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Konference 
Ing. Jitka Javůrková 
 

15.9. proběhla Konference naší ZO. Původně se měla konat již v 
dubnu, ale COVID  nám to neumožnil. A ovlivnil i zářiový termín. 
Místo tradičních 8 hodin, tentokrát konference trvala jen 1 hodinu a 
byla bez občerstvení a bez hostů.          Pokračování na str.2            

EVROPA POTŘEBUJE OCEL, 
OCEL POTŘEBUJE 
EVROPU!!! 
Ing. Petr Slanina 
 

V Dolní oblasti Vítkovic se 
bude 1.10.2020 konat de-
monstrace za zachování oce-
lářství v Evropě. Bližší infor-
mace ještě vydáme, každo-
pádně už teď vás vyzýváme - 
udělejte si odpoledne čas a 
přijďte. Je to hodně důležité, 
protože nemůžeme dopustit, 
aby ocelářství u nás bylo zastoupeno jen formou 
skanzenu jako je Dolní oblast Vítkovice.  

Nehledíme na dohody – snižujeme stavy! 
Petr Zegzulka 
 

Liberty Ostrava mazaně a potichu oslovuje zaměstnan-
ce, ukončuje s nimi pracovní poměr pod rouškou doho-
dy.  
Firemní kultura je zde zřejmě prázdný pojem. Dokument 
podepsaný vedením Liberty Group a odborovými organiza-
cemi s názvem „Dohoda týkající se garancí a pracovních a 
sociálních podmínek pro zaměstnance společnosti Liberty 
Ostrava a.s. a dalších společností v souvislosti s akvizicí“, 
platný od 23.8.2019, totiž takové jednání neumožňuje. Tímto 
nekalým jednáním současné vedení firmy zpochybňuje i Me-
morandum, které bylo podepsáno mezi státem a skupinou 
GFG. Memorandum se totiž doslova odvolává na již zmíně-
nou Dohodu. Při vytváření Dohody zástupci managementu 
trvali na požadavku mlčenlivosti.  
ŽÁDNÁ MLČENLIVOST ALE NEMŮŽE BÝT VYMÁHÁNA 
V TAK CITLIVÉ OBLASTI, JAKOU JSOU SOCIÁLNÍ JISTO-
TY ZAMĚSTNANCŮ, KDYŽ MANAGEMENT DANOU DO-

HODU ZPOCHYBŇUJE A OSLOVUJE ZAMĚSTNANCE, AŤ 
NA VLASTNÍ ŽÁDOST ODEJDOU! 
Ve zmiňované Dohodě je jasně stanoven počet kmenových 
zaměstnanců včetně dceřiných a sesterských společností. 
Ten je garantován skupinou GFG do 1.7.2021. 
Požadujeme, aby daný počet zaměstnanců zakotvený v této 
Dohodě byl naplněn a to bezodkladně a vedení s okamžitou 
platností přestalo oslovovat zaměstnance s návrhy na ukon-
čení pracovního poměru a chovalo se dle uzavřené Dohody. 
Tímto dáváme na známost zaměstnancům ať se nenechají 
do ničeho nutit. Nejedná se o organizační změny, ale o zá-
měr snížení zaměstnanosti .  
Kdyby někdo z vedení snad nemohl najít jeden z originálů 
podepsané Dohody, tak pro oživení paměti můžeme nechat 
nahlédnout zainteresované do originálu, který je vyhotoven v 
českém a anglickém jazyku s kulatými razítky garantujícími 
úřední překlad. Tento originál je v trezoru na Rourovně.  
Odbory jsou zde proto, aby hájily všechna pracovní místa a 
snažily se přimět zaměstnavatele, aby vytvářel nové a ne 
naopak.                                                                                                                 

Jednání na Ministerstvu práce a sociálních věcí 
Ing. Petr Slanina 
 

1.9. 2020 proběhlo jednání na Ministerstvu práce a sociálních věcí, kterého jsem 
se zúčastnil spolu s kolegy z Třineckých železáren a Vítkovice Steel. Hlavními 
tématy byl dřívější odchod do důchodu a Kurzarbeit. 
       Pokračování na str.2  

Volby do Správní a Dozorčí 
rady České průmyslové zdra-
votní pojišťovny. 
Ing. Petr Slanina 
 

Vážení zaměstnanci, pojištěnci 
„dvěstěpětky“, poslední dva dny v září 
a první den října se budou konat první 
volby, kterých se může zúčastnit každý 
pojištěnec. Využijme tedy příležitost a 
pojďme volit. Mít zástupce ve vedení 
pojišťovny, kteří se budou prioritně sta-
rat o naše zájmy, je velmi důležité. Mu-
síme si uvědomit, že rekondiční pobyty, 
vitamínové balíčky, zdravá záda a 
spoustu dalších programů, hradí naše 

zdravotní pojišťovna. 
Pro zástupce pojištěnců je vyhrazena 
třetina míst ve Správní radě a Dozorčí 
radě, třetina míst patří zaměstnavate-
lům (tady si zpravidla dosazují zaměst-
navatelé své personalisty, popřípadě 
své ekonomy, nebo právníky) a třeti-
nu dosazuje stát. Aby programy co jak 
nejvíce vyhovovaly zaměstnancům, je 
nutné prosazovat ve Správní radě 
ČPZP. Dozorčí rada pak kontroluje, jak 
pojišťovna hospodaří a dává doporuče-
ní pro jednání Správní rady. Vzhledem 
k tomu, že nemalá část pojištěnců 
ČPZP je zaměstnána v Třineckých že-
lezárnách, Vítkovicích a v naší firmě, 

dohodli jsme se jako zástupci zaměst-
nanců, že budeme podporovat své kan-
didáty navzájem.  
Ve správní radě mají zástupci pojištěn-
ců 5 míst, a naši kandidáti jsou: Ro-
man Ďurčo, Věra Gajdaczová, Jan 
Melecký, Marcel Pielesz a Vítězslav 
Prak. 
V Dozorčí radě mají zástupci pojištěnců 
3 místa a naši kandidáti jsou: Zdeněk 
Byrtus, Pavel Fichna a Libor Neu-
man. 
Žádáme Vás tedy o podporu našich 
společných kandidátů.  
Přijďte volit a nezapomeňte občan-
ský průkaz s sebou!!! 
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pořádá 17. října 2020 
zájezd na Dolní Moravu 

