
                              DUBEN 2020 
                                                          ZPRAVODAJ               

        eNHáčko 

eNHáčko  www.odboryam.cz 1 
  JSME TADY PRO VÁS 

VIII.ročník                        Vydává ZO OS KOVO Liberty Česká republika                                číslo 6             

Podpora odborářů z SHO (Sdružení hornických odborů) 
Rostislav Palička 

 
Z toho, co probíhá v médiích, 
je zcela zřejmé, že se jedná o 
útok na pracovní místa za-
městnanců pod rouškou pan-
demie. Jsem přesvědčen, že v 
případě zastavení jedné z vy-
sokých pecí, dojde k ohrožení 
nejen pracovních míst v hutích, ale dojde i k ohrože-
ní pracovních míst v hornictví. 
Proto vám za Sdružení hornických odborů přeji, ať 
jste ve svém spravedlivém boji za záchranu pracov-
ních míst úspěšní a s naší podporou můžete počí-
tat. 

KRÁTCE  
 

• Všichni zaměstnanci P1500  
   budou otestování na Covid-19 

Zápis z jednání Stávkového výboru dne 23.4.2020 
 
Stávkový výbor zhodnotil situaci v odstávce pece č. 2 a přijal toto usnesení:  
1. Zůstávají v platnosti všechny uvedené důvody: 
Stanovisek ze dne 14.4. a 20.4. 2020 proč odborové organizace nesouhlasí s dočasnou odstávkou VP2. 
 
2. Požadujeme detailní informace na týdenní bázi:  
 
a) o aktuálních počtech zaměstnanců včetně agenturních po závodech, absence, karanténa, zápůjčky zaměstnanců 
mezi závody 
b) o zakázkách a prodejních objemech  
c) o skladových zásobách (určit, co přesně zahrnuje údaj 275kT a navýšení 176kT prezentovaný generálním ředitelem, 
s tím, že se jedná o množství ve skladových zásobách i k začátku dubnu 2020)  
d) plán PD1 ke každému pondělí 
e) stav pohledávek, závazků a peněz na všech účtech včetně speciálních účtů s výnosy z prodeje emisních povolenek 
 
3. Na měsíční bázi dále požadujeme předložení finančních výkazů dle českých účetních standardů a následné zodpově-
zení našich dotazů v co nejkratším termínu.  
 
4. Energetika je nedílnou součástí huti, proto je zajištění pravidelných a spolehlivých dodávek energie a dalších médií z 
Tameh Czech důležitou podmínkou fungování společnosti Liberty Ostrava. Již při prvních jednáních s vedením Liberty 
19.října 2018 jsme vrcholovému vedení Liberty Steel (p. Boltonovi a p. Taylorovi) zdůrazňovali, že pokud nekoupí závod 
energetika, nebudeme mít pod kontrolou náklady na energii a média, které tvoří významnou část nákladů. Byli jsme ujiš-
ťování tehdejším GŘ Ashokem  Patilem, (který je doposud předsedou představenstva Liberty Ostrava) o dostatečných 
zárukách a o výhodnosti existující smlouvy s Tameh Czech zaručující dodávky 
energie i médií do roku 2029. Po koupi ostravské huti bez Tameh, jsme žádali, aby 
skupina Liberty dále pracovala na koupi energetiky, neboť se jedná o strategické 
zařízení a aby byla stávající dlouhodobá smlouva revidována a případně upravena, 
neboť byla sjednána za úplně jiných podmínek v době, kdy jsme byli majetkově 
propojeni se společností Tameh Czech. Nyní se ukazuje, že naše obavy byly odů-
vodněné a že se začínají projevovat problémy, na které jsme soustavně upozorňo-
vali. 
Dále se skupina Liberty zavázala v Dohodě s odborovými organizacemi, že nás 
bude informovat na měsíční bázi o průběhu akvizice Tameh Czech, což se přes 
opakované výzvy neděje.  
Nyní se obáváme toho, aby nedošlo k ohrožení dodávek potřebných médií a tím i 
zajištěnému provozu Liberty Ostrava. 
 
5. Byla projednána všechna zákonná ustanovení, která je nutno dodržovat. 

Pecek 
 

Měl jsem doma dvoje pece 
nemusel se choulit v dece. 

 
Moje žena, chytrá holka, 
asi ňákou drogu spolkla, 
odstranila jedna kamna 

(samo, že mýma rukama). 

Teď tu máme jeden pecek, 
nevytopí barák všecek. 

V kuchyni je hic jak sviňa 
v obýváku strašná zima. 

Jaké z toho poučení? 
Míti jeden lepší není! 
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