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PODALI JSME PROSTŘEDNICTVÍM EUROPOSLANCE DOTAZ
NA EVROPSKOU KOMISI
Předmět: Další postup skupiny ArcelorMittal při prodeji ArcelorMittal Ostrava
Dne 22. 10. 2018 byly Evropské komisi a kontrolnímu správci doručeny námitky všech odborových organizací
působících ve společnosti ArcelorMittal Ostrava proti výběru preferovaného kupujícího – Liberty House – a postupu
skupiny ArcelorMittal. Mezi hlavní argumenty odborů patří porušení podmínek prodeje plynoucích z evropské legislativy
i ustálené judikatury Soudního dvora EU, pokud jde o požadavek, aby kupec disponoval finančními zdroji, prokázanými
znalostmi v oboru a motivací zachovávat a rozvíjet prodávanou společnost jako životaschopnou a aktivní konkurenční
sílu, která by mohla konkurovat dalším soutěžícím na trhu. Z písemných odpovědí na námitky, které odborům zaslalo
vedení společnosti Liberty House, je zjevné, že tato společnost nemá zájem ostravskou huť dále rozvíjet, nemá ani
nemůže mít na její další provoz dostatek finančních prostředků a podle podmínek prodeje, jak jsou nyní stanoveny, se
společnost stane závislou na skupině ArcelorMittal. Liberty House také písemně potvrdila, že pro ostravskou huť
neplánuje žádné konkrétní a závazné investice nad rámec běžného provozu a že huť do budoucna vnímá jako
nízkonákladového výrobce oceli.
Vzhledem k tomu, jaký obrovský sociální dopad bude mít tento prodej na sociálně sužovaný region Ostravska, Vás
žádám o odpověď na otázku, jak ve světle těchto informací hodlá Evropská komise při prodeji ArcelorMittal Ostrava dále
postupovat a jak bude reagovat na námitky odborových svazů.

Odpověď komisařky Vestagerové jménem Evropské komise (14.1.2019)
Společnost ArcelorMittal bude muset odprodat huť ArcelorMittal Ostrava v návaznosti na podmíněné rozhodnutí
Komise, kterým se schvaluje akvizice ocelárny Ilva společností ArcelorMittal. Souhlas Komise je mimo jiné podmíněn
prodejem ocelárny ArcelorMittal Ostrava, který je součástí nápravných opatření navržených společností ArcelorMittal.
Dříve než ArcelorMittal k prodeji ostravské hutě přistoupí, musí získat souhlas Komise s kupujícím. Kupujícího si ovšem
vybírá společnost ArcelorMittal. Úlohou Komise je posoudit vhodnost kupujícího, jehož společnost ArcelorMittal
navrhne. Toto posouzení vhodnosti zahrnuje posouzení znalostí navrhovaného kupujícího v oboru a jeho motivace
zachovat a rozvíjet prodávanou společnost jako životaschopnou konkurenční sílu. Komise nemůže navrhovanému
kupujícímu stanovit konkrétní obchodní plán ani úroveň zaměstnanosti.
Komise se domnívá, že pracovníci jí mohou pro účely jejího posouzení poskytnout užitečné informace, a vítá i veškeré
relevantní informace, které jí mohou poskytnout odbory. Přezkum schválení kupujícího stále probíhá. Pro dokončení
posouzení vypracovaného Komisí není stanovena žádná právní lhůta. Komise však na základě svých zkušeností s tím,
že odprodávané podniky mají prospěch z rychlého postupu, usiluje o urychlené řešení této záležitosti.

Pracujeme na dalších podkladech pro Evropskou komisi. Ještě není rozhodnuto!
Sobolová Alena
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DOHODA VZOREM PRO OSTATNÍ
Luis Colunga zastupující generální tajemník industriAll Europe zaslal informaci o jednání s managementem Liberty
House, kterého se účastnili Jon Bolton (CEO), a Graeme Taylor (nezávislý HR konzultant)
Cílem setkání bylo znovu potvrdit naše požadavky:
Evropská rámcová smlouva zacílená na poskytnutí garancí budoucích pracovních míst, závodů
a investic ve všech prodávaných lokalitách
Jon Bolton eventuálně souhlasil s vyjednáváním evropské rámcové dohody, pokud bude Liberty House
potvrzena jako kupec vybraných závodů ArcelorMittal.
Jak bylo rozhodnuto na posledním koordinačním zasedání, taková evropská rámcová dohoda má za cíl
poskytnout jasné a dlouhodobé garance v oblasti zaměstnanosti, kvalitních pracovních míst, v úrovni
výroby a ambiciózních investičních plánů pro všechny závody.
Nazývá se evropskou rámcovou smlouvou, protože stanoví rámec pro vyjednávání specifičtějších smluv
na lokální úrovni, jako je například návrh textu/předběžného textu kolegů OS KOVO z Ostravy, který je
připraven, ať již bude budoucím kupcem kdokoli (viz příloha emailu).
Potvrdil se nám náš předpoklad, že Dohodu jsme dokázali vytvořit jako jediní z prodávaných jednotek. Je
k dispozici jako vzor pro ostatní na lokálních úrovních a je pravděpodobné, že bude vzorem pro vytvoření
Evropské rámcové dohody. Děkuji pár jedincům, kteří se podíleli na její tvorbě.
Sobolová Alena

