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Usnesení předsedů ZO OS KOVO působících ve 

společnost Liberty Ostrava a dceřiných společnostech 

ze dne 13.4.2021 
 

Předsedové Základních organizací OS KOVO působících v Liberty Ostrava a v jejich 

dceřiných společnostech se dne 13. 4. 2021 zabývali aktuální situací v huti. 

Jednomyslně odmítáme jakékoli spekulace s emisními povolenkami mimo ostravskou 

huť.  Odmítáme variantu zapůjčení emisních povolenek Liberty Steel Ostrava rumunské 

huti v Galati patřící do skupiny Liberty Steel Europe. Tyto povolenky považujeme  

za podstatné pro udržení efektivity výroby, pro další rozvoj a snížení podílu emisí z huti, 

dále pro modernizaci ocelárny a dalších našich tratí, které jsou nezbytnou podmínkou 

pro fungování podniku v Ostravě.  

Po vyhodnocení aktuální situace jsme připraveni důsledně hájit zájmy zaměstnanců  

a budoucnost ostravské hutě s využitím všech dostupných zákonných prostředků,  

tj. i za cenu porušení sociálního smíru.  Je zcela na místě požádat Evropskou komisi  

o přezkum celé transakce prodeje a financování. 

Ustavuje se stávkový výbor složený z předsedů jednotlivých Základních organizací. 

Stávkový výbor pro podporu svých oprávněných požadavků vyhlašuje dnem 13. 4. 2021 

stávkovou pohotovost.  

 

V Ostravě dne 13. 4. 2021 
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NEJRYCHLEJŠÍ MANAŽERSKÁ AKCE VRCHOLOVÉHO 

VEDENÍ LIBERTY OSTRAVA V NOVODOBÝCH DĚJINÁCH! 

Všichni víte, jaká je dnes situace 

v rámci finančních prostředků 

ocelového magnáta pana Gupty. Ano, 

je to ten člověk, který nahlas do všech 

světových stran hlásal, že ostravská 

huť bude jeho vlajkovou lodí v rámci 

jeho impéria. Sliboval budoucnost  

a prosperitu a byl více jak doslova 

nevrlý, když ho odbory nepřijaly dvakrát 

za sebou při jeho návštěvě s otevřenou 

náručí, ale zato s pískotem, na což 

připraven nebyl. Věděli jsme díky 

analýze firmy Syndex, kterou jsme  

si v předstihu nechali vypracovat před 

touto akvizicí, že tento člověk je více jak 

prohnaný a jeho finanční toky jsou 

průhledné asi tak, jak křišťálově čisté 

vody řeky Gangy v jeho domovině. 

Bohužel, všechny naše obavy se naplnily. Odbory dnes opět po krátké době musí hájit 

zájmy celé ostravské hutě, tak jako při akvizici, kdy byla huť prodávána,  

a to tenkrát vůči filantropovi jménem Mittal. Ten měl jasný cíl, a to vyvést povolenky  

CO2 z Ostravy do svého impéria. Díky maximálnímu tlaku odborů v rámci ostravské huti, 

a to na všech úrovních, se tento záměr nezdařil. Dnes jsme opět jako ve špatném snu 

a musíme hájit emisní povolenky, a to s tím rozdílem, že teď před samotným panem 

Guptou. Již v mnoha médiích po světě jsou sdělovány informace, co je společnost GFG 

pana Gupty zač. Při čtení těchto článků se až nechce věřit, jak doslovně je schopen 

vydělávat peníze. Tyto praktiky, např. fiktivních faktur, obchodování s lukrativními 

komoditami, které nejspíše vůbec neexistují, se u nás děly v 90. letech. Pan Gupta  

si asi nepřetočil kalendář České republiky a začal tyto nekalé aktivity aplikovat i u nás, 

kde ale opravdu narazil. 

Dne 19. 4. 2021 byl po předchozí dohodě napříč všemi odborovými organizacemi  

v LO na podporu stávkové pohotovosti vyvěšen na hlavní bránu transparent.  
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A to s nápisem „STÁVKOVÁ POHOTOVOST! STRIKE READINESS!“  Nebyla to žádná 

záškodnická akce. O tom, že budeme transparent instalovat jsme v souladu s interními 

předpisy BOZP z důvodu práce ve výškách informovali i oddělení bezpečnosti práce. 

V 10 hodin byla přistavena plošina, kterou si odbory musely samozřejmě objednat  

již v minulém týdnu od externí firmy a v 11 hodin byl transparent zavěšen  

nad hlavní bránu, viz foto. Co se dělo pak, to tato huť snad nezažila. Následovala více 

jak bleskurychlá akce vrcholového vedení i se svou plošinou a ve 12.30 h byl transparent 

odstraněn s vysvětlením, že je na cizím majetku.  

Ano, dnes je pro laika dosti 

nepřehledné zjistit, kdo je 

v ostravské huti pánem, když 

banka Greensill Capital, která 

financovala impérium pana 

Gupty, je v insolvenci a na  

150 věřitelů této banky  

se domáhá, a to právem, svých 

investic. Vrcholové vedení 

v LO muselo při této rychlé akci 

zažít i přetížení v jednotce „G“. 

Ne nadarmo se říká, že všechno 

zlé je na něco dobré. Dnes  

si můžeme otevřeně říct  

a doporučit zaměstnancům 

v rámci ostravské huti, že si na svou činnost, při které potřebují vysokozdvižnou plošinu,  

ji nemusejí objednávat v časovém předstihu, jak bylo až do včerejšího dne zvykem. 

Jakýkoliv problém, např. v rámci poruchy, který nelze řešit bez vysokozdvižné plošiny,  

je třeba v klidu řešit s přehledem. Stačí zavolat na některé z telefonních čísel člena 

vrcholového vedení, viz intranet v rámci LO, a říct tato magickéslova: „TAM A TAM VISÍ 

ODBOROVÝ TRANSPARENT STÁVKOVÁ POHOTOVOST!“  Prosíme vás, hlavně 

z určeného místa nikam neodcházejte, protože časy těchto výjezdů na dané místo  

se budou velmi rapidně zkracovat, tak ať na vás obsluha plošiny dlouho nečeká.     

Děkujeme za pochopení. 

Petr Zegzulka, Předseda ZO Ostravská huť – Rourovny 
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Kde jsi, kde jsi jaro? 

  

Před rokem v dubnu jsme prožívali první týdny izolace kvůli pandemii, ale příroda k nám 

byla milostivá, bylo krásné jarní počasí, které vybízelo k procházkám a sportovním 

aktivitám. 

Letos je vše jinak. Přestože už máme pár týdnů astronomické jaro, zima stále ještě klepe 

na dveře. Zamračené nebe nám na náladě nepřidává spolu s dalšími událostmi, které 

se dějí kolem nás.  

Ale nevěšme hlavu a doufejme, že za pár dní už jaro dorazí. Teplotám pod nulou  

a několika dnům za sebou bez sluníčka odzvoní, stromy se zazelenají, louky, parky  

a zahrady rozkvetou a konečně začne být příjemné trávit čas venku. A to je myslím 

naděje na lepší náladu a snad i časy. 

  

 


