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KRÁTCE  
 

• Konferenci ZO plánujeme na 15.9.2020 

• 22-23.8.2020 se koná výlet do Prahy 

• 29.9.-1.10.2020 se budou konat volby do Správní a     
Dozorčí rady ČPZP 

Návrat ztracené dcery 
Vítězslav Prak 

 
Po 11 letech činnosti skončilo Liberty Distribution Ostrava, dříve Arcelor-
Mittal Distribution Solution Czech Republic.  
Jsou časy vyčleňování a jsou časy včleňování. V roce 2009 nám vedení firmy 
oznámilo, že vyčleníme z AMO dělící a profilovací linky, důlní výztuže a hutní 
prodejnu. Není to naše hlavní výrobní činnost, nechceme se tím zatěžovat. A 
tak vznikla dceřiná společnost AMDS CR s.r.o., která měla 374 zaměstnanců! 
Protože v této firmě působila pouze naše odborová organizace, dohodli jsme 

pro zaměstnance Kolektivní smlou-
vu ve stejném rozsahu jako v AMO 
a postupem času jsme ji začali vy-
lepšovat. V roce 2013 bylo rozhod-
nuto, že od 1.1.2014 se do matky vrátí svodidla a důlní výztuže. Nyní jsou 
v LO již všichni. Z popela vstal závod 16 a to, co bylo kdysi pro nás nelogic-
ky rozpojeno (linky, které zpracovávají pás z  P–1500), je zase logicky spo-
jeno! Zaměstnancům LDO byly všechny výhody z Kolektivní smlouvy LDO, 
které měli nad rámec Kolektivní smlouvy LO, překlopeny do základní mzdy a 
nyní se na ně vztahuje Kolektivní smlouva LO. 
Co říci závěrem? Vlk Mittal se nažral a koza AMDS/LDO díky bohu zůstala 
skoro celá. Nutno podotknout, že hodně zestařená a vychrtlá. Z LDO do 
matky přecházelo již jen 128 zaměstnanců. 

Nezapomínáme 
Robert Kögler 

 
V úterý 4. 8. jsme navštívili 
posledního předsedu ZO 
Koksovny, zarytého odbo-
ráře a workoholika, Leopol-
da Laskovského. 
Ti, co ho znali osobně, mu 
neřekli jinak než Polda. Dojet 
jsme si museli za ním až na 
Jižní Moravu, kde v současné 
době užívá zaslouženého 
odpočinku. Po vřelém přivítá-
ní jsme našli klid v nedaleké hospůdce, kde jsme po krátké 
debatě zjistili, že dění okolo huti stále sleduje a jak se říká 
„je v obraze“.  Stačilo jen pár poznámek k tomu, aby bylo 
zřejmé, že srdce koksaře v něm nadále pulsuje. Než jsme 
se rozloučili, tak jsem dostal úkol vyřídit všem, kteří na jeho 

nezaměnitelnou 
osobnost vzpomí-
nají, srdečné 
pozdravení a záro-
veň připojuji ještě 
jedno poděkování 
za všechny, kte-
rým kdy Polda po-
mohl a poněvadž 
ho znám docela 
pěknou řádku let, 
tak vím, že to není 
zrovna malé číslo. 
Díky Poldo!  

Setkání s horníky 
Ivan Pěknica 
 

Již poněkolikáté se vedení naší 
odborové organizace neformálně 
setkalo s představiteli odborářů 
OKD.  
Rostislav Palička byl na sjezdu zvolen předsedou Odboro-
vého svazu pracovníků hornictví, geologie a naftového prů-
myslu, proto jsme měli příležitost hovořit nejen s ním, ale 
také s novým předsedou Sdružení hornických odborů Jiřím 
Waloszkem. Postřehy z jednotlivých dolů OKD doplnili 
předsedové základních organizací z Dolu Darkov a Dolu 
ČSM Vítězslav Sznapka a Štefan Pintér.  
V době, kdy ve společnosti OKD byl pro obrovský nárůst 
nakažených nemocí Covid-19 uzavřen Důl Darkov, ale doly 
ČSM, ČSA stále těžily (pozn.: přerušily až 3.7.), se diskuze 
vedla především o rozměrech a důsledcích celé této epide-
mie. Zvláště rozhořčeni byli horníci kvůli prohlášení hejtma-
na Vondráka a ředitelky KHS paní Svrčinové, kteří veřejně 
prohlašovali, že virus se v OKD šíří kvůli nezodpovědnosti 
horníků. Přitom hygieně ani v době největšího útlumu eko-
nomiky, v době, kdy byla velká část průmyslu v ČR 
„vypnutá“, nijak nevadilo, že hornická práce je hodně kon-
taktní a jakékoliv rozestupy jsou iluze.  
                                                           Pokračování na str.2  
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Zprávy 
 
 

Prý se chystá už zprovoznění 
druhé vysoké pece, 

tak to tak moc špatné není, 
je to dost kladné přece. 

