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KRÁTCE  
 

 Roušek a desinfekčních prostředků je momentálně dosta-
tek.  

 Vítkovice Heavy Machinery propouští 350 zaměstnanců 

 Zasedání VZO probíhá za současné situace pomocí Sky-
pe 

Zaměstnavatel chce dočasně odstavit vysokou pec 
Zástupci všech odborových organizací v Liberty Ostrava 

 

Zaměstnavatel hodlá na konci dubna odstavit na několik měsíců VP2.  
Generální ředitel předložil odborům k tomuto záměru jednostrannou a účelovou 
prezentaci, která neobsahuje přesvědčivé finanční ani provozní důvody odstávky 
či detailní analýzu situace. Toto rozhodnutí, které bude mít za následek snížení 
výroby, dle našeho přesvědčení ohrozí zaměstnanost. 341 zaměstnanců bude na 
částečné nezaměstnanosti. Buď budou rotovat na různých pracovištích, nebo 
budou zdarma poskytnuti na veřejně prospěšné práce. Riziko, že zkušení za-
městnanci odejdou, jelikož na trhu práce chybí, je příliš vysoké! Bude to mít do-
pady do zaměstnanosti i ostatních navazujících firem. 
Jednopecní provoz je pro společnost finančně nevýhodný a celkové fixní náklady 
na tunu vyrobené oceli jsou vyšší, než při provozu na dvě pece (takto se vyjadřo-
val náš generální ředitel ještě na podzim 2019). Proč teď takový obrat? Nabízí se 
toto drastické omezení výroby přičíst na vrub současné koronavirové krizi. Dle 
našich informací, jsou však současné dopady COVID-19 na naši společnost mini-
mální. Zakázková naplněnost je dobrá, zaměstnanci chodí do práce, na rozdíl od 
jiných podniků. Předpokládaná expedice v průběhu měsíce dubna je dokonce o 
10 kt vyšší, než v loňském roce. Ani ostatní ocelářské firmy pokles výroby neplá-
nují. Nerozumíme tedy, proč vedení společnosti k tomuto kroku přistupuje. Úspo-
ru hotových prostředků, jako hlavní udávaný důvod jednopecního provozu, vidí-
me v dlouhodobém hledisku jako krátkodobé generování hotovosti a omezení 

budoucího rozvoje naší společnosti. A zajímavá je také otázka, zda snížení kapacity naší hutě, bude v souladu s pravidly 
stanovenými Evropskou komisí pro odkup naší společnosti skupinou Liberty, o jejíž současných finančních problémech 
nás přesvědčuje mimo jiné i záměr provádět transakce s veškerými CO2 povolenkami.  
Odstavení VP2 je pro stranu odborů nepřijatelné a našemu zaměstnavateli jsme to dali jasně najevo.  

Ohrožuje nás COVIT-19, nebo LIBERTY-2020? 
Ing.Petr Slanina 
 

V poslední době se na huti odehrává spousta věcí, kte-
ré se odrážejí na činnosti dozorčí rady.  
Během března a dubna proběhla dvě zasedání. Na jednom 
byl na programu odprodej povolenek CO2 a na druhém 
odstavení vysoké pece č.2.  
K CO2 povolenkám asi bude stačit, když napíšu, že se jed-
ná právě o ty povolenky, které jsme bránili před Mittalem, 
aby je nevyvedl při prodeji. Důvod byl jasný, dostali jsme je 
od státu zdarma, tak ať nám přinesou užitek, a to ve formě 
investic do nových technologii. Máte někdo pocit, že by 
momentálně byly nachystány investice za 200 mil. EUR? 
My, zástupci zaměstnanců a zástupce státu, rozhodně ne! 
Proto jsme byli proti tomu, aby se prodaly všechny povo-
lenky, které má naše huť ušetřené. 
Co se týká aktuálního problému odstavení vysoké pece 
č.2, tak názor zástupců zaměstnanců a zástupce státu, je 
opět jednotný a to záporný. K projednání jsme dostali od 
představenstva jen jednostranné argumenty k tomu, proč je 
výhodné jet jen na jednu VP. Porovnání provozování dvou 
VP na minimum oproti výroby na jedné VP na maximum, 
jsme ale už nedostali.  
Představenstvo, které nakonec o všem rozhoduje, však 
názor dozorčí rady nemusí brát v úvahu.     
A proč ten název článku? Údajně se to vše děje z důvodu 
pandemie. 

