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Stanovisko odborových organizací k dočasnému odstavení VP2 
 
Odborové organizace zásadně nesouhlasí v této chvíli s dočasnou, několika měsíční, odstávkou VP2 
plánovanou na konec dubna. Zaměstnavatel nás ani po opakovaných schůzkách nepřesvědčil o finančních a 
provozních důvodech, proč by provoz na jednu vysokou pec měl být pro naši huť výhodnější. Prezentaci, 
kterou nám předložil generální ředitel, považujeme za jednostrannou, neposkytující žádné objektivní 
srovnání více variant uvádějící účelové a spekulativní informace. Mezi hlavní důvody, proč nesouhlasíme 
s odstavením VP2, uvádíme následující:  

1. Nedostatečné objektivní důvody pro odstavení vysoké pece č.2 

a) nesouhlasíme, aby naše firma v době, kdy se ostatní firmy potýkají s mnohem většími dopady 

koronaviru a řeší existenční problémy, zaujala strategii, kterou sníží výrobu a ohrozí 

zaměstnanost s odůvodněním, že si nyní budeme vybírat, jaké zákazníky budeme obsluhovat a 

vytlačíme výrobky s nižší marží  

b) nejsme přesvědčeni, že současná situace je natolik vážná, aby vyžadovala takto drastické 

omezení výrobních kapacit. Průměrná měsíční expedice v roce 2019 byla nižší, než jsou 

současné průměrné expedice v prvním kvartálu a to v roce 2019 nebyl vliv COVID-19 

c) dle našich informací jsou současné dopady COVID-19 na naši společnost minimální. Zakázková 

naplněnost je dobrá na úrovní 200 tis. tun a zaměstnanci chodí do práce. Dle původně 

poskytnutých informací stranou vedení společnosti, měl být 50% propad v zakázkách 

zaznamenán již v měsíci v dubnu, což se neděje. Naopak, předpokládaná expedice v průběhu 

měsíce dubna je o 10 kT vyšší než průměr v loňském roce. Výhled na květen a další měsíce je 

nyní předčasné uzavírat, a tudíž strana odborů nerozumí stanovisku vedení snižovat kapacitu 

výroby v době, kdy je i předpoklad ze strany vlády, že začne uvolňovat opatření v souvislosti 

s COVID-19 

d) okolní ocelářské společnosti pokles výroby neplánují. Nerozumíme, proč vedení naší 

společnosti k tomuto kroku přistupuje. 

Z předložených podkladů se nám jeví, že dopady současné situace související s COVID- 19 jsou 
přeceňovány ze strany vedení společnosti. Ministerstvo financí ČR očekává v roce 2020 pokles HDP 
pouze o 5,6% a již v roce 2021 již 3% růst.  
 

2. Nepodložené a jednostranné informace ohledně finančních dopadů odstavení  VP2 

a) v předložené prezentaci chybí detailní finanční analýza výhodnosti jednopecního provozu, 

očekávané hospodářské výsledky za květen, červen a červenec  

b) strana odborů byla bývalým generálním ředitelem informována na podzim 2019, že jednopecní 

provoz je pro společnost finančně nevýhodný a to z důvodu, že úspora ve fixních nákladech je 

zanedbatelná a celkové fixní náklady na tunu vyrobené oceli jsou vyšší než při provozu na 1 

vysokou pec. Tento fakt nebyl současným generálním ředitelem nijak objasněn 
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c) nebylo odpovězeno, jak vycházejí další možnosti provozování – např. model při minimálním 

provozu dvou vysokých pecí a postupném spotřebování polotovarů 

d) jako hlavní důvody pro zavedení jednopecního režimu generální ředitel uvedl úsporu hotových 

prostředků v pracovním kapitálu. Jsme přesvědčeni, že se jedná o krátkodobou úsporu 

finančních prostředků, avšak z dlouhodobého hlediska bude tato strategie omezovat rozvoj naší 

společnosti.  

 

3. Sociální dopady jednopecního provozu 

a) Naše huť se potýká již delší dobu s nedostatkem zaměstnanců v odborných profesích, jelikož i 

na trhu chybí. Při provozu na jednu vysokou pec uvádíte, že 341 zaměstnanců bude na částečné 

nezaměstnanosti s tím, že budou rotovat na různých pracovištích či je poskytnete zdarma na 

veřejně prospěšné práce. Tím se vystavujeme velkému riziku, že kmenoví odborníci odejdou a 

osádky na vysokých pecích budou rozvráceny. Jsme toho názoru, že návrat k původnímu režimu 

provozování bude složitý a rozložení osádek představuje z dlouhodobého hlediska pro firmu 

velké riziko.  Na trh práce nyní společnost uvolní 80 externích zaměstnanců. Dopady do 

zaměstnanosti společnosti TAMEH a dalších navazujících firem nebyly definovány. 

b) Momentálně přecházejí zaměstnanci závodu 14, za zpřísněných hygienických podmínek, 

pracovat na jiná pracoviště. Pokud bude vysoká pec č.2 odstavena z důvodu COVID-19, bude 

toto demotivující pro tyto zaměstnance. 

 
4. Nejasný termín opětovného najetí na 2 vysoké pece 

Žádáme zaměstnavatele, aby jasně deklaroval svůj záměr, kdy hodlá vysokou pec č. 2 opětovně 
zprovoznit. Chceme se vyvarovat situace, kdy vedení společnosti bude najetí druhé vysoké pece uměle 
prodlužovat a tím firmu dlouhodobě poškozovat. Pro stranu odborů je nepřijatelné, aby firma 
dlouhodobě vyráběla v jednopecním režimu a vyložíme veškeré úsilí na to, aby se naše firma vrátila ke 
dvoupecnímu provozu. Budeme se dotazovat Evropské komise, zda je snížení kapacity naší hutě 
v souladu s pravidly stanovenými Evropskou komisí pro odkup společnosti skupinou Liberty. 

 
Jak jsme již uvedli v úvodu, strana odborů má důvodné obavy o budoucnost naší společnosti. Předložené 
dokumenty nás nepřesvědčily o tom, že vedení společnosti zvolilo strategii adekvátní současné situaci 
v souvislosti s COVID-19. Extrémní zaměření na krátkodobé generování hotovosti a nedávný záměr vedení 
Liberty Ostrava provádět transakce s veškerými CO2 povolenky, které naše společnost vlastní, spolu 
s informacemi z britských médiích o finančních problémech skupiny nás vedou k pochybnostem o 
dlouhodobém záměru Liberty House naši firmu úspěšně provozovat.  Je naší povinností o tomto informovat 
naše členy.  
 
Další dotazy a dokumenty, na které očekáváme odpovědi před ukončením procesu projednání: 
 

1. Jak vychází finančně kalkulace teplé odstávky ohřívačů? Jinak první možná konečný termín zazněl 
24.4., zároveň se na peci již namontovala některá zařízení potřebná ke sfoukání. Další potřebné věci 
proběhnou zřejmě při plánované odstávce 15-16.4. Kolik bylo již utraceno z 1 mil. eur a která 
položka je finančně pro sfoukání největší?  

2. Nikdo neví, jak se zachovají ohřívače, na VP 2 je odzkoušené od poslední opravy najetí takzvaně na 
hořák a funguje to (možný jeden faktor pro VP 2 na VP 3 nevyzkoušeno) Zřejmě nejvyšší položka 
z 0,6 mil eur při najetí namontovat speciál OXY-HOŘÁKY. Kdo zajišťuje montáž a servis OXY hořáku a 
jaká je finanční položka. 

3. Skladové hospodářství- bylo řečeno uvolnit skladové zásoby od výrobků a postupně zaplnit 
homogenizační skládky rudou a koksovnu uhlím. Nyní jsou suroviny na minimu. Na kolik měsíců 
dopředu se počítá se zásobou těchto surovin? Jak budeme zásobovat skladové hospodářství 
surovinami, rudy a uhlí průběžně podle cenové relace? 
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4. Chybí detailnější informace o zakázkovém naplnění a případně využít nabídky státu, aby pomohl při 
negociacích s odběrateli. Při posledních prohlášeních vlády bylo řečeno, že budou zakázkově 
preferovány výrobně České firmy což je třeba využít hned od počátku. 

5. Předpokládaný hospodářský výsledek pro měsíce květen, červen, červenec a srpen.  

6. Fixní náklady na tunu vyrobené oceli při jednopecním provozu.  

7. Dopady do zaměstnanosti společnosti TAMEH a dalších navazujících firem 

 
 


