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Tímto otevřeným dopisem reagujeme na dopis výkonného ředitele Aleksandra Ivanova ze dne 24.6., ve kterém
nám oznámil, že s námi odmítá komunikovat.
Vážený pane Ivanove,
musíme Vás upozornit, že stávková pohotovost je legální legislativní nástroj, který mohou odbory, jakožto zástupci zaměstnanců, použít k vyjádření nespokojenosti v případě nefungujícího dialogu se zaměstnavatelem. A právě tato situace bohužel nyní v naší společnosti panuje.
Ve svých nepravdivých a velice agresivních vyjádřeních, které jsou za hranicí elementární slušnosti vůči odborovým
organizacím, jste tímto sdělením dal zřetelně najevo, že se zástupci zaměstnanců komunikovat nechcete. To znamená, že nechcete komunikovat se zaměstnanci samotnými. Jsou to především zaměstnanci, kteří vytvářejí hodnoty a
bez kterých se tato firma neobejde. Tímto, v tak závažné situaci, hluboce narušujete již tak křehký sociální smír v rámci
Liberty Ostrava.
Zaměstnavatel nedodržuje podepsanou Dohodu mezi zaměstnavatelem a odbory, což je kvalifikováno stejně jako nedodržování Kolektivní smlouvy. Neinformování a neprojednání záležitostí s odbory je porušení zákona a správní delikt.
Jednání o plnění Dohody považujeme za klíčové. Především chceme jednat o garanci zaměstnanosti, CO2 povolenkách a investicích.
Uvádíte, že jednání odborů ovlivňuje potencionální dodavatele technologií na hybridní pece. Výstavba hybridní pece je
pro ostravskou huť klíčovou investicí, bez které se v budoucnu neobejdeme. Právě proto jsme to byly především my,
odbory, kdo bojoval u EK za zachování povolenek p. Mittalem při prodeji společnosti. Jinak bychom o ně přišli. Dodavatele zajímá hlavně, aby jim Liberty zaplatilo. Všechno a včas! Stejně tak lobujeme pro urychlení výstavby přivaděče
z Nošovic.
Dále připomínáme, že jsme se podíleli na získání státní
záruky přes EGAP. Jedná se o záruku státu na 2 miliardy Kč, která je dle posledních informací neplatná, a to
z důvodu porušení záručních pravidel. Byli jsme to my,
zástupci zaměstnanců, kdo jednali na úrovni premiéra a
ministrů. Dokonce jsme žádali pro huť ještě větší částku
z obavy o její budoucnost.
Víme přece všichni, že skupina GFG má velké potíže se
svým financováním. Nejen obchodní partneři, ale i obyčejní lidé umí číst a dohledat si všechny dostupné informace o skupině Liberty a jejím majiteli. A i přes to nás
chcete nevhodně obviňovat, že za stav ve skupině Liberty a za to, že je pro obchodní partnery nespolehlivá,
můžou odbory? Možná je právě účelové vyprovokovat
komunikační problém pod záminkou stávkové pohotovosti. Je evidentně potřeba problém s investicemi, na
někoho hodit.
Bohužel neochota zaměstnavatele jednat o klíčových
otázkách, nám nedává jinou možnost, než ve stávkové
pohotovosti nadále pokračovat a zvažovat další případné kroky, jako jsou protestní mítinky, informování médií
a další legitimní kroky.
Odbory této společnosti vždycky hájily zájmy zaměstnanců a bojovaly za prosperující firmu. Ani nyní se nebudou chovat jinak.
V Ostravě dne 7.7.2021
Předsedkyně a předsedové odborových organizací působících v LIBERTY Ostrava a.s.

Dopis od výkonného ředitele je uveden na druhé straně.
Dopis je v originálním znění zvýrazněn červeně v pasážích, které jsou pro nás klíčové.
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