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ROK S LIBERTY HOUSE
Když bychom si vzali vydání Porkováka z loňského roku, kde jsme psali o situaci k prodeji ocelářských podniků
v Evropě včetně Ostravy před rozhodnutím Evropské komise, musíme si klást otázku v čem je Liberty House jako
potenciální kupec nyní lepší nebo horší, než jsme sdělovali a zda s touto situací máme být smířeni a nyní vyjednávat
pouze podmínky Dohody.
Musíme si říct, že Liberty House je přinejmenším stejná, jaká byla v roce 2018 v pozici zájemce a jaká je nyní
v pozici kupce (netransparentnost skupiny Liberty House Group, podezření na propojení obou skupin ArcelorMittalLiberty House, financování všech transakcí nejasným způsobem, investice velká neznámá, CO2 povolenky stejné).
Stále nemáme závěrečnou zprávu Evropské komise, která podle vyjádření správce GŘ měla být zveřejněna již před
čtrnácti dny popřípadě každým dnem, ale skutečnost je pořád jiná, pracujeme pouze s tiskovou zprávou (což je
samo o sobě víc než podivné, navíc pokud oficiální verzi rozhodnutí uveřejní, až ve stejný den kdy firmy budou prodány
novému majiteli a zároveň převzaty je vše znovu očividně pochybné a spekulativní !!). Vidíme stále nejméně dvě oblasti,
které jsou v rozporu se zájmy České republiky. 1. Původní návrh podmínek prodeje byl zcela nepřijatelný a jasně
poukazoval na propojení skupiny Liberty House a ArcelorMittal a i když následně, na základě požadavku Evropské
komise došlo k významným změnám v podmínkách, za kterých může Liberty House firmu převzít, je otázkou, zda
bude fungovat jako skutečná konkurence pro ostatní firmy na trhu s tak strategickou surovinou jako je ocel.
2. Energetika, která je klíčová pro další fungování huti a je proto nezbytné, aby byla součástí majetku ostravské huti.
Tento závěr je i ve znaleckém posudku a je dostupný ve sbírce listin obchodního rejstříku.
Dohodu jsme připravovali zodpovědně od podzimu, diskutovali jsme s odborníky v oboru ocelářství a nápad, zapojit
do Dohody zároveň i stát vznikl po vzoru smlouvy při prodeji hutí v Polsku a po zkušenostech při první prodeji
Ostravské huti Mittalovi. V lednu jsme předložili Liberty House text k vyjednávání o budoucnosti Ostravského
hutního podniku a návrh Dohody. Budeme trvat na ustanoveních s garancí pro budoucnost firmy její prosperitu
zachování výroby konkurence schopnosti a budoucnost jejich zaměstnanců.
V období minulých týdnů, kdy se Liberty House cítila jako jediný konečný budoucí kupec a majitel vznikly nové
převratné změny z pozice možného majitele.
Byla nám předložena smlouva o mlčenlivosti, která by snad měla dokonce podléhat jurisdikci Nejvyššího soudu
v Londýně a je pro nás zcela nepřijatelná.
Rozhodně tedy nejsme smířeni s výběrem kupce do konečného podpisu a rozhodnutí, ale zároveň je nutno říct, že
musíme nyní zodpovědně vyjednávat podmínky a body důležité a podstatné do Dohody. Je hodně důležitá
vzhledem k tomu, jaké vlastnosti firma má a co vše může v budoucnosti nastat. Očekáváme od vás, že v případě
potřeby nás podpoříte při vyjednávání Dohody i když bude situace velmi složitá vzhledem k možné podmínce
smlouvy o mlčenlivosti.
Věříme, že stát nebude přistupovat k této složité a podstatné otázce v ocelářství důležité pro existenci kraje a
v návaznosti i na podniky působící v republice laxně a bude se k problematice stavět, tak jak nyní slibuje a zatím
velmi pozitivně vystupuje i z pohledu řešení pomoci různými prostředky například ustavením tripartitních komisí.

Užijte si léto na maximum
a bezpečně!
