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Generálnímu řediteli Liberty Ostrava a.s. jsme zaslali další nesouhlasné stanovisko s odstavením
VP2.
Jako hlavní důvody jsme uvedli:
1. Nedostatečné objektivní důvody pro odstavení vysoké pece č. 2
2. Nepodložené a jednostranné informace ohledně
finančních dopadů odstavení VP2
3. Sociální dopady jednopecního provozu
4. Nejasný termín opětovného najetí provozu na dvě
vysoké pece
Jednopecní provoz je pro společnost finančně nevýhodný, včetně zbytečně vynaložených nákladů na odstavení jedné vysoké pece. Dojde k ohrožení zaměstnanosti, týkající se několika stovek zaměstnanců a zároveň zbavení se agenturních zaměstnanců. Kvalifikovaní zaměstnanci budou vykonávat pomocnou činnost, nebo budou doma
z důvodu překážky na straně zaměstnavatele. V současné situaci zaměstnavatel uměle vytváří sociální nejistotu a zvyšuje duševní a fyzickou zátěž zaměstnanců. Nechápeme, proč se nynější vedení skládá pouze z bývalých manažerů
ArcelorMittal. Obzvlášť politika obchodního oddělení se zakázkami je delší dobu více jak podivná. Vedení společnosti
má pouze snahu vypjatou situaci s COVID 19 využít pro snížení výroby.
Proto: 20.4.2020 ustavujeme Stávkový výbor složený z předsedů jednotlivých Základních organizací OS KOVO
působících v Liberty Ostrava a dceřiných společnostech.

Jaroslav Souček žádá Andreje Babiše o pomoc ostravské huti
Ostrava/Praha - Předseda nejsilnějšího odborového svazu KOVO Jaroslav Souček požádal dopisem premiéra
Andreje Babiše, aby jednal s vedením hutní společnosti Liberty Ostrava a pokusil se ovlivnit situaci v podniku.
Dopis má ČTK k dispozici. Firma ve čtvrtek oznámila, že dočasně odstaví jednu vysokou pec a sníží do konce
srpna výrobu surového železa o 20 procent. Odboráři s rozhodnutím vedení nesouhlasí, mají obavy o budoucnost firmy. Babiš ČTK na dotaz ČTK uvedl, že s vedením Liberty i s odbory jedná vicepremiér a ministr průmyslu Karel Havlíček.
Souček napsal, že vedení společnosti Liberty Ostrava se evidentně snaží pod rouškou pandemie nemoci covid-19 poškodit její budoucí fungování a prosperitu. "Po
konzultaci se zástupci všech odborových organizací v Liberty Ostrava Vás musím
upozornit, že postup vedení společnosti Liberty Ostrava není v souladu s jeho
předchozími proklamacemi o rozšiřování a zmodernizování výroby a také o udržení
zaměstnanosti," napsal odborový předák Babišovi.
"S vedením Liberty a odbory komunikuje vicepremiér Havlíček. Minulý týden jednal
přímo s majitelem (Sanjeevem) Guptou. Řešili podmínky k udržení kontinuální výroby a tím i pracovních míst. Gupta představil ministrovi Havlíčkovi opatření ke stabilizaci firmy," napsal Babiš ČTK.
Opětovné rozjetí vysoké pece v budoucnu je podle Součka fikce, která se neuskuPECovid
teční. "Ohroženo je 341 zaměstnanců. Ti zkušenější odejdou a bez nich se vysoká
pec znovu nerozjede," uvedl předseda OS KOVO.
Jedna paní povídá:
Současné dopady pandemie na firmu jsou podle
Máme
tady Covida!
něj minimální a zakázková náplň podniku je dobrá, lepší než ve stejném období minulého roku.
Druhá paní kašle na ni:
"Jako hlavní důvod odstavení jedné vysoké pece
To je jenom chřipka paní!
je uváděna úspora hotových prostředků. Jako
odbory v tom z dlouhodobého hlediska vidíme
Třetí paní tvrdí: Přece
pouze krátkodobé generování hotovosti a rezigje to důvod zavřít pece!
naci na budoucí rozvoj společnosti," napsal Souček.
Čtvrtá dáma kroutí hlavou:
Zaměstnance, kterých se opatření dotkne, chce
Na to třeba rybu žravou.
huť využít v jiných provozech, kde má v současnosti naopak nedostatek pracovních sil. Část praVy byste to zpackala,
covníků, kteří se budou pravidelně střídat, ale
pošleme tam ….…!
bude doma s náhradou mzdy ve výši 70 procent.
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