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TVRZENÍ ZAMĚSTNAVATELE JE ÚČELOVÉ A NESMYSLNÉ!
ZAMĚSTNAVATEL NA TAMEHU PŘEDPOKLÁDÁ, ŽE SI VŠE
NECHÁME LÍBIT !!!
JAK SABOTOVAT VYJEDNÁVÁNÍ KS DLE NOVODOBÝCH
FIREMNÍCH ZVYKLOSTÍ
Vedení TAMEHU to už zkoušelo v roce 2020 ve vyjednávání mezd pro letošní rok, strana vedení odmítala
pravidelně vyjednávat, i když bylo vyjednávání zahájeno až 11.11.2020 předáním návrhu odbory. Odmítali
jednat a v IV. Q 2020 proběhla jen dvě kola jednání a to z jejich důvodu neukončeného jednání k business
plánu (BP) a jednalo až v polovině ledna. Následně na přelomu I.Q a II.Q 2021 pro změnu zase odmítali
navýšení mezd z důvodu, že již BP je uzavřen a nelze do něj již upravovat oblast týkající se mezd
zaměstnanců!!! Zaměstnanci vyslovili požadavek a uložili odborům vyjednat Dodatek pro rok 2022 do konce
roku 2021 a odmítnout tak zdlouhavé vyjednávání a podniknout nátlakové akce dříve, ale v souladu
s právními předpisy. Z tohoto důvodu hledáme jako odbory cesty a navrhly jsme Dohodovací komisi, kde
bychom mohli diskutovat o podnětech pro rok 2022, které zaměstnancům na mítincích zaměstnavatel slíbil,
ještě před oficiálních zahájením kolektivního vyjednávání, což také odmítli!
Proto jsme dne 31.8. předali návrh, když Zákon hovoří, že vyjednávání je tím zahájeno. Má začít minimálně
60 dnů před koncem platnosti KS. Z toho jednoznačně vyplývá, že návrh může být podaný i dříve. Kolektivní
vyjednávání může být i zdlouhavé, někdy i pro obstrukční jednání jedné ze stran, a proto je možné podat
návrh kolektivní smlouvy kdykoliv, třeba i uprostřed účinnosti dosavadní KS.
Pokud se nedojde ke shodě do max. 60 dní od zahájení, lze vyhlásit spor a činit další nátlakové akce.
Vedení TAMEHU náš návrh začít jednat v týdnu od 13. září opět odmítlo a navrhuje jednat až 18.10. nebo
25.10, což je 5 dní před koncem max. doby 60 dnů!!! Opět se vymlouvá, že nemá podmínky pro zahájení
jednání o Dodatku pro rok 2022, nemá BP!!! A perličkou v závěru jejich sdělení je, že uvítají jednání o
podnětech k podmínkám pro rok 2022. Také vám to připadá jako špatný vtip?
Na TAMEH Czech s.r.o jsme byli vždycky konstruktivní. Změnou členů vyjednávacího týmu za stranu
zaměstnavatele se s tímto týmem zřejmě dohodnout nelze. Je nyní důležitá role zaměstnanců, zda si
takovýto postup nechají líbit, a nebo budou v jednom šiku společně s odbory podporovat společné požadavky
či nikoli.
Nikdy nám zaměstnavatel nedal nic zadarmo a je třeba začít tvrději jednat a proto musíme všichni tomu dát
svůj podíl na výsledku pokud chceme důstojně žít.
Budeme se s vámi pravidelně sdílet všechny informace k vyjednávání.
Sobolová Alena
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TAKTO NÁM PÍŠE TAMEH
„REAKCE ZAMĚSTNAVATELE NA DOKUMENTACI PŘEDANOU ZÁSTUPCI
ODBOROVÝCH ORGANIZACÍ
Vážení, dovolujeme si tímto reagovat na dokumentaci obdrženou zaměstnavatelem dne 31. 8. 2021, kdy
především vítáme ukončení stávkové pohotovosti ze strany odborových organizací.
V našem posledním vyjádření ze dne 18.8.2021 jsme uvedli, že po ukončení stávkové pohotovosti ze strany
odborových organizací jsme připraveni diskutovat o podnětech, které zástupci odborových organizací
požadovali projednat v dopise ze dne 9. 8. 2021. Namísto diskuze nad jednotlivými body, která by tak dle
našeho názoru byla nyní na místě, a kterou samy odborové organizace požadovaly, nám však byl rovnou bez
jakýchkoli diskuzí či jednání předložen dokument s názvem „Dodatek č. 1/2022 ke kolektivní smlouvě na roky
2017-2022“. Změny oproti stávající KS tak, jak byly Dodatkem č 1/2022 předloženy, neakceptujeme.
Jak jsme Vás opakovaně informovali, dle našeho názoru zatím nejsou na stole podmínky pro zahájení jednání
o dodatku kolektivní smlouvy pro rok 2022. Zaměstnavatel postupuje dle svých závazných interních plánů a
termínů při přípravě nového business plánu pro rok 2022 a nyní není příprava v takové fázi, abychom mohli
přikročit k efektivnímu zahájení vyjednávání nového Dodatku ke KS. Z těchto důvodů je také v článku A.2 odst.
1 platné KS uveden termín pro zahájení kolektivního vyjednávání v souladu s minimálními požadavky platné
legislativy a nikoli dříve. Zaměstnavatel potřebuje čas i pro jiné aktivity než jen celoročně vyjednávat o KS.
Abychom dostáli našim závazkům, navrhujeme zahájit kolektivní vyjednávání ve druhé polovině měsíce října,
kdy očekáváme první výhledy pro rok 2022. Do této doby jsme samozřejmě připraveni – mimo proces
samotného kolektivního vyjednávání diskutovat se zástupci odborových organizací o jejich podnětech k
podmínkám roku 2022.
Pro úplnost si závěrem dovolujeme reagovat rovněž na dokument „Žádost o svolání Dohodovací komise“ k
ukazatelům BOZP, a dokument „upozornění“ na jednání v rozporu s právními předpisy, kdy dle Vašeho názoru
zaměstnavatel vydává „opatření, nařízení k oblasti BOZP bez projednávání s odbory“. Takové tvrzení nemá
oporu v žádné skutečnosti, když veškeré informace a dokumenty k této problematice včetně prémiových řádů s
odborovými organizacemi projednány byly, a to opakovaně, konkrétně pak 10.5.2021, 19.5.2021 a 16.6.2021
Opakovaně žádáme zástupce odborových organizací o zbytečné nevyvolávání konfliktů a zvyšování napětí ve
společnosti, a naopak o aktivní plnění jednoho z nejdůležitějších cílů odborových organizací, kterým je hledání
sociálního smíru v zájmu všech stran, tedy jak zaměstnanců, tak zaměstnavatele.“
Podepsáno: Ing. Kristina Červenková jednatel A, Marcin Staniszewski jednatel B a Ing. Robert Šteffek ředitel
společnosti
dne: 7.9.2021

