
  

  

 
 

                                                                                                  
  Ing. Pascal Genest, MBA 

                                                                                              Generální ředitel Liberty Ostrava a.s.  
 

     V Ostravě dne: 20.4.2020 

Stanovisko odborových organizací k dočasnému odstavení VP2 ze dne 
20.4.2020 
Odborové organizace ve svém stanovisku ze dne 14.4.2020 vyjádřily nesouhlas s dočasnou 
odstávkou VP2 plánovanou na konec dubna. 
 
Jako hlavní důvody jsme uvedly: 
1. Nedostatečné objektivní důvody pro odstavení vysoké pece č. 2 
2. Nepodložené a jednostranné informace ohledně finančních dopadů odstavení VP2 
3. Sociální dopady jednopecního provozu 

4. Nejasný termín opětovného najetí provozu na dvě vysoké pece 
  
Zaměstnavatel nepředložil žádné další adekvátní podklady k tomu, aby dále zdůvodnil své 
rozhodnutí.  
 
Máme za to, že jednopecní provoz je pro společnost finančně nevýhodný. Fixní náklady na tunu 
vyrobené oceli musejí být logicky vyšší než při sníženém provozu na dvě pece, včetně zbytečně 
vynaložených nákladů na odstavení jedné vysoké pece. 
 
Dojde k ohrožení zaměstnanosti týkající se několika stovek zaměstnanců a zároveň zbavení se 
agenturních zaměstnanců. Část zaměstnanců má být flexibilní – budou umístěni na jiná pracovní 
místa ve společnosti, část zaměstnanců bude doma z důvodu překážky na straně zaměstnavatele. 
Kvalifikovaní zaměstnanci budou tedy vykonávat pomocnou a nekvalifikovanou činnost a ztrácet 
know how, což může firmu ohrozit při opětovném najetí do dvoupecního režimu. 
 
V současné situaci zaměstnavatel uměle vytváří sociální nejistotu a zvyšuje duševní a fyzickou 
zátěž s vlivem na rodinné zázemí, což je pro zaměstnance nepřijatelné. 
 
Chceme udržet výrobní kapacity a výrobu, abychom byli připraveni na opětovné oživení ekonomiky 
po odeznění pandemie koronaviru. 
 
Dle informací z Třineckých železáren se opatření proti šíření koronaviru zatím plánovaného 
objemu výroby nedotklo a výroba probíhá podle plánu, jsou zajištěny dodávky surovin 
v dohodnutých objemech. Klademe si otázku, proč by Liberty Ostrava na tom mělo být jinak?!   
 
Nechápeme, proč se současné vedení skládá pouze z bývalých manažerů ArcelorMittal. Obvzlášť 
politika obchodního oddělení se zakázkami je delší dobu více jak podivná.  
 
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 COVID19, ale má pouze snahu tuto situaci využít pro snížení výroby. 
 
Po vyhodnocení aktuální situace jsme připraveni důsledně hájit zájmy zaměstnanců s využitím 
všech dostupných zákonných prostředků, tj. i za cenu porušení sociálního smíru. 
 
Dnešním dnem ustavujeme Stávkový výbor složený z předsedů jednotlivých Základních 
organizací OS KOVO působících v Liberty Ostrava a dceřiných společností. 
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