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ZPRÁVA OD PREMIÉRA
S obavami sledujeme vývoj v oblasti výroby oceli. Pro nás je to tradiční průmyslová oblast, vyrobíme 5 milionů tun a
váže na sebe desítky tisíc pracovních míst. Situace v Evropě není vůbec růžová, rostoucí ceny energií, emisních
povolenek a dumpingové ceny z Asie sráží místní producenty na kolena. Ministr Havlíček teď řeší průšvih v Plzni, kde
se po pádu Pilsen Steel ocitlo bez práce 600 lidí a ve stejnou dobu intenzivně jednáme s novým vlastníkem
ArcelorMittal, klíčové firmy celého moravskoslezského regionu.
Už delší dobu komunikujeme s odbory a vyměňujeme si názory na prodej ArcelorMittal Liberty House. Odbory mají
strach, že nový vlastník Liberty House není schopný zajistit ani rozvoj, ani stabilitu a že se jedná o nastrčenou firmu.
Evropská komise nicméně transakci povolila a my nemáme nástroj, jak tomu zabránit. Proto jednáme. Ministr Havlíček
do hutě zajel a potkal se se zástupci zaměstnanců i vedením a tento týden jsme přijali celé vedení Liberty House na
Úřadu vlády. Ukázali nám, jak budou transakci financovat, jak zajistí energetickou nezávislost a jak se postaví k dalším
investicím. Plány mají v zásadě dobré, ale já chci přesto vyšší garance, a proto jsme požádali o společné
memorandum, kde se zavážou ke konkrétním krokům v rozvoji firmy a dále požadujeme zástupce státu v dozorčí radě.
Chci vidět na měsíční bázi, jak se naplňují sliby.
https://www.parlamentnilisty.cz/profily/Andrej-Babis-12367/clanek/Jeste-dejcham-i-kdyz-mi-to-nekteri-neprejou-Sorry-jako95387

PROHLÁŠENÍ EVROPSKÉ RADY ZAMĚSTNANCŮ K PROJEKTU PRODEJŮ
3 KOMPENZAČNÍCH BALÍČKŮ SPOLEČNOSTI LIBERTY HOUSE
Pane předsedo,
vzhledem k tomu, že v rozhodnutí Evropské komise publikované dne 17. dubna 2019, je uvedeno významné
zlepšení nabídky koupě ze strany společnosti Liberty House, zejména, co se týče financování operace, podmínek
zásobování a transferu veškerých povolenek CO2, ERZ soudí, že tyto informace jí měly být sděleny za přítomnosti
kupující společnosti Liberty House,
vzhledem k tomu, že proces informování a převzetí stanovisek ze strany všech závodů dotčených prodejem
není dokončen, jelikož, i když závody Galati a Piombino vyjádřily pozitivní stanovisko, závody Lutych, Dudelange a
Ostrava stanovisko k tomuto projektu nevyjádřily,
vzhledem k tomu, že jmenované závody nadále čekají na informace a závazek ze strany společnosti Liberty
House ohledně obchodního plánu a respektování sociálních závazků,
Evropská rada zaměstnanců dospěla k závěru, že není možné vyjádřit odůvodněné stanovisko k tomuto
projektu.

PINZETU ANI NEBERTE DO RUKOU, TOTO
FUNGUJE PERFEKTNĚ: 100 LET STARÝ
TRIK,
JAK
BEZBOLESTNĚ
VYBRAT
ZAPÍCHNUTOU TŘÍSKU ZA PÁR SEKUND
Stačí, když si nachystáte lahvičku se širším hrdlem. Lahvičku naplníme
horkou vodou, ne však zcela po okraj ale asi 1 – 1,5 cm pod okraj. Nyní
hrdlo přitlačíme na místo s třískou a za pár vteřin máme po problému.
Pára v kombinaci s tlakem uvolní kůži a třísku vytlačí z vaší pokožky- i
když je hluboko.
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TAKÉ VÁM LHALI, ŽE JEN
AUTORIZOVANÝ SERVIS?