DOPIS ODBORŮ Z 14.9. 2021
Vážení jednatelé a vážený pane řediteli,
Dopisem a předáním našeho návrhu dne 31.8. 2021 bylo započato kolektivní vyjednávání Dodatku č. 1/ 2022
v souladu s §8 odst. 1 Zákona č. 2/1991 Sb. o kolektivním vyjednávání. Od tohoto termínu běží také zákonná
lhůta 60 dní, abychom se dohodli na znění Dodatku č. 1 /2022.
Bohužel ve vašem dopise ze dne 7. září 2021 BOE/696 neakceptujete náš návrh začít vyjednávání v týdnu od
13. září, navrhujeme tedy konkrétní datum pro první jednání a to 20.9. v 8 hodin.
Smluvní strana je také dle Zákona povinna se vyjádřit k těm návrhům, které nepřijala, a to vaše strana
neučinila, a není adekvátní odpovědí zaměstnavatele k návrhu Dodatku ke KS.
Dále vámi zmiňovaný bod A2 odst. 1 je nesmyslným argumentem, neboť tento článek neupravuje žádný termín
pro zahájení kolektivního vyjednávání a je nutno také dodat, že neupravuje ani jinou dobu pro případnou reakci
na návrh KS.
Mgr. Bc. Sobolová Alena, MBA
předseda vyjednávací komise za stranu odborů
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Pobyt v hotelu
Villa Regenhart
HOTEL VILLA REGENHART WELLNESS &
SPA - JESENÍK 2021
Pro členy Odborového svazu KOVO a jejich
rodinné příslušníky nabízíme nabídku na relaxaci a odpočinek v lázeňském městečku Jeseník. Ve spolupráci s resortem Wellness &Spa
hotel Villa Regenhart jsme členům OS KOVO
nabídli slevu 5% na ubytovací služby.
(www.villaregenhart.cz). Tyto slevy jsou již
přednastaveny v rezervačním formuláři, fungují automaticky a zobrazí se při vyhledání konkrétního termínu. Případně hosté mohou kontaktovat hotel napřímo telefonicky nebo na emailu recepce@villaregenhart.cz. Po sdělení,
že patří do OS KOVO, jim bude poskytnuta
sleva 5 %.
Wellness&Spa hotel Villa Regenhart****
Nově zrekonstruovaný wellness & spa hotel se
nachází v lázeňském městě Jeseník. Místo je
vyhledávané nejen kvůli zdejším světově proslulým lázním, ale také pro unikátní klima a
krásnou přírodu. Novobarokní zámecká vila s
překrásnou zahradou a moderním wellness
centrem je situována nedaleko historického
centra města v těsné blízkosti městského parku Smetanovy sady. Svým návštěvníkům nabízí komfortní ubytování v prostorných pokojích a apartmánech s nádherným výhledem na
panorama Hrubého Jeseníku a Studničního
vrchu. Samozřejmostí je stylová restaurace s
moderní gastronomií, útulný lobby bar s krbem, či slunná terasa s výhledem do zahrady.

OSLAVA 70. VÝROČÍ HUTĚ PŘED
SLEZSKOOSTRAVSKÝM HRADEM
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NAŠE BUDOUCNOST JE ZNOVU OHROŽENA!!!
Oslovujeme všechny zaměstnance pracující
v Liberty Ostrava, řekněte jasné ne a dejte
mandát odborovým organizacím k
přípravě zastavení výroby dle legislativy České
republiky v součinnosti se Stávkovým řádem
OS KOVO
Všechny základní organizace se shodly na vydání podpisových archů mezi zaměstnance. Pokud vám někdo říká
něco jiného tam vám záměrně lže a ví proč!!. Je potřeba s tím udělat pořádek, zbavit se lží a pomluv.

ODBOROVÉ ORGANIZACE JEDNAJÍ VE SHODĚ A VŽDY JIM ZÁLEŽÍ NA
ZAMĚSTNANCÍCH A NA BUDOUCNOSTI TÉTO FIRMY.
.

CYKLOZÁJEZD NA PÁLAVU
Loni nám to nevyšlo, letos jsme museli
posunout termín na podzim, ale to čekání
se nám odvděčilo krásným počasím

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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PORKOVÁK
ul. Vratimovská 689, 707 02, Ostrava - Kunčice,
tel. 59 568 6141,
E-mail:vspor01.ostrava@libertysteelgroup.com

