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JAKÝ MÁTE POCIT, NIC SE V PRODEJI NEDĚJE?
Z naší strany určitě tomu tak není a stále podnikáme všechny možné kroky. Mimo jiné sledujeme
poslaneckou sněmovnu, podněcujeme a žádáme o vystoupení poslanců, reagujeme na možnosti řešení a
postupů, které zaznívají i z výroků premiéra a doufáme, že je stejná reakce všech předsedů a máte
dostatečné informace o veškerém dění
Jak je uvedeno v článku ze sněmovny na další stránce, navštíví komisařka Vestager z Evropské komise,
premiéra Babiše. Kontaktovali jsme jej na základě vzájemné domluvy o komunikaci a požádali jsme o
možnost zúčastnit se tohoto jednání. Bohužel protokolárně nám to není umožněno. Komisařka navštíví ČR
již zítra 8. února 2019.
V tomto týdnu jsem obdržela od premiéra také odpověď na dotaz z prosince o možnostech přístupu státu
po rozhodnutí Evropské komise.
„Prodej ostravské huti je součástí závazků souvisejících se spojením společností ArcelorMittal a Ilva, ke
kterému Komise vede řízení a v souladu s Nařízením Rady o kontrole spojování podniků. Protože uvedené
Nařízení je v kompetenci Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, MPO s ním záležitost komunikovalo.
ÚOHS byl o předmětném řízení Komise o povolení spojení podniků ArcelorMittal /Ilva v souladu s čl. 19
Nařízení informován. Současně byl ÚOHS v průběhu řízení informován Komisí o vývoji předmětného řízení,
například o předložení závazků ze strany společnosti ArcelorMittal či o vydání rozhodnutí v dané věci a
potvrzuje, že pouze Evropská komise je oprávněna kontrolovat proces plnění závazků plynoucích z jejího
rozhodnutí. Jakmile v rámci procesu plnění závazků Rozhodnutí EK bude vybrán potencionální kupující
předmětu převodu, bude nejdříve schvalován Komisí, přičemž v rámci tohoto procesu bude zejména
hodnocena jeho schopnost a motivace k pokračování v činnosti a rozvíjení výrobních aktiv v rámci závazku
převáděných aktivit.
Ze strany EK byl deklarován zájem zajistit, aby kupující AMO byl vhodný a aby nedošlo k žádné nejistotě,
pokud jde o budoucnost závodu a aby závod mohl pokračovat v činnosti na životaschopné bázi co nejdříve
s novým investorem.
MPO kontaktovalo ve věci prodeje ostravské huti také Stálé zastoupení ČR v Bruselu, podle kterého se
s podobným problémem potýká také Rumunsko.
Vážená paní předsedkyně, vážím si Vašeho zájmu o zachování dalšího fungování ostravské huti
ArcelorMittal a jsem připraven spolu s ministryní průmyslu a obchodu věnovat této záležitosti prioritní
pozornost také při výše zmíněné návštěvě paní Vestager v Praze. Vzhledem k strategickému významu
ArcelorMittal Ostrava pro Českou republiku a pro MSK má česká vláda eminentní zájem na zachování
výroby, pracovních míst, zajištění investic do ekologie v této společnosti a na její prosperitě.
S pozdravem Babiš v.r.“
Sobolová Alena
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Z POSLANECKÉ SNĚMOVNY DNE 31.1. 2019 K SITUACI V PRODEJI
Stenozáznam:

Poslanec Leo Luzar: Děkuji za slovo, pane předsedající. Dovolte mi, pane premiére, abych položil otázku
týkající se postupu jednání mezi ArcelorMittal a Liberty House v rámci prodeje Mittal Steel Ostrava. Chtěl jsem se
zeptat, jestli máte už nějaké nové informace, protože Liberty House nekomunikuje, na otázky odborů neodpovídá.
Odboráři doposud také neznají podmínky, za kterých by měla privatizace proběhnout. A na stole jsou neustále
otázky, které nebyly odpovězeny. To znamená klíčové body, energetika, emisní povolenky, prodlužování
závislosti na skupině ArcelorMittal. Investice, náklady na financování, společná kupní smlouva pro ostravskou a
rumunskou huť, která je pro ostravskou nevýhodná. Netransparentní struktura Liberty House. Tyto otázky jsou
neustále opakovány a neustále na ně nebyla odpověď. Dokonce se říká, že Evropská komise - a vy jste slíbil, že
jste jednal s paní komisařkou v této věci - zatím nepostupuje. Čili jak vypadá situace v této oblasti? Děkuji.
Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji a prosím pana premiéra, aby se pokusil ve zbylém čase odpovědět.
Předseda vlády ČR Andrej Babiš: My jsme, pane poslanče, už o tom mluvili. My samozřejmě, já osobně to
sleduji, celý ten proces, dostávám dopisy od odborářů, komunikuji, psal jsem dopisy. Jednal jsem s paní
komisařkou Vestagerovou a paní komisařka navštíví Českou republiku 8. února, mám s ní schůzku v pátek
odpoledne. A určitě to bude jedno z hlavních témat, která s ní chci projednat. Takže my skutečně to sledujeme
velice pečlivě, paní ministryně obchodu Nováková taky, já jsem jednal s tou komisí, byl tam její tým, 16. listopadu
2018 jsem o tom i s paní Vestagerovou i s paní Jourovou.
My jsme teď dostali různé návrhy od odborářů. Já jsem to postoupil na Ministerstvo průmyslu, abychom se k tomu
postavili, jaké my máme vlastně postavení jako vláda nebo ministerstvo v této privatizaci. Takže podle informací,
které máme, by měla Komise rozhodovat v příštích týdnech. Byl jsem ubezpečen, že skutečně k tomu přistoupí
velice pečlivě, transparentně. Já jsem je konkrétně upozornil, co všechno nás zajímá, jak jste o tom tady mluvil,
takže samozřejmě ArcelorMittal je strategická firma pro region, je tam zaměstnáno 7,5 tisíce lidí. My máme
samozřejmě eminentní zájem na zachování výroby, pracovních míst a zajištění investic do ekologie, protože
bohužel ta první privatizace se nepovedla. Pan majitel si vzal 42 mld., nějací investiční finančníci tam vydělali
8 mld. a my jsme to prodali nějak za pár šupek, takže doufejme, že druhý pokus privatizace bude podstatně lepší
než ten první.
Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. Pan poslanec má zájem o doplňující dotaz, tak prosím rychle.
Poslanec Leo Luzar: Pane premiére, děkuji za tu informaci, která se týká toho jednání, které nastane. Pokud by
náhodou to jednání bylo v širším kruhu, než ve dvou, pokud byli přizváni další, mohli být přizváni na to jednání i
zástupci odborářů?
Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. Prosím pana premiéra, jestli má zájem o reakci.
Předseda vlády ČR Andrej Babiš: Já se samozřejmě zeptám, jaký je úzus a jaký je protokol. Za mě nemám
s tím problém. Takže určitě položím ten dotaz kolegům, jestli to nenarušuje nějaké zvyklosti, ale za mě není
problém. (Posl. Luzar: Děkuji.)

DODATEK KE KOLEKTIVNÍ SMLOUVĚ V TAMEHU DOHODNUT
o
o
o

•

Navýšení tarifních mezd v průměrné výši 2090,- Kč včetně náhrad.
Jednorázová odměna vyplácená v lednovém výplatním termínu zaměstnance
ve výši 8000,- Kč.
Změna metodiky vyplácení odměny za splnění Kontrolovatelných nákladů:
1,3% ze skutečné základní mzdy zaměstnance jsou vázána na plnění
ukazatele Kontrolovatelné náklady 2 (bez odpisů) ve výši BP pro rok 2019,
maximálně však 125% BP 2019, vypláceno proporcionálně.

V lednovém výplatním termínu byla vyplacena jednorázová odměna
ve výši 8 000,- Kč pro všechny zaměstnance společnosti.
Podmínky pro výplatu odměny:
- Zaměstnanec nastoupil nejpozději k 1.10.2018
- Zaměstnanec byl v evidenčním stavu zaměstnavatele k 30.11.2018
- Zaměstnanec odpracoval v roce 2018 minimálně 163 hodin.

Tarifní stupnice je totožná s AMO.
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JEDNÁNÍ S LIBERTY HOUS NA MRTVÉM BODĚ PO PŘEDÁNÍ
NÁVRHU DOHODY?
Když jsme obdrželi informaci, že zástupce Liberty nepřijede do Ostravy zeptali jsem se:
Jsme velice zklamáni, že již téměř měsíc poté, co jsme Vám náš návrh zaslali, jsme od Vás neobdrželi žádné
informace k jednotlivým bodům dohody a to ani v písemné podobě. Chápeme, že jste zaneprázdněni
diskusemi v Evropské komisi, avšak uzavření dohody považujeme za neméně důležité téma. V tuto chvíli
máme dojem, že se Vaše strana snaží diskuse k Dohodě odkládat, což v nás vzbuzuje další pochybnosti
ohledně Vašeho zájmu o udržení pozitivního sociálního dialogu se zaměstnanci ostravské huti.
Očekáváme z Vaší strany reakci v co nejkratším termínu. Děkujeme za pochopení.
Odpověď od pana Boltona Liberty Hous:
Rád bych Vás ujistil, že se nesnažíme zdržovat jednání s vámi a dalšími odborovými organizacemi. Rád bych
Vás ujistil, že bych raději trávil čas v jednotkách než v Bruselu a Lucembursku.
V posledních třech týdnech jsem musel navštívit Skopje, Dudelange, Lutych a Evropskou komisi a také ERZ.
Sanjeev Gupta také přijel do Velké Británie a společně jsme procházeli do nejmenších detailů celý projekt.
Časový plán projektu se rovněž neustále mění.
Taktéž jsme vyrozuměli ze strany Industriall a ERZ že rámcově bude dohoda vyjednávána společně s dalšími
odbory. Industriall mě kontaktoval, abychom si dohodli schůzku co nejdříve.
Opět si projdu svůj program a budu se snažit si naplánovat návštěvu s vámi a ostatními ostravskými kolegy co
nejdříve to bude možné. Děkuji Vám za Vaši trpělivost.
S pozdravem, Jon

Prostřednictvím OS KOVO jsme však poslali na IndustriAll toto stanovisko:
Pokud budeme účastníky vyjednávání Evropské rámcové smlouvy pro lokální
pobočky současného ArcelorMittal v delegaci IndustriAll, potom s vyjednáváním této
Evropské rámcové smlouvy souhlasíme.
Jak již bylo v minulém čísle uvedeno, Evropská rada zaměstnanců obdržela informaci, že
Liberty Hous muselo přepracovat business plán, který není s námi zatím projednán.
REKONDIČNĚ – OZDRAVENÉ POBYTY V ROCE 2019
I. pololetí 2019
8denní pobyty: pro zaměstnance, kteří jsou pojištěni u CPZP
Priessnitzovy lázně s nástupem 23.4.

Turčianské Teplice s nástupem 29.4.

30.4.

6.5.

7.5.
14.5.
21.5.
28.5.
pro zaměstnance, kteří jsou pojištěni u ostatních zdravotních pojišťoven
Lázně Slatinice s nástupem

21.4.
2.6.
9.6.

15denní pobyty: pro zaměstnance, kteří jsou pojištěni u CPZP
Kúpele Smokovec s nástupem

22.4.
20.5.
3.6.
17.6.

pro zaměstnance, kteří jsou pojištěni u ostatních zdravotních pojišťoven
Lázně Slatinice s nástupem

9.6.
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DOPIS TAJEMNÍKA EVROPSKÉ RADY ZAMĚSTNANCŮ KOMISAŘCE
Didier Zint EWC Secretary
ArcelorMittal
To the attention of:
Margrethe Vestager European Commissioner for Competition Brussels
In copy to: Luis Colunga, Deputy General Secretay of IndustriAll Europe’s trade union
Members of EWC ArcelorMittal
Patrick Vandenberghe, RH manager of ArcelorMittal
Jon Bolton, CEO of Liberty Steel
Vážená paní Vestagerová,
ArcelorMittal si vybrala skupinu Liberty House jako kupce šesti závodů, které jsou součástí kompenzačního balíčku. ERZ
zahájila proces projednávání a informování se a požádala svou expertní agenturu Syndex, aby analyzovala dopady této volby.
Vedení ArcelorMittal a Liberty House poskytla naší expertní agentuře určité informace. Mezi Liberty House a agenturou Syndex
byla uzavřena dohoda o mlčenlivosti, takže některé důvěrné informace nemohly být členům ERZ sděleny v celé šíři. Další
informace, o kterých se jedná mezi zúčastněnými stranami, nejsou přesně vymezeny.
Kvůli nedostatečné transparentnosti nemůže výbor k navrhovanému prodeji vydat motivované stanovisko. To je první
podmínkou, kterou výbor požaduje.
Druhou podmínkou je, aby všechny místní výbory vydaly stanovisko k navrhované koupi společností Liberty House.
K dnešnímu dni vydali pozitivní stanovisko k převzetí pouze zástupci jedné odborové organizace.
Pro doplnění této obecné informace Vás chci upozornit na klíčové připomínky, které výbor vznesl:
1. Způsob, jakým hodlá Liberty House financovat provozy: složitost plánovaných finančních operací, které GFG
představila, vytváří pochybnosti o solidnosti nabídky. Jak Liberty House zajistí plnění termínů plateb a zaručí slibované
investice? Ponesou tyto náklady jednotlivé podniky, jak to funguje v modelu LH, nebo je ponese skupina Liberty
House?
2. Průmyslová nezávislost Liberty House: Všechny podniky, které jsou součástí kompenzačního balíčku, budou mít své
provozní zdroje zaručeny prostřednictvím obchodních smluv uzavřených s ArcelorMittal. Tento systém zajistí provoz
pro nadcházející měsíce. Nicméně tato závislost na službách skupiny ArcelorMittal vede k obavám mezi zástupci
zaměstnanců dotčených podniků. Chceme mít přístup k obsahu všech smluv týkajících se dodávek surovin a energií,
prodeje výrobků, patentů a výzkumu a vývoje. Tato kontrola by měla zahrnovat jak dobu platnosti, tak finanční
aspekty.
3. Podnikatelské plány Liberty House se zdají nekonzistentní a nevycházejí z reálných čísel. V rychle se měnícím
prostředí a v konfrontaci s agresivní celosvětovou konkurencí se plánovaná výroba Liberty House zdá optimistická, neli nereálná. Nejsou uvedeny cílené tržní podíly a očekávaných prodejních cen podle nás není možno dosáhnout.
4. Všechny tyto body jsou důležité pro životaschopnost těchto podniků. Jsou jádrem podmínky Evropské komise: vytvořit
skutečnou a udržitelnou konkurenci. Obáváme se, aby v nadcházejících letech nedošlo ke krachu některého ze
závodů, což by mělo své důsledky pro společnost i ocelářství.
Pokud by všechny tyto podmínky nebyly splněny, jsme toho názoru, že by Evropská komise neměla vydat souhlas
s akvizicí kompenzačního balíčku společností Liberty House.
Žádáme proto, abyste nám poskytli odpovědi k těmto důležitým záležitostem týkajícím se budoucnosti dotčených
zaměstnanců. Jsme vám k dispozici, pokud bude potřeba objasnit nebo doplnit informace.

Vážení voliči,
děkuji Vám za vaše hlasy. Vzhledem k naší
malé členské základně, která mohla volit,
počet hlasů 414 je skvělé číslo. Moc vám všem
děkuji, byli jste báječní.
Sobolová Alena

Akce pro zaměstnance AM!
Vstupenky lze získat
Do konce března cena vstupenky u zaměstnance:
Aleš Lipovský – tel. 725 121 280
jen 300 Kč (běžná cena 350 a 400 Kč).
Mgr. Bc.Sobolová Alena, MBA ZO Energetika
595 686 141 mobil 774 101 642 alena.sobolova@arcelormittal.com
Verner David ZO Laboratoře a Výzkum
595 684 034 mobil 724 937 020 david.verner@arcelormittal.com
Borůvka Pavel ZO Vysoké pece
595 686 254 mobil 724 365 533 pavel.boruvka@arcelormittal.com
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