Když kupujete nové auto
Nový osobní automobil budete zpravidla
kupovat od autorizovaného prodejce,
který
svým
způsobem
jedná
za
automobilku, takže riziko, že ve smlouvě
bude vyloženě neférové ujednání, je
poměrně malé. Pozor si však dejte na
podmínky rozšířené či prodloužené
záruky. Automobilky často nabízejí záruku
omezenou buď počtem let, nebo
množstvím kilometrů. Ze zákona můžete
uplatňovat vady do 24 měsíců od převzetí
auta, nehledě na množství ujetých
kilometrů. Rovněž nelze v této době
podmiňovat provedení záruční opravy tím,
že s autem budete jezdit pouze do
autorizovaného servisu
a používat
originální díly. Je však nutné zajistit
pravidelný servis podle pokynů výrobce a
používat díly s kvalitou srovnatelnou
s originálními. Jakmile uplyne 24 měsíců,
je už možná pouze smluvní záruka, takže
může mít další podmínky. Dokonce může
být podmíněna tím, že vozidlo bude
servisováno
pouze
v autorizovaných
servisech
podle
přesně
určeného
harmonogramu.
Zdroj: dtest/doprava

POSLANECKÁ SNĚMOVNA 6.6.2019
Poslanec Roman Kubíček: Vážený pane premiére, já jsem si dovolil převzít interpelaci poslanců z Moravskoslezského kraje,
která se bude týkat společnosti ArcelorMittal Ostrava. V dubnu tohoto roku Evropská komise posvětila koupi tohoto podniku
britskou společností Liberty House. Vy jste vyjádřil pochybnosti o důvěryhodnosti této firmy a ještě silnější obavy dnes
vyjadřují odbory, které podle jejich informací veřejně dostupných neočekávají, že by společnost Liberty House mohla přistoupit
k novým investicím a podpoře zaměstnanosti v tomto regionu. Obavy existují o tom, že sedm tisíc lidí, kteří pracují v této
firmě, mohou přijít o práci a hovoří se i o dalších tisících pracovníků, kteří jsou navázáni na činnost této firmy. Pane premiére,
co činíte, abyste zajistil, že nový vlastník této společnosti udrží stabilitu a další rozvoj společnosti a svou činností či nečinností
nezavdá příčinu k markantnímu nárůstu nezaměstnanosti v regionu?
Předseda vlády ČR Andrej Babiš: Takže děkuji za slovo. No, k tomu dotazu ve věci ArcelorMittal Ostrava já bych tedy rád
uvedl, že celý proces prodeje a já osobně a nový ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček osobně sledujeme. Já jsem tu
firmu navštívil několikrát, znám ji dobře. Samozřejmě firma byla velice nešťastně zprivatizována. Nejdřív na tom vydělaly
finanční skupiny deset miliard. No a stávající majitel si vzal padesát miliard dividend místo toho, aby tuto částku nebo aspoň
větší část investoval do firmy. A místo toho to vypadá, že investoval do svojí firmy v Polsku. Takže to určitě se nám nelíbí, a
proto my tento proces sledujeme, jednak intenzivně komunikujeme s odbory, já se s nimi domlouvám, posíláme si nějakou
korespondenci, koordinujeme svoje kroky, a jednak já jsem byl na to už víckrát interpelován, naposledy 24. dubna 2019.
Takže teď uvedu aktuální informace. Minulý pátek 31. května proběhlo jednání zástupců společnosti Liberty House Group, to
je ta firma, která má teď odkoupit ArcelorMittal od stávajícího majitele. Společně s panem místopředsedou vlády Havlíčkem
jsme trvali na zárukách ze strany nového vlastníka, aby nám garantoval, že i nadále zajistí stabilitu společnosti ArcelorMittal
Ostrava, že bude investovat do jejího rozvoje a že také zajistí kontrolu nad souvisejícím energetickým zdrojem. Za tímto
účelem jsme požadovali, aby byla zajištěna trvalá možnost státu podílet se na strategických rozhodnutích souvisejících
s dalším rozvojem společnosti prostřednictvím členství v dozorčí radě společnosti ArcelorMittal Ostrava. Toto nám bylo
přislíbeno. Za účelem stvrzení této dohody bude mezi státem a společností Liberty House Group podepsáno, respektive teď
budeme o tom vyjednávat, memorandum o spolupráci mezi novým majitelem, mezi odbory a mezi státem. A teď se ta dohoda
připravuje.
Chci jen připomenout, že Evropská komise 17. dubna 2019 ve své tiskové zprávě oznámila, že britská společnost Liberty
House je vhodným zájemcem o několik hnutí společnosti ArcelorMittal v Evropě a může je tedy převzít. Vlastní rozhodnutí
komise není zatím k dispozici, protože při zveřejnění je nutno respektovat oprávněný zájem podniku a ochranu jejich
obchodního tajemství. Včerejšího dne, tedy 5. června, zástupci našeho stálého zastoupení v Bruselu v neformální komunikaci
s komisí zjistili, že komise s podniky spadajícími pod transakci ArcelorMittal stále řeší odtajnění textu rozhodnutí, takzvaný
confidentiality claims. Očekává se, že by tento proces mohl být do konce měsíce června ukončen a poté by měla být
k dispozici nedůvěrná verze rozhodnutí. Účelem je, aby finální rozhodnutí obsahovalo co nejvíce informací.
Chci vás ubezpečit, že vláda velmi pozorně vnímá aktuální vývoj v ocelářském sektoru Evropské unie, kdy některým
význačným evropským ocelářským podnikům hrozí snižování výroby. Jedná se o takové firmy, jako je ArcelorMittal, Tata Steel
Europe nebo British Steel, který má existenční problémy, i v rámci údajného brexitu. Snažíme se dělat maximum pro
zachování konkurenceschopnosti českého ocelářství a výroby a v minulosti naše europoslankyně Charanzová se v tom
významně angažovala ve prospěch českých ocelářů. A my obecně hájíme zájmy našich ocelářů a podporujeme ta opatření,
která pomáhají českým firmám k zachování konkurenceschopnosti a boj s nekalými obchodními praktikami některých
dovozců. Oceňuji, že přes turbulentní vývoj v ocelářském odvětví v Evropské unii i v globálním měřítku zůstávají české
ocelářské podniky konkurenceschopné a nejsou nuceny omezovat výrobu. Jsem přesvědčen, že k tomu přispívá i správné
zacílení antidumpingových a protisubvenčních opatření. Ta v současnosti pokrývají téměř veškerý výrobní program českých
výrobců, který byl předmětem tlaku dovozu ze třetích zemí za dumpingové ceny. Trh Evropské unie není chráněn ani proti
případnému náhlému navýšení dovozu ze třetích zemí, protože v únoru letošního roku byla zavedena ochranná opatření,
která v případě vyčerpání celní kvóty ukládají na veškerý dovoz ze třetích zemí dodatečné clo. Česká republika podpořila
přijetí těchto obchodněpolitických názorů. Na to se nám podařilo u Evropské komise prosadit takové úpravy ochranných
opatření, které odpovídají zájmům českého ocelářského odvětví. Takže chci jenom zopakovat, že vzhledem k strategickému
významu ArcelorMittal Ostrava pro Českou republiku a pro Moravskoslezský kraj zvláště má česká vláda eminentní zájem na
zachování výroby, pracovních míst, zajištění investic do ekologie této společnosti a na její prosperitě.
Zdroj: http://www.psp.cz/eknih/2017ps/stenprot/030schuz/s030209.htm

MOŽNOSTI ZAMĚSTNAVATELE JSOU NYNÍ
OMEZENÉ
Zaměstnavatel je oprávněn kontrolovat dodržování léčebného
režimu v období prvních 14 dnů pracovní neschopnosti, tj. v době
pobírání náhrady mzdy. Naopak pracovníci okresní správy sociálního zabezpