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Vyjednávání Dodatku KS na rok 2022 je 
v plném proudu 
Ing. Petr Slanina 
 

Máme za sebou čtyři kola vyjednává-
ní. Představy vedení společnosti a 
odborů jsou zatím dosti rozdílné. Pře-
šli jsme z období „Je krize, musíme 
šetřit.“ do období „ Daří se, ale musí-
me šetřit, ať máme rezervu na krizi“. 
Během celého vyjednávání se průběžně 

scházíme se všemi předsedy na huti. Na těchto schůzkách 
je nejdůležitější najít shodu mezi námi a s tou pak my vy-
jednávači jdeme do jednání. V letošním roce cítíme obrov-

skou podporu od Vás zaměstnanců a to 
nám dodává sílu. Věřím, že vaši důvěru 
nezklameme a zaměstnavatel si uvědo-
mí, že nejlépe se na další krizi naše huť 
připraví tak, že bude mít spokojené za-
městnance jak stávající, tak nové. 
Usilujeme o to, aby navýšení na rok 
2022, bylo vyjednáno ještě v roce 2021. 

Koksovna-poruchová údržba 
Marta Polášková 
 

Zaměstnanci poruchové údržby na Koksovně požádali odbory o svolání schůzky za přítomnosti vedoucího pro-
vozu a personalisty, aby jim vyjasnili situaci ohledně aktuálního stavu zaměstnanců a zodpověděli jim otázky, 
které je nejvíce trápí.  
Tato schůzka se uskutečnila 27.10.2021. Dozvěděli se, že personální oddělení řeší s vedením obsazenost nejen na po-
ruchových směnách. Pracuje s náhradami na klíčových pozicích a za odchody do důchodu. Ideální by bylo nabírat ná-
hrady dopředu, aby se stihli vše naučit. Stále hledají nové zaměstnance. Kromě mediální kampaně komunikují s učilišti, 
oslovují firmy v útlumu. Hledají kde se dá. Plán pro rok 2022 je navýšení počtu zaměstnanců. Doplnit poruchovou údrž-
bu, aby na každé směně byli opět tři zaměstnanci, a ne dva jako nyní. Na této schůzce padlo mnoho otázek a odpovědí. 
Čas ukáže, jestli se situace zlepší nebo ne. A jestli konečně zaměstnavatel vezme na vědomí, že bez dostatečného 
množství správně motivovaných zaměstnanců to dost dobře nejde. 

Fungování Dozorčí rady v Liberty Ostrava 
Ing. Petr Slanina, Mgr. Alena Sobolová MBA 
 

27.1. se konala první řádná DR 
7.4. proběhla mimořádná DR, svolána předsedou, na zá-
kladě požadavku tři členů: Ing. Muřický, Ing. Slanina,  
Mgr. Sobolová. Zde, vzhledem k závažné situaci kolem 
hlavního věřitele GFG (spol. Greensill Capital), přislíbil 
předseda DR R. Junck, že DR se bude scházet 1x měsíčně 
5.5. se konala další DR, svolána místopředsedou DR Ing. 
Muřickým, která byla neusnášeníschopná 
12.5. proběhla mimořádná DR  
20.7. byla zaslána žádost místopředsedy (Ing. Muřický) ke 
svolání další DR  

24.8. byla zaslána další žádost od Mgr. Sobolové a Ing. 
Slaniny na předsedu DR ke svolání DR – bez reakce 
11.10. zaslali Mgr. Sobolová a Ing. Slanina žádost na před-
sedu DR ke svolání DR – bez reakce 
25.10. Ing. Slanina a Mgr. Sobolová svolali DR na 4.11. 
4.11. mimořádná DR – byla však neusnášeníschopná, jed-
nání se zúčastnili pouze 3 členové z 6 (Ing. Muřický, 
Ing. Slanina, Mgr. Sobolová) 
Dozorčí rada, jakož to kontrolní orgán, který dohlíží na čin-
nost společnosti, se neschází podle schváleného plánu.  
DR má mimo jiné přezkoumávat účetní závěrky, návrhy na 
rozdělení zisku nebo úhrady ztrát. Přesto k dnešnímu dni 
jsme neměli ještě možnost projednat účetní závěrku za 

předešlé účetní období, které skončilo 31.3.2021. 

Černobílá zebra 
Ivan Pěknica 
 

Původně jsem chtěl napsat, že se letos nepovedla oprava silnic v areálu hutě. Ale nenapíšu. 
Jen prosím, opravdu jezděte opatrně, ať si něco na vašem vozidle nezničíte, nebo si sami 
nepřivodíte úraz. Co mě ale v říjnu zaujalo, byla práce externí firmy, která obnovovala přecho-
dy pro chodce. Před sociální budovou závodu 14 – Válcoven v minulosti přechod pro chodce 
byl. Jeho umístění ale bylo více než problematické, málokdo ho respektoval. Přistoupilo se proto, na této části komuni-
kace, k vytvoření zóny se sníženou dovolenou rychlostí s upozorněním na zvýšený pohyb chodců. Elegantní řešení, 
zebra se přemalovala na černo, dopravní značka Přechod pro chodce byla odstraněna. Tím se také zvýšil počet míst 

pro stání osobních aut. Ale teď v říjnu, po letech, byla „černá zebra“ objevena a pře-
malována na bílo. Úkol musí být splněn – přechody bílit! Teď už je zebra zase přema-
lována na černo a můžeme se těšit na další přemalovávání. Ale to snad až za několik 
let. Pozn.: Všimli jste si, jak na Rudné ulici letos namalovali na vozovce v úplně ne-
smyslném místě značky 
Pozor zvěř? A druhý 
den je přemalovali na 
černo? Nic bych za to 
nedal, že to budou stejní 
„zahrádkáři Kersku“. 

KRÁTCE  
 

• 20.-21.10. proběhla Rada OS KOVO 

• 19.10. zasedalo Předsednictvo OS KOVO 

• Poukázky do CineStar si můžete vyzvednou u svých úse-
kových důvěrníků 
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 Sportovní a kulturní komise ZO OS KOVO Liberty Česká republika pořádá  

 

Adventní 
BRNO 

sobota 4.12.2021 

Závazné přihlášky s nevratnou platbou u Jitky Javůrkové do 19.11.2021,  
tel. 2051, jitka.javurkova@libertysteelgroup.com 

Nechtěl jsem, ale musím… 
Vítězslav Prak 
 

Ve vší vážnosti jsem si přečetl poselství pana Paramjita, ve kterém nám sdě-
lil, že jsme málo empatičtí, že neumíme naslouchat druhým a že budeme ab-
solvovat školení, abychom těchto schopností dosáhli. 
Hrozná schíza… všichni, kdo jsou v této firmě více jak 15 let, si musí pamatovat, 
jak tehdejší indické vedení a hlavně jejich čeští pohůnci, systematicky likvidovali 
všechny, kdo byli empatičtí, kdo naslouchali svým kolegům a podřízeným a chtěli 
jim pomáhat. Jsem nesmírně šťastný, že nový indický vlastník chápe, že jeho za-
městnanci se necítí dlouhodobě v psychické pohodě a že s tím chce něco dělat.   
Mám jen trochu obavy, že některým českým managerům je naprosto cizí tento no-
vý indický trend a budou se chovat stejně, jak se naučili od svých bývalých, zlých 
indických šéfů. 

  9:00 – odjezd z Havířova parkoviště u Kauflandu u AN 
  9:30 – odjezd z Ostravy parkoviště Domu Kultury 
19:00 – odjezd z Brna 
21:00 – cca příjezd zpět do Ostravy a Havířova 
 
Cena pro členy ZO OS KOVO Liberty Česká republika a 
rodinné příslušníky 250,-Kč, cena pro ostatní 450,- Kč. 

Turnaj ve voleném mariáši 
Libor Baláš 
 

První zářijový pátek se osmnáct nadšenců zúčastnilo turnaje v mariáši.  
U vstupu proběhlo klasické antigenní testování. Po vstupu proběhlo rozdělení do skupin na očkované a neočkované. 
Jelikož je známo, že přenašeči mohou být všichni, tak se stanovilo, že se bude hrát s ochranou dýchacích cest. Mělo to 
sice výhodu, že hráč se mohl potutelně usmívat pod rouškou, ale zdržovalo to hru při doplňování tekutin. Tak tohle byla 
černá můra všech hráčů. Teď vážně. Turnaj proběhl v přátelské atmosféře. Škoda jen, že chyběly některé známé tváře. 
Přestávky k okomentování proběhlých her byly doplněny občerstvením. Nezbývá, než poblahopřát vítězi Josefovi 
Cmudalovi s 18 body, kterého následoval na druhém místě Milan Holaň s 16 body a Petr Gřunděl s 16 body na místě 
třetím. Kartám zdar a mariáši zvlášť! 

 

Tvůj (jejich) hlas 

Co je z této akce zjevné?  
Co nového zjistili? 

Je to pořád stále stejné, 
jenom v jiné košili. 

 
Nechápeme strategii, 
zátěž stále stoupá, 
usilujeme o uznání, 
odměna je skoupá. 

 
Zdali má ten průzkum cenu, 

nejistota doléhá, 
nedostal se ke každému, 

v zásadě jen k TH! 