KRÁTKÁ INFORMACE Z MIMOŘÁDNÉHO PLENÁRNÍHO JEDNÁNÍ EVROPSKÉ RADY
ZAMĚSTNANCŮ

1.
2.

3.
4.

konání ve dnech 22.1. a 23.1. 2019
22.1. bylo přípravné jednání za přítomnosti expertní skupiny Syndex, ta představila Report z dostupných informací
z jednání se společností AM a Liberty.
Vyhodnotila celkovou transakci Reme dis (balíček A+B+C). Bylo řečeno, že celkově Liberty má BP nastaven velmi
optimisticky, jak ve výrobě a využití kapacit nebo jejich navýšení, tak ohledně prodejních cen výrobkového mixu. V obou
případech je BP velmi nadhodnocen a neodpovídá prognózám na letošní ani příští rok.
Následně předložil Syndex dostupné informace ke každé prodávané jednotce. Když se zaměříme na AMO a.s. (což je
balíček C), bylo sděleno toto: V Ostravě se nepočítá s navýšením kapacit výroby, jen s využitím stávajících možností
výrobních linek. Pro navýšení kapacit je nutná investice ve výši 200 M€ do nové ocelárny, dále je nutné mimo tuto částku
zainvestovat do modernizace stávajících zařízení, pro udržitelnou konkurenceschopnosti na trhu.
Když shrneme předložené informace, dostaneme několik neznámých.
1. Liberty nedisponuje dostatečným kapitálem k nákupu všech jednotek
2. Ve všech jednotkách je sepsána předběžná přechodná dohoda o službách nebo dodávkách surovin, v Galati
dodávka koksu, Lutych+ Piombino+Dudelange dodávky svitků válcovaných za tepla, Ostrava dodávka energii. Tady se
jasně ukazuje, že nejde o přímou konkurenci, jak to vyžaduje EK
3. V této době není jasné, jakým způsobem bude zajištěno profinancování výroby s ohledem na předložený BP
4. BP jednotlivých závodů nebyly na místních úrovních projednány, minulý týden před jednáním Liberty a EK
byly změněny (předešlé EK zamítla), v tuto dobu tedy neznáme upřesňující kalkulace Cash flow, Ebitda atd.
Na základě těchto informací bylo rozhodnuto, že EWC nepředloží stanovisko k prodeji jednotek začleněných do Reme
dis. Až budou zodpovězeny odpovědi na místních úrovních a doloženo stanoviskem, bude požadovat EWC nové jednání
s možností vydání stanoviska.
Verner David

NEMOCENSKÁ I ZA PRVNÍ TŘI DNY
V úterý 22. ledna Sněmovna schválila dva zákony, které jí vrátil Senát. První se týkal zrušení karenční doby, druhý oddlužení.
Zaměstnanci budou dostávat od července náhradu mzdy opět i v prvních třech dnech nemoci. Sněmovna totiž přehlasovala
senátní veto novely zákoníku práce, která takzvanou karenční dobu ruší.
Zaměstnanci budou pobírat podle předlohy v prvních třech dnech 60 procent vyměřovacího základu, náklady budou hradit
zaměstnavatelé. Zaměstnavatelům se na druhou stranu sníží o 0,2 procentního bodu odvody na 2,1 procenta, což představuje
zhruba 3,5 miliardy korun. Karenční dobu zavedla v úsporném balíčku vláda Mirka Topolánka (ODS).
Nyní nedostávají zaměstnanci v prvních třech dnech nemoci nic. Náhradu mzdy poskytuje od čtvrtého do 14. dne nemoci za
pracovní dny zaměstnavatel, a to tři pětiny průměrného denního výdělku. Od 15. dne se dávky poskytují z pojištění. Zhruba
polovina členských států EU karenční dobu neuplatňuje. Jde například o Belgii, Německo, Dánsko, Polsko nebo Slovensko. V
ostatní členských zemích se podle Evropské komise karenční doba pohybuje od jednoho do sedmi dní, průměr jsou dny tři.
.
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