nechcete. To
znamená, že nechcete komunikovat se zaměstnanci samotnými. Jsou to především zaměstnanci, kteří vytvářejí
hodnoty a bez kterých se tato firma neobejde. Tímto, v tak závažné situaci, hluboce narušujete již tak křehký sociální
smír v rámci Liberty Ostrava.
Zaměstnavatel nedodržuje podepsanou Dohodu mezi zaměstnavatelem a odbory, což je kvalifikováno stejně jako
nedodržování Kolektivní smlouvy. Neinformování a neprojednání záležitostí s odbory je porušení zákona a správní
delikt. Jednání o plnění Dohody považujeme za klíčové. Především chceme jednat o garanci zaměstnanosti, CO2
povolenkách a investicích.
Uvádíte, že jednání odborů ovlivňuje potencionální dodavatele technologií na hybridní pece. Výstavba hybridní pece je
pro ostravskou huť klíčovou investicí, bez které se v budoucnu neobejdeme. Právě proto jsme to byly především my,
odbory, kdo bojoval u EK za zachování povolenek p. Mittalem při prodeji společnosti. Jinak bychom o ně přišli.
Dodavatele zajímá hlavně, aby jim Liberty zaplatilo. Všechno a včas! Stejně tak lobujeme pro urychlení výstavby
přivaděče z Nošovic.
Dále připomínáme, že jsme se podíleli na získání státní záruky přes EGAP. Jedná se o záruku státu na 2 miliardy Kč,
která je dle posledních informací neplatná, a to z důvodu porušení záručních pravidel. Byli jsme to my, zástupci
zaměstnanců, kdo jednali na úrovni premiéra a ministrů. Dokonce jsme žádali pro huť ještě větší částku z obavy o její
budoucnost.
Víme přece všichni, že skupina GFG má velké potíže se svým financováním. Nejen obchodní partneři, ale i obyčejní
lidé umí číst a dohledat si všechny dostupné informace o skupině Liberty a jejím majiteli. A i přes to nás chcete
nevhodně obviňovat , že za stav ve skupině Liberty a za to, že je pro obchodní partnery nespolehlivá, můžou odbory?
Možná je právě účelové vyprovokovat komunikační problém pod záminkou stávkové pohotovosti. Je evidentně potřeba
problém s investicemi, na někoho hodit.
Bohužel neochota zaměstnavatele jednat o klíčových otázkách, nám nedává jinou možnost, než ve stávkové
pohotovosti nadále pokračovat a zvažovat další případné kroky, jako jsou protestní mítinky, informování médií a další
legitimní kroky.
Odbory této společnosti vždycky hájily zájmy zaměstnanců a bojovaly za prosperující firmu. Ani nyní se nebudou
chovat jinak.
V Ostravě dne 7.7.2021
Předsedkyně a předsedové odborových organizací
působících v LIBERTY Ostrava a.s
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VYJEDNÁVÁNÍ O MZDÁCH NA ROK 2021 NA TAMEHU NENÍ UKONČENO
MÁME STÁLE STÁVKOVOU POHOTOVOST
Vyjednáváme od října 2020 a nemáme stále dohodu. Využili jsme institut zprostředkovatele, který byl dne 1.7. odbory
prohlášen za neúspěšný.
Zaměstnanci rozhodují o každém kroku vyjednávačů. Ze zákona jsou nyní možnosti:
1) Návrh zprostředkovatele, zvýšit mzdy v průměru o 900 Kč do tarifu od dubna a 5600,-Kč jednorázová odměna
v říjnu, přijmout
2) Návrh zprostředkovatele nepřijmout a vyhlásit jednání za neúspěšné a pak
a) Zahájit podpisovou akci pro souhlas se stávkou a definovat cíl stávky (definovat jaké navýšení mezd
požadujeme)
b) Dohodnout se na jménu rozhodce
STÁLE SE SNAŽÍME NAJÍT KOMPROMIS. Zaměstnanci se nyní musí rozhodnout, jaký mandát budou mít vyjednávači.

KARANTÉNA NEBO IZOLACE NA DOVOLENÉ: KDO VÁM JI PROPLATÍ?
Prázdninové cestování bude letos kvůli covidu ošemetnější. Nečekaná karanténa, nebo dokonce izolace kvůli pozitivnímu
testu na dovolené znamená náklady navíc, nutnost zrušení cesty před odjezdem zase utopené náklady. Zaplatí je vaše
cestovní pojištění?
Pojišťovny před létem přicházejí s novinkami v produktové nabídce, které ve větší či menší míře reflektují fakt, že covid nám může
v různých formách zkomplikovat život i na dovolené.
Stát se může několik situací. Zaměříme se na tři z nich.

•

na dovolenou se vůbec nedostanete, musíte ji kvůli covidu zrušit předem,

•

na dovolenou se dostanete, ale musíte na hotelu zůstat déle, protože jste covid pozitivní,

•

na dovolenou se dostanete, ale musíte na hotelu zůstat déle, protože jste byli v kontaktu s někým, kdo je pozitivní, a
tak musíte do karantény.

V rámci cestovního pojištění je covid-19 z hlediska krytí léčebných výloh nemoc jako každá jiná. To znamená, že budete-li na
dovolené potřebovat pomoc lékaře, nebo dokonce hospitalizaci, pojišťovna se o vás postará a až na jednu výjimku péči uhradí do
limitu léčebných výloh. Direct pojišťovna má covid stále ve výlukách i pro léčebné výlohy, takže nechcete-li si kromě dalších
dodatečných nákladů platit léky a ošetření v případě pozitivity sami, musíte si přikoupit připojištění. Ostatní pojišťovny vztahují
léčebné výlohy i na covid-19.
S náklady, které souvisí s nutností prodloužit pobyt kvůli izolaci (konkrétně prodloužené ubytování, strava navíc a doprava zpět
pozdějším spojem), už to ale tak jednoznačné není. Některé pojišťovny tyto náklady pokryjí, u jiných už jsou tato rizika kryta jen
v rámci dodatečného připojištění.
Podobně nejednotná je nabídka pojišťoven i v případech, kdy vy sami pozitivní nejste, ale byli jste s takovým člověkem v kontaktu, a
proto musíte zůstat déle kvůli karanténě. Opět platí, že některé mají kryté toto riziko v ceně obvyklé cestovní pojistky, spíš se ale
setkáte s tím, že toto riziko kryje jen připojištění. Zde ještě častěji než v případě izolace.
Situaci, kdy musíte dovolenou stornovat, protože jste covid pozitivní (u Allianz dokonce i pokud je pozitivní jen váš spolucestující,
u Komerční pojišťovny zase člen rodiny) ještě před odjezdem, kryje připojištění stornopoplatků, které si musíte sjednat zvlášť.
Pamatujte ale na to, že ve výlukách v tomto případě bývá preventivní karanténa, uzavření hranic ČR nebo cílové země nebo jiné
obecně platné mimořádné opatření.
V souvislosti s krytím výloh spojených s covidem je u cestovního pojištění velice důležitá ještě jedna věc. Při sjednávání smlouvy
nezapomeňte ověřit, zda vaši cílovou destinaci pokrývá standardní cestovní pojištění. Většina pojišťoven se v tomto případě při krytí
rizik v konkrétních destinacích řídí tzv. semaforem Ministerstva zahraničních věcí ČR, který rozřazuje státy podle míry rizika nákazy
do skupin dle barev. Každá pojišťovna plní jinak. Některé jen skupiny zelených a oranžových zemí, jiné i země červené. U cestovního
pojištění bývá výčet skupin zemí ze semaforu omezenější. V rámci připojištění rizik souvisejících s onemocněním covid-19 je výčet
skupin, na které se pojistka vztahuje, samozřejmě širší. Detaily najdete níže v tabulce.
Zdroj: https://www.mesec.cz/clanky/jak-pojistovny-kryji-naklady-kdyz-vam-covid-zkomplikuje-dovolenou/

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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