 Sportovní a kulturní komise ZO OS KOVO Liberty Česká republika 

   Závazné přihlášky s účastnickým poplatkem do 9.10. u Ing. Jitky Javůrkové, tel. 2051, 
 jitka.javurkova@libertysteelgroup.com  

Cena pro členy ZO OS KOVO LČR 200,- Kč 
Cena pro ostatní 470,- Kč 

Odjezd v 6:00 z Havířova parkoviště u Kauflandu u AN 
                6:30 z Ostravy parkoviště Domu Kultury 
                9:30 příjezd na Dolní Moravu 
Individuální program (mamutí horská dráha, stezka v obla-
cích, adrenalin park, sedačková lanovka…) nebo možnost 
zúčastnit se organizované túry (Králický Sněžník, …) 
Předpokládaný odjezd zpět v 16 hodin. 

Pasohlávky 
Ondřej Matoušek 

 
Poznávání Pálavské krajiny je 
vždy setkání s krásou samotné 
přírody.  
Můžete poznat krásy krajiny kolem 
přehrady po cyklostezce, či navštívit 
okolní skvosty jako Lednice či Mikulov. Někteří naši kolegové z dopravy prohlá-
sili, že byl zájezd enormní a fantastický. S tímto je třeba souhlasit, protože přes 
den se kroutily šlapky našich kol a večer se koštovalo u někoho vínečko či pi-
večko. Také dobrá nálada místních lidí podporuje dobrou náladu, která zůstane 
ve vzpomínkách v našich hlavách. Hlavně večerní zapadající slunce nad hladi-
nou Nových mlýnů je opravdu kouzelná podívaná, či opuštěné ostrůvky, obsa-
zené ptačími koloniemi, skýtají chvilku na zastavení a relax od všedních staros-
tí. Pochvalu zaslouží restaurant U Laguny za opravdu velké porce jídla a vstříc-
nou obsluhu. Mé hodnocení akce je, že to bylo super vypnutí mozků a to je asi 
hlavní důvod, proč by jste měli jet další rok. 

Jednání na Ministerstvu ….   Pokračování ze str.1 
Od listopadu by měl být aktivní Kurzarbeit, což je zkrácení pracovní doby 
v době nedostatku zakázek, kdy na výplaty mezd přispívá stát a zaměstnavatel se zavazuje, že nikoho nepropustí. Kur-
zarbeit buď vyhlásí vláda, nebo se spustí automaticky, pokud se zvýší nezaměstnanost tři měsíce po sobě o 15% a zá-
roveň bude 400 tisíc nezaměstnaných.  
Návrh dřívějších odchodů do důchodu by se měl týkat zaměstnanců pracujících v riziku 3 a 4. Těmto zaměstnancům by 
se odchod do důchodu krátil o 1 měsíc za každých 184 odpracovaných směn. To v přepočtu znamená odchod do dů-
chodu o 1 rok dříve za každých 10 odpracovaných let.        
Stát nově ukládá zaměstnavatelům vést evidenci zaměstnanců pracujících v rizicích. 
Určitě jsme rádi, že se politici odhodlali konečně napravit to, že není možné v náročných pozicích dělat do 65 let. 
Nicméně, takto navržený zákon, se bude vztahovat až na zaměstnance, kteří budou mít v roce 2024 budou moci odejít 
jen o rok dříve do důchodu, bez hledu na to, že 40 let pracovali v riziku. Možná je problém v tom, že celoživotní státní 
úředník si neumí představit, co obnáší náročná práce. 

 

Hledání 
 

Hledáme novoučké zaměstnance 
ať už jsou horníci, či dělali v bance. 

 

Hledáme kolegy a také kolegyně, 
je jedno k jaké se hlásí menšině. 

 

Hledáme všechny, co chtějí tu pracovat, 
tak tomu se nedá ani trochu odolat. 

 

Kdo najde pracanta nového, 
dostane pět tisíc všimného! 

 

Každému poskytnem firemní zázemí, 
takovou nabídku nenajdeš na zemi. 

 

Důvodů k nástupů je jistě fůra, 
jen kdyby nebyla to agentůra! 

Konference                    Pokračování ze str.1 
Jak vidíte, tak proběhla dle všech nařízených hygienických pravidel. Delegáti 
u vstupu obdrželi roušky a měli k dispozici desinfekci.  
Místopředseda a hospodář Vítězslav Prak okomentoval čerpání rozpočtu za 
rok 2019 a představil rozpočet na rok 2020, který delegáti posléze schválili. 
Předseda Ing. Petr Slanina zhodnotil 1 a 1/2 leté období od poslední konferen-
ce a v rychlosti shrnul zásadní události tohoto opravdu rušného období, kdy se 
řešil prodej naší firmy, krize v ocelářství a další každodenní bitvy o lepší život 
našich zaměstnanců. Konference byla sice krátká, ale splnila všechny proce-
durální náležitosti. 


