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EVROPSKÁ KOMISE ROZHODLA,
OBAVY O ZAMĚSTNANCE A FIRMU VŠAK MÁME STÁLE
Pozice vlády České republiky k jednání Liberty House a ArcelorMittal po rozhodnutí
Evropské komise? Vyvolali jsme zařazení tohoto bodu do jednání sněmovny na
24. 4. 2019
Hospodářské výsledky nejsou na úrovni skupiny Liberty House konsolidovány a ani plná struktura skupiny
nebyla nikdy zveřejněna a zřejmě není ani zájem do budoucna.
Ve většině společností, o nichž jsou dostupné alespoň nějaké informace, figuruje Sanjeev Gupta jako vlastník,
jednatel v jediné osobě a jedná se o společnosti se základním kapitálem 1 GBP.
Stále máme podezření na propojení obou skupin. Je zcela neuvěřitelné, že skupiny ArcelorMittal a Liberty
House předložily Evropské komisi návrh (a toto je přímo obsaženo v tiskové zprávě EK), podle kterého by
ArcelorMittal poskytl financování transakce skupině Liberty House. Tisková zpráva doslova uvádí, že
Evropská komise měla vážné obavy, zejména z toho, že dle původního návrhu byla akvizice značně závislá
na dluhovém financování včetně financování poskytnutém ze strany ArcelorMittal, přičemž část kupní ceny by
se odvíjela od finanční výkonosti prodávaných jednotek.
Tisková zpráva Evropské komise uvádí, že struktura financování transakce byla změněna a vyšší podíl kupní
ceny, než bylo původně navrhováno, bude financován vlastním kapitálem kupujícího, celá struktura
financování včetně konečného poměru dluhu a vlastního kapitálu však dosud nebyla komunikována
odborovým organizacím a je hodně spekulativní a velice pochybná.
Tisková zpráva dále uvádí, že součástí transakce budou veškerá aktiva huti včetně emisních povolenek, není
však specifikováno, jak bude naloženo s energetikou (TAMEH Czech), která byla součástí majetku ostravské
huti až do doby, než ji současný majitel vyvedl ve formě výplaty nepeněžní dividendy, a to až poté, co
Evropská komise rozhodla o kompenzačním balíčku.
Na základě dlouhodobých a poctivých jednání určitých odborových organizací, které mají zájem o
zaměstnance a budoucnost podniku je potěšující, že Evropská komise potvrdila, že veškeré CO2 povolenky
zůstanou i do budoucna v ostravské huti. Otázkou však zůstává, jak budou využity. Neexistují žádné garance,
že budou skutečně použity ve prospěch ostravské huti. Hrozí tak riziko, že je nový vlastník obratem prodá ve
svůj prospěch.
V tiskové zprávě Evropská komise uvádí, že tím, že snížila kupní cenu a zlepšila podmínky financování,
zaručí, že hutě budou schopny přežít případné propady v ekonomickém cyklu, který je pro hutní průmysl
typický. Toto ale životaschopnost hutím nezaručí!!
Oslovili jsme okamžitě znovu premiéra, a to i přesto, že nám jeden z předsedů napsal, že je naivní se
domnívat, že český premiér či vláda na tomto rozhodnutí něco ještě změní a je přece o všem jasně
rozhodnuto. Stejně tak byly výpady daného předsedy, že je zbytečné se zaobírat povolenkami, že je tady
Mittal nikdy nenechá, ale soustavným tlakem se to podařilo a vše je úplně jinak. Nic není bez tvrdé, poctivé a
cílevědomé práce a vše co zatím proběhlo se nestalo jen tak, to, že se zatím podařil veliký kus práce, je toho
důkazem.
Odpracovali jsme si to sami v Ostravě.

Sobolová Alena
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Oznámení: Základní organizace Vysoké pece a
Základní organizace Energetika vystoupily z OOOH
(Odborová organizace Ostravská huť) pro nesouhlas
s dlouhodobě špatně vykonávanou odborovou
činností ze strany některých předsedů v OOOH a
pro rozdílnost názorů.

ZAMĚSTNANOST
Firma všude prezentuje, jak nutně potřebuje zaměstnance do všech druhů pracovních pozic. Po agenturních firmách
požaduje více pracovníků. V médiích, na sociálních sítích i na veletrzích pořádá náborová setkání studentů, dělá
nábory všude, kde se dá, kmenovým zaměstnancům slibuje odměny za to, když přivedou do podniku nového
zaměstnance.
A jak to je ve skutečnosti třeba pro dlouholeté zaměstnance?
Zaměstnanec, který po dlouholeté práci v těžkém hutním podniku začne mít nějaké zdravotní problémy, tak se musí
strachovat jestli bude moct ještě někdy v podniku dál pracovat, protože mu případně nevznikne nárok na chorobu
z povolání „Rentu“. Pokud je zaměstnanec hodný, roky jen tvrdě pracuje a nemá nějaké nároky na zaměstnavatele,
tak se mu práce najde. Ale pokud se zaměstnanec často ozývá, že má nárok na to to nebo tamto, že zaměstnanci
musí dělat něco jiného, než mají v popisu pracovního místa, že musí dělat práci i za lidi, kteří chybí ve stavu atd., tak
pro takového pracovníka místo nemají. I když si zaměstnanec sám najde místo na přeřazení na jinou práci, tak i
přesto pro takového nežádoucího zaměstnance místo nemají, i když to je ze zákona jejích povinnost. Raději
zaměstnance donutí podepsat dohodu a propustí ho, aby měli od něho klid. Potom jakákoliv snaha zaměstnance
dostat se zpět do podniku třeba i přes agenturu je prakticky nemožná. Personální oddělení má jasné stanovisko pro
všechny případy NE NE NE. Takže pracovníci buďte hodní, nebuďte nemocní, a hlavně nevzpírejte se systému.
Šustr Rostislav

Zdravim všicky po delšim čase.Tak už tady
mame potvrdne info, že budeme mit noveho majitele a jak na potvoru, to je zase
mimoevropsky, papa Mittalem navrženy
Ind. Ziskat o něm zaručene informace je
celkem nemožne. Ve vyrobě oceli je novaček, spíše zatím jen kšeftoval s fabrikami a
hledal zisky pro svoje potěšení. Na internetu je toho jak šafránu a člověk musí fakt
hledat jak detektiv. O hospodaření se teho
dozvite ještě meně. No necham se překvapit, do duchodu mam ještě dlouhou
štreku a rad bych ji dojel jak takž bez velkych stresu.
Tady ve fabrice je tež živo jak na krchově,
vyroba prachmizerna, z kominu se kuři
pozvolna a štreky jedou poskromnu. Loni
se robilo na rekordy a dneska je všicko
jinak. Vedeni z řeďaku začina vytahovat
něco o možne krizi, tu poslední sme přežily
s odřenýma ušima, ale to sme měli na učtu
nějake prachy. Teď jich tam moc není, bo
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si je pana Mittal převaloval na svoje učty.
Nějaku dobu bude trvat převod na noveho
vlastnika a ten zatím nepotvrdil žadne větší
nalevaní investic v letošnim roce. Budem
se teda muset z teho nějak vylizat sami a
bude to nejspiš pěkna fuška. Nákupčí se
znovu učí nakupovat a prodejce ještě nemame všude, ale nemame zoufat.
Teď odbočim, mam rad pohadky, ale to asi
hodně lidi. Nedavno sem si zpoměl na tu O
chrabrem rytíři. Znáte to, obyčejny chasník
bojoval za dobro království a král ho pasoval na rytíře. Ten pro něho bojoval několik
let a následně požádal krále o zproštění
služby. Král byl moudrý a rytíři za věrné
služby daroval půdu, hrad, statného oře a
za ženu krásnou kněžnu. A proč jsem si
vzpomněl na tuhle pohádku, jednoduše, u
nás ve fabrice se taky něco podobného
stalo. Před více jak deseti lety se
z obyčejného tovaryše stal rytíř a ten měl
hájit dobro fabriky. Letos byla po dluhe
době nová volba, rytíř ukončil své

poslání a předal ochranu fabriky novému vyvolenému. Král fabriky ale
netušil, jak volba dopadne, proto se
odhodlal ke zvláštnímu kroku, odmění
naposledy odcházejícího rytíře. Za
věrné služby ho chtěl odměnit, ale jak
na to. Rytíř už polnosti má, ženu která
se stará o potomky a malý hrad také.
Za službu si k pár zlaťákům taky přišel
a tak ho napadlo, že i když je královská stáj docela prázdná, tak nechá
rytíři za věrné služby nádherného
hřebce Laurina. Není to moc běžné,
stáj je opravdu skoro prázdná, ale
aspoň si rytíře zavázal, co kdyby se to
někdy hodilo. A to mi připomnělo pohádku, jen aby dopadla pro rytíře
dobře a né jak v té O chamtivém rytíři.
Tož pro dnešek budu končit, všici se
mějte fajně, no a já letim do roboty.

Vaš Dombasak

PARKOVIŠTĚ URČENÉ PRO ZAMĚSTNANCE TAMEHU PROVOZU 46, SITUOVANÉ MEZI
STAROU SOCIÁLNÍ BUDOVOU A BUDOVOU KYSLÍKÁRNY
I když je toto parkoviště určeno pro odstavování soukromých vozidel zaměstnanců provozu 46, stále se na tomto
parkovišti vyskytují vozidla osob, kteří nejsou zaměstnáni na provoze 46. Situace s parkováním se stala neúnosná ve
dnech 25.2. - 9. 3. 2019, protože v těchto dnech bylo uzavřeno parkoviště „u chladících věží“. Zaměstnanci provozu 46,
tak neměli při příjezdu na směnu volné místo pro odstavení vozidla, neboť parkovací místa byla blokována vozidly
externích firem. Dle přiložených snímků je vidět, že řidiči externích firem nedodržují pravidla pro odstavování vozidel v
areálu ArcelorMittal. Například bílá dodávka 7T3 6771 opakovaně využívá odstavné plochy určené pro zaměstnance
ArcelorMittal, jako bezplatné odstavné parkoviště (např. víkend 23.2-24.2.2019, 6.4. -7.4.2019), což je jistě v rozporu se
smyslem toho, proč tomuto vozidlu bylo vydáno povolení vjezdu do areálu ArcelorMittal. Není něco špatně, když všichni
zaměstnanci dané firmy opustí ArcelorMittal, a vozidlo, kterým přijeli, tu nadále zůstává? Nejedná se o porušování
vnitřního předpisu, když firmy parkují, kde je napadne? Požadujeme neprodlené sjednání nápravy této nepřípustné
situace.
dne 24.2.2019 7T3 6771

Foto: TŚD

dne 28. 2. 2019 7T3 6771 a 1TE 4520

1TE 4520

dne 8.4.2019 7T3 6771

iego
kontr
aktu
Ministerstwo Obrony
Narodowej wycofało się z
planów
gruntownej
dne 8.3.2019
1TE 4520 a 9T7modernizacji
7514
czołgów T-72. Nadzieję na
rozwój Zakładów
Mechanicznych BumarŁabędy zastąpił niepokój o
przyszłość miejsc pracy.

iego
kontr
4
aktu
W numerze:

W AMP podpisano

ważne porozumienia

dne 27.2.2019 7T3 6771,5AT 6735
a 1TE 4520

dne 7.4.2019 7T3 6771

Ministerstwo Obrony
Narodowej wycofało
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INFORMOVALI JSME EVROPSKOU KOMISI O AKTUÁLNÍM STAVU
12. dubna 2019 jsme obdrželi odpověď:
Bereme na vědomí obavy, které zmiňujete ve svém dopise, týkající se navrhovaného kupce, Liberty House Group
a některých aspektů prodeje části společnosti ArcelorMittal v souvislosti s akvizicí italského závodu Ilva (případ
M.8444 ArcelorMittal/Ilva).
Komise tyto otázky důkladně prověřila v rámci svého hodnocení navrhovaného kupujícího a struktury prodeje
navržené skupinou ArcelorMittal. Komise také vyhodnotila obchodní plán navržený kupujícím a investice, které jsou
jeho součástí. Je v zájmu Komise schválit kupce, který udrží podnik dlouhodobě životaschopný. Součástí zkoumání
Komise proto bylo také posuzování schopnosti a motivace Liberty House pokračovat v provozování příslušných
závodů prodávaného podniku, včetně závodu v Ostravě.
Komise rovněž důkladně posoudila strukturu financování, kterou by navrhovaný kupující použil k akvizici
odprodávaných podniků, a také další faktory, jako jsou odborné znalosti a motivaci kupujícího, které by mohly
ovlivnit schopnost kupce být dlouhodobě životaschopnou a aktivní konkurencí na trhu, v hospodářské soutěži s
ArcelorMittal a dalšími výrobci oceli.
Kritéria na kupujícího, která jsou základem pro posouzení Komise, jsou uvedena v textu závazků (Část E, paragraf
16). Závazky, které nemají důvěrnou povahu, jsou přístupné prostřednictvím GŘ pro hospodářskou soutěž na
webové stránce EU, pod spisem M.8444:
http://ec.europa.eu/competition/eloiade/isef/case details.cfm?proc code=2 M 8444
Posuzování navrhovaného kupce Komisí stále probíhá. Až Komise dospěje k rozhodnutí, obvykle znění rozhodnutí,
které nepodléhá mlčenlivosti, zveřejní na svých internetových stránkách. V návaznosti na přijetí rozhodnutí o
schválení kupce bude rovněž zpřístupněna veřejná verze rozhodnutí, která nepodléhá mlčenlivosti, na webových
stránkách Komise.
Bez ohledu na probíhajícího posuzovaní Komise o vhodnosti Liberty House Group jako kupujícího, dne 19. března
2019 skupina Liberty House Group oznámila Komisi svůj záměr získat společnost ArcelorMittal (číslo spisu M.
9172). Skupina Liberty House Group se rozhodla tuto skutečnost oznámit současně s probíhajícím schvalovacím
procesem.
Účelem hodnocení transakce M. 9172 je posoudit, zda by spojení vedlo k narušení hospodářské soutěže na trhu.
Obavy z narušení hospodářské soutěže mohou vzniknout například v případě, že by transakce vedla ke zvýšení
cen, menšímu výběru nebo k vytvoření dominantního hráče na trhu. V návaznosti na oznámení ze dne 19. března
2019 má Komise celkem 25 pracovních dnů na rozhodnutí ve věci této transakce.
S pozdravem Daniele Calisti, zástupce vedoucího oddělení
27. března proběhlo naše jednání s Liberty House, následně 9.dubna se konalo jednání pracovní skupiny
k financování a pracovní jednání k textu námi připravené Dohody (Dohoda, která je připravena bez konkretizace
jména kupce). Další jednání je naplánováno na 30.4. Dne 29.4. má začít na Tamehu audit za účelem zjištění, zda
by LH mohla tuto společnost koupit.

BUDOUCNOST HUTNICTVÍ V ČESKÉ REPUBLICE??
Hutě POLDI Kladno neprovozuje výrobu situace tragická již dlouhodobě a výhled na provozování, záchranu je
pouze spekulativní a snad i záměrně neřešena. Dne 12.4.2019 přišla informace od kolegy předsedy ZO Maluška,
že všechny tři společnosti (bývala Z-Group) jmenovitě níže, vstoupili do stávkové pohotovosti. Důvodem
k vyhlášení stávkové pohotovosti je, že do dnešního dne není předsedou představenstva firmy FERROMET, a.s.
JUDr. Zemkem podepsaná KS 2019, kterou vyjednávají od 29.10. 2018, kdy předložili společný návrh ZO OS
KOVO Železárny Veselí, Válcovny trub Chomutov, Železárny Hrádek. Kolektivní vyjednávání bylo zdlouhavé,
přesto
JEDNALI
19.2.
JSME
2019
S Liberty
dospěliHaus
k dohodě s vyjednávací komisí zaměstnavatele a 12.3. 2019 byla předsedou komise za
Jednáme také stáleMgr.
s Evropsku
komisí
zaměstnavatele
Šmucrem
poslána KS 2019 v dojednané verzi. Od toho data opakovaně vyzývají
)
zaměstnavatele
k určení termínu podpisu. Určené termíny dodrženy nebyly a žádné zdůvodnění sděleno také
nebylo, proto se rozhodli k vyhlášení stávkové pohotovosti.
Jak asi budou pokračovat další majitelé (zaměstnavatelé) s vidinou lehkého zisku, který není.
Organizace OS KOVO kolegům vyjadřují podporu a pomohou podat kdykoliv pomocnou ruku pokud bude potřeba
pomoci při nějakých protestních akcích. Věříme, že nastala situace a tlak ke kterému byli kolegové donuceni, jim
pomůže vyřešit situaci ve prospěch všech zaměstnanců ve firmách.
Znovu naplno a tvrdě zaznívá otázka na zaměstnance, proč nejste odboráři a pouze s úsměvem přihlížíte?
Může Vás podobný osud potkat? Jak rodina život a co potom dál? Pak už žádné dál nebude!
Jasně znovu zní heslo.
V JEDNOTĚ JE SÍLA A NEDÁME SE, JSME ODBORÁŘI SRDCEM I DUŠÍ A HÁJÍME SVÁ PRÁVA.
Pavel Borůvka
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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