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POTŘEBUJEME VAŠI PODPORU

Zástupci všech odborových organizací v Liberty Ostrava

Odborové organizace působící v Liberty Ostrava a jejich dceřiných společnostech žádají vás, zaměstnance, o podporu a
potřebují znát vaše jasné stanovisko k budoucnosti podniku.
Vedení společnosti rozhodlo o odstavení vysoké pece č. 2, což zdůvodnilo vysokými zásobami materiálu a nižší zakázkovou naplněnost vlivem koronaviru. Avizuje, že odstavená vysoká pec č. 2, by se mohla opět rozjet nejpozději v srpnu,
ale její nové rozjetí negarantuje.
Odborové organizace ve shodě požadují návrat na provoz dvou vysokých pecí!
Máme za to, že jednopecní provoz je pro společnost nevýhodný! Chceme udržet výrobní kapacity a výrobu pro případnou konjukturu. Máme obavy o budoucnost ostravské společnosti a udržení pracovních míst.
Vzhledem k postupu již provedených zásahů, jsme ochotni připustit maximálně teplou odstávku pece a urychlený návrat
do plného provozu po provedení potřebných údržbářských prací.
Obáváme se, aby zaměstnanci, včetně agenturních, nebyli propouštění, nechceme, aby zaměstnanci byli na překážkách v práci a tedy
na 70% své mzdy a došlo tak k poklesu mezd v době již tak vysoké
inflace.
Pokud souhlasíte s názorem odborových organizací, jsme připraveni
hájit zájmy zaměstnanců a organizovat všechny možné legitimní kroky pro náš společný požadavek a určený cíl.
V průběhu nejbližších dní
budete požádáni o vaše stanovisko s podpisem, zda
podporujete naše požadavky.

Zápis z jednání Stávkového výboru dne 28.4.2020
Stávkový výbor (dále jen SV) se seznámil s aktuální situací v odstávce pece
č.2, která byla zahájena 27.4. 2020 a přijal tato usnesení:
1. Očekáváme od vedení společnosti požadované detailní informace uvedené
v minulém zápise SV ze dne 23.4.2020 tj:
a) o aktuálních počtech zaměstnanců, včetně agenturních, po závodech, absence, karanténa, zápůjčky zaměstnanců mezi závody, včetně ukončení PP v LO u agenturních zaměstnanců
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 dubna 2020)
d) plán PD1 ke každému pondělí (odůvodnění proč jsou zásoby PŘED a
ZA v takovém výši a proč pokud bude objem zásob pořád stejný, není
nižší, jak byl předpoklad prodeje)
e) stav pohledávek, závazků a peněz na všech účtech, včetně speciálních účtů s výnosy z prodeje emisních povolenek. Na měsíční bázi
dále požadujeme předložení finančních výkazů dle českých účetních
standardů a následné zodpovězení našich dotazů v co nejkratším
termínu.
2. Požadujeme informaci o koupi společnosti TAMEH Czech s.r.o.
3. Ukládá členům SV připravit a distribuovat mezi zaměstnance podpisové archy, kde bude presentováno vyjádření každého zúčastněného zaměstnance
k situaci, jak je popsána v záhlaví na podpisovém archu.
4. Ukládá SV provést všechny úkony k tomu, aby se připravil mítink zaměstnanců v předpokládaném domluveném časovém období v souladu se zákonnými
pravidly a byl brán zřetel na nouzový stav v ČR.
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JSME TADY PRO VÁS

Ruleta
Přiletěl odporný vir až z Číny,
bude tu s námi žít i další zimy.
Bude tu přebývat i další léta,
je to jak zákeřná ruská ruleta.
Netuší nikdo, kde vir ho chytne,
jestli už v práci či v zóně obytné.
Nevíme vůbec, kdy to nastane,
nikdo to nepoví, není to napsané.
Přesto však stále vše vozíme z Číny,
jestli my nakonec nejsme též vinni!

KRÁTCE
• Od 11.5. se obnovuje provádění
lékařských prohlídek
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