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KRÁTCE  

  Veden LO chce zrušit provozování sanitního vozidla na huti 

  Byly vyhlášeny rekondiční pobyty do konce roku 2020 

  Od 22.6. se postupně začne obnovovat výdej teplé        
stravy v kantýnách 

  17.9.—20.9. pořádáme zájezd do VYSOKÝCH TATER 

Návštěva majitele Sanjeeva Gupty v Ostravě 
Ing. Petr Slanina 

 

Majitel naší firmy Sanjeev Gupta, prezident pro Evropu 
a VB Roland Junck a nový GŘ integrované hutní výro-
by a těžby Paramjit Kahlon přijeli 27.5. do Ostravy.  
28.5. proběhlo setkání se zástupci odborů, kde jsme pro-
jednávali aktuální situaci. V úvodu nám bylo sděleno, že 
stav zakázek je tristní, poptávka po jakýchkoliv výrobcích je 
velice nízká, konkurují nám levné dovozy. Aby byla Ostra-
va klíčovou hutí v centrální Evropě, potřebuje vyrábět ocel 
novou hybridní technologií, která nahradí tandemové pece, 
kdy bude možné využívat pro výrobu oceli jak surové žele-
zo, tak i šrot. Budeme tak schopni pružně reagovat na situ-
aci na trhu a zároveň se sníží i emise CO2. Dalším krokem 
bude modernizace válcoven. 
Upozornili jsme na tři hlavní okruhy problémů. Prvním je 
sfoukání VP2, kde nám majitel sdělil, že pokles v zásobách 

zatím není takový, aby 
umožnil výrobu na dvě vy-
soké pece a výroba na 
sklad by byla cestou 
k bankrotu. K restartu VP2 
dojde v době, kdy budou 
zásoby na optimální úrovni. 
Tím, že se podařilo udělat 
teplou odstávku, ke zpětné-

mu nastartování může do-
jít velmi rychle.  
Dalším problematickým 
bodem je prodej CO2 po-
volenek. Zde nás majitel 
ubezpečil, že pokud naše 
huť nebude v zisku, tak 
nemá v plánu jakékoliv vyvádění peněz z huti a primární 
využití CO2 povolenek bude vždy na investice. Transakce 
s povolenkami se bude využívat jen výjimečně na pokrytí 
důležitých plateb v mimořádných situacích.   
Třetí problematický bod je TAMEH. Sanjeev Gupta předpo-
kládá, že velice rychle dojde k uzavření všech jednání. 
Na náš dotaz, proč Liberty Ostrava zaměstnává bývalé 
manažery ArcelorMittal, nám S.Gupta řekl, že ArcelorMittal 
je největší výrobce oceli na světě a když chceme mít dobré 
a zkušené lidi, je přirozené, že budou odtud. Není to, že by 
někdo tajně pracoval pro ArcelorMittal.  
Sanjeev Gupta dále podotkl, že v loňském roce do Ostravy 
poslal více než 100 mil. EUR, aby udržel společnost 
v chodu. Taky zmínil skutečnost, že naše vláda neposkytla 
žádnou pomoc, zatímco v ostatních zemích je podpora 
ocelářství ze strany státu daleko významnější. Požádal nás 
o pomoc v jednáních s vládou.  
Otázky, které jsme nestihli prodiskutovat, jsme majiteli pře-
dali v písemné formě. Slíbil nám, že s námi bude více ko-
munikovat a bude zde jezdit častěji.  

Zápis z jednání Stávkového výboru dne 
26.5.2020 
Stávkový výbor (dále jen SV) byl seznámen s aktuální situ-
ací a opravami při odstávce pece č.2, která probíhá a byla 
zahájena 27.4. 2020. Poděkování liniovému managementu 
a zaměstnancům, kteří dokázali svými zkušenostmi a pří-
stupem udržet ohřívače větru na teplotě bez Tamehu.  
SV přijal tato usnesení:  
1) SV konstatuje, že nedochází ze strany zaměstnavatele k 
adekvátnímu poskytování důležitých informací, které jsou 
potřebné pro vzájemnou pravdivou komunikaci.   
2) Nadále požadujeme konkrétnější informace v daném 
čase o stavu  koupě společnosti TAMEH Czech s.r.o. 
3) SV bude nadále sledovat průběh odstávky pece č. 2 a 
požaduje co nejrychlejší návrat na provoz dvou pecí 
(odhad konec července-polovina srpna 2020). 
4) SV požaduje konkrétní stav zásob a zakázek v daném 
čase—min. co 14 dní a bude nadále stále sledovat jejich 
plnění dle cílů managementu.  
5) SV požaduje urychleně pokračovat v distribuci podpiso-
vých archů s výzvou k zaměstnancům. 
                                                           Pokračování na str.4  

Uplatnění § 209 ZP v praxi  
Vítězslav Prak 

 
Mnoho z nás se poprvé setkává s tím, že pro nás za-
městnavatel nemá práci. 
Výroby v květnu byly pod psa a o plánovaných výrobách 
na měsíc červen radši nemluvit. Proto vedení firmy přistou-
pilo k využití § 209 ZP a posílá část z nás domů, z důvodu 
překážek v práci na straně zaměstnavatele. Tuto proble-
matiku řeší také naše Kolektivní smlouva, která navyšuje 
zákonem nařízené plnění z 60 % na 70 %! Zabývá se jí i 
podniková směrnice N 7.202. Nikde se však nedočtete, jak 
se má zaměstnanec v případě, že je doma na překážkách 
v práci, chovat.  
Obecně platí, že pokud je zaměstnanec na překážce ze 
strany zaměstnavatele a přináleží mu náhrada mzdy, poté 
zaměstnavatel nemůže po něm vyžadovat výkon práce. 
Pokud by zaměstnanec pracoval (např. prostřednictvím 
pracovního e-mailu by řešil komunikaci s obchodními part-
nery apod.), poté by mu náležela plná mzda a ne náhrada 
mzdy. 
Směrnice N 7.202 obsahuje ve své příloze formulář, kde 
zaměstnanec podepíše, že byl seznámen zaměstnavate-
lem, kolik směn a v jakém termínu bude doma z důvodu 
§ 209.  
Nicméně zaměstnanec musí být připraven k výkonu práce, 
jakmile zaměstnavatel zahájí její přidělování. To znamená, 
že zaměstnanec musí být připraven pracovat pro případ, 
že mu zaměstnavatel nařídí směnu.  
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Tradice valcířské 50 
odolá i pandemii! 
Marek Střelka 

 
I tento rok se konala každoroční akce V50.  
I když tentokrát v trochu jiném duchu. Místo pochodu se V50 stála akcí, která naznačila konec nošení roušek a konec 
strachu se opět setkávat.  

111 účastníků 
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ZO OS KOVO Liberty Česká republika  

 

Nákaza 
 

Venku před hospodou Na Růžku, 
scházeli se chlapi z Darkova, 

teď leží někteří na lůžku, 
nekopou uhlí a chybí jim slova. 

 
S jedněmi rubali pod zemí, 

s jinými chodili na piva, 
byli tak pořádně zpocení, 
dost těžká mají kladiva! 

 
Není moc těžké se nakazit, 

když makáš tělo na tělo, 
hajcmanem štolu přepažit, 
jsi blíže než by se mělo. 

 
V huti je dosti prostoru 

je tady poměrně více místa, 
mějme se proto na pozoru, 

skončená nákaza není tak jistá.  

Pořádá 10.9.-13.9.2020 cyklistický zájezd na Jižní Moravu 

Cena pro účastníky (členy ZO OS KOVO LČR a jejich rodinné příslušníky, kteří nečerpali v letošním roce dotaci) 

- dospělí : 1200,-Kč 
- děti do 12 let : 800,-Kč        Cena zahrnuje dopravu autobusem, ubytování, polopenzi. 
- Ostatní : 2200,-Kč 

Závazné přihlášky s nevratnou zálohou 
500,-Kč do 15.7.2020, doplatek do 
15.8.2020  na tel.2051 nebo 
Jitka.Javurkova@libertysteelgroup.com 

Jak jsem potkal COVIDa. 
Stanislav Trávníček 

 
Aniž jsem to tušil, ovlivnil jsem průběh své letošní nemoci již 
před léty, prodal jsem auto. 
Jako každý, i já jsem doufal, že o moderním viru budu jen číst v 

novinách. Takže, když jsem po výskytu na naší trati byl vyzván k odběru, postavil 
jsem se na koloběžku, zapnul motor a tradá do Vítkovic. Žádná teplota, kašel, bolest, 
nic. Alespoň uklidním své okolí. Klídek a pohoda mne opustila záhy po oznámení 
výsledku. Karanténa, léčba žádná, jen klid a samota. První test po 14.dnech. 
Koloběžka nabitá, způsob odběru znám, jedu tentokrát na Fifejdy. Místo uvnitř nem-
ocnice jsem našel, ale příslušník městské policie má příkaz: jen pozvaní a jen 
autem! Nepochopitelné! Koukám na odběrové místo, telefonicky mluvím se 
zakuklencem, který bere odběry a taky ho vidím a nic, přístup odepřen. Naštěstí ten 
den měl kontrolu i kolega z práce, poskytl mi pojízdný azyl a vzorek byl odevzdán. 
Pro příště už vím, že čtyři kola a spřátelený taxík to jistí. Opět tekutiny do zkumavky. 
„Ježiš, vy jste taxíkem? To by jste neměl!“ ABSURDISTÁN. Bohužel, virus je neob-
lomný, držel se mě dlouho. Takže další testy. Tentokrát Fakultní Poruba. Nevadil by 
asi jen vrtulník, ale ten by se zase na odběrové místo nevešel. 

Zápis z jednání Stávkového výboru…                         Pokračování ze str.1 

6) SV ukládá zajistit uvítání majitele GFC a jeho manažerů a předložit na jednání (3 
základní požadavky a dostat konkrétní odpovědi majitele k tématům: prvovýroby a 
dvou pecí, Tameh - jeho budoucnost v podniku, prodej a využití momentálního počtu 
emisních povolenek.  
7) Připravovat mítink zaměstnanců na základě vyjádřené podpory zaměstnanců.  
8) Požadujeme záruky, aby nedošlo k odstavení klíčových médií do LO ze strany 
Tamehu. 
9) SV ukládá, pozastavit veškerý lobbing k získání podpory státu ve prospěch maji-
tele a nikoli zaměstnanců po dobu činnosti SV.  
10) SV požaduje využít veškerou maximálně možnou podporu od státu a OS KOVO 
za udržení reálné mzdy podle výše inflace v tomto roce ve prospěch zaměstnanců.  

10.9. : Sraz v 7:45 hod. pod Frýdlantskými mosty v Ostravě. 
           Odjezd v 8:30 hod. po naložení kol na vozík. 
           V poledne příjezd do autokempinku Merkur v Pasohlávkách, oběd. 
           Od 14:00 ubytování v 4 lůžkových chatkách nebo bungalovech. 
11.9. - 12.9. : individuální program 
13.9. : odjezd dle domluvy po 15 hod. 