Úhel pohledu 
Vítězslav Prak 

 
Na současnou situaci, ovlivněnou pandemií Koronavi-
rem, se můžeme dívat z mnoha úhlů.  
Jinak ji asi vidí matka tří malých dětí, samoživitelka žijící ve 
dvoupokojovém bytě. Školky a školy zavřené, po několika 
týdnech doma děti nevědí roupama, co dělat a ona neví, 
z čeho budou žít.  
Jinak to určitě vidí matka dvou dospělých studentů, která je 
doma na homeoffice, ale její inteligentní synové nechtějí 
pochopit, že práce z domu není to samé jako domácí práce 
a vyžadují celodenní obsluhu. Vlastně celodenní ne, proto-
že samozřejmě vstávají „a pouští si zákrutu“. 
Jiný pohled na situaci mají podnikatelé, kteří se několik 
týdnů neúspěšně snaží dohodnout s vládou na dodávkách 
ochranných pomůcek, zatím co zahraničním firmám vláda 
za totéž platí miliardy.                          Pokračování na str.2  
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Pec nám padla ... 

Přišel sem z blízkého východu, 
tvrdil, že nepustí člověka,  
tvrdil, že udělá pohodu, 

že chce, ať železo vytéká. 
 

Teď je ale všechno naopak, 
konec je mazání medu,  

prý že to musíme rozkopat, 
dáme vysokou pec k ledu! 

 
Když líti železo přestanem, 

bude nám určitě lépe, 
nejlepších výsledků dosáhnem, 

když zbytek zavřeme v létě. 
 

I horší časy jsme přečkali, 
výroba je celkem dobrá.  

Koho jste nám tady poslali? 
Toho co kácí les? Bobra? 

 
Jestliže to takhle půjde dál, 
naše huť půjde do kytek, 
nebude postávat opodál 

ani Ocelový Kvítek! 

 

 ZO OS KOVO Liberty Česká republika pořádá 

47. ročník 
DÁLKOVÉHO  

POCHODU 

VALCÍŘSKÁ PADESÁTKA  

Úhel pohledu …..Pokračování ze str.1 

Z úplně jiného úhlu pohledu to vidím já, dlouholetý zaměstnanec naší firmy. 
Nebudu tady komentovat zhovadilost, jakou chce představenstvo firmy (ryze 
indicko-francouzské) udělat v nebližších dnech, protože to nemá s pandemií nic 
společného, a navíc se tomu věnují jiné články v tomto čísle ENháčka. Vidím 
dlouhodobý problém naši huti v jednání managementu, který naprosto nesmysl-
ně vyčleňoval některé činnosti mnohdy jenom proto, aby snížil počet zaměst-
nanců. Ať to stojí, co to stojí! Proto jsme broušení odlitků předali Rolnické spo-
lečnosti Kyjov nedaleko od Bardějova, údržbu strojního chlazení na koksovně 
má na starosti další slovenská firma, spousta polských agenturníků pracovala 
na rourovně, na linkách LDO. A najednou většina z nich není! Karanténa je přes 
hranice nepustí! 
Jako občané tohoto státu máme povinnost se po skončení pandemie ptát vlád-
noucích politiků, co změnili v přístupu k domácím strategickým firmám, co udělá 
český stát, abychom nebyli tak bytostně závislí na Číně? 
Jako zaměstnanci Liberty Ostrava, LDO a LEPO máme právo ptát se vrcholné-
ho managementu, jak se poučil z „krizového vývoje“ a co se změní v přístupu 
k zaměstnanosti? Není čas přehodnotit některá rozhodnutí o vyčlenění činnos-
tí? Jsou smlouvy, které končí, a které nemusíme 

   V sobotu 30. května 2020 vyrážíme! Pěšky, na kole, či během. 
Nechceme Vás zklamat. Nezklamte nás ani vy! 

V50 nemůže být zrušena, ani přesunuta na jindy! 
Každý účastník bude odměněn! 
Každá snaha bude oceněna!  

Bližší propozice v květnovém eNHáčku.  

V50—LETOS TO BUDE JINÉ 