 
V poslední době ty zprávy 

nebyly vůbec pozitivní, 
říkali jsme si s ženou u kávy, 
že přece pomůžou lidé vlivní. 

 
Vypadá to však, že i v Evropě 

zvysoka na nás p..., 
nosí si hvězdičky ve klopě, 
že je vše v pořádku tvrdí. 

 
Mám ale i dobré zprávy  

v záplavě nedobrých zpráv, 
všichni mí drazí jsou zdrávi,  

a já jsem také zdráv! 

 

 

TURNAJ 
VE VOLENÉM MARIÁŠI 

 Sportovní a kulturní komise ZO OS KOVO Liberty Česká republika 

   Závazné přihlášky se startovným 50 Kč/hráč (nečlen 100 Kč)  
do 28.8.2020 u Ing. Jitky Javůrkové, tel. 2051, 

 jitka.javurkova@libertysteelgroup.com  
Občerstvení zajištěno. 

Kde: Sokolovna, Frýdecká 18/434 
         Ostrava-Kunčice 
Kdy:  4.9. 2020 v 15 hod. 

Naše odborová organizace brání dlouhodobě své členy i proti 
svévoli zaměstnavatele! 
Vítězslav Prak 

 
Nebudu tady dnes popisovat náš boj se zaměstnavatelem, agenturami a Stát-
ním úřadem inspekce práce o dodržování zákona o agenturním zaměstnávání. 
Chtěl bych se s Vámi podělit o zkušenost s nepochopitelným pochybením při šetře-
ní - nešetření úrazu zaměstnance závodu 14. Stalo se to v neděli 3.6.2018, para-
doxně v den narozenin poškozeného. Rodina čekala doma s tím, že odpoledne 
oslaví jeho půlkulatiny, ale on místo oslav s nejbližšími, skončil v nemocnici. Když 
při plnění pracovních povinností sestupoval po schůdcích z technologického zaříze-
ní, tak mu při došlápnutí na hutní úroveň praskla achillova šlacha. Odpovědní za-
městnanci vůbec nešetřili tento incident jako pracovní úraz, ale označili jej, jako 
zdravotní indispozici zaměstnance! Proto, v rozporu se zákonem, nepřizvali 
k šetření ani zástupce odborů. Hned další den jsme požadovali vyšetření tohoto 
úrazu jako pracovního a náš argument byl i ten, že schůdky nesplňují normu. Ale 
bylo nám opět řečeno, že to byla jasná zdravotní indispozice zaměstnance. A navíc 
ta děsivá představa absenčního úrazu, to by zaměstnanci nedostali prémie a vzpo-
meňte na tu demonstraci u ředitelství před několika měsíci. Kdo si to vezme na tri-
ko? Nezbývalo nám nic jiného, než najmout advokáta, který našeho člena celou 
dobu zastupoval. Rozhodnutí soudu, které díky obstrukcím zaměstnavatele bylo 
vyřčeno až za tak dlouhou dobu, bylo jednoznačné! Byl to pracovní úraz a zaměst-
navatel musí nahradit zaměstnanci veškerou ztrátu na výdělku a zaplatit bolestné, 
včetně úroků! Jak by to asi dopadlo, kdyby zaměstnanec nepožádal naši odborovou 
organizaci o pomoc? A myslíte si, že se zaměstnanci někdo z vedení za pochybení 
omluvil? 

Setkání s horníky…                                                  Pokračování ze str.1 

Mluvilo se i o „naštvání“ horníků, kterým oznámili, že musí do karantény, protože na 
dole jsou nemocní (i když většinou bez jakýchkoliv příznaků) a že tedy přijdou o 
výraznou část výdělku. Hovořilo se, ale také o útlumu dolů na Karvinsku, kdy všich-
ni vědí, že to přijde, ale nikdo není schopen říci kdy. O přípravě nějakého sociálního 
programu se stále diskutuje a hledají se řešení. Podle horníků stačí jen modifikovat 
programy použité v minulosti, např. v Německu. Zvláště získávání nových zaměst-
nanců je obrovská potíž, málokdo chce získat práci, ve které není alespoň několika-
letý výhled. Hutnictví a hornictví jsou na ostravsku spojené nádoby. Zvláště v naší 
firmě, s naší zastaralou technologií výroby oceli, uhlí budeme nutně potřebovat ješ-
tě další roky. Proto budeme i nadále bedlivě sledovat vývoj v hornictví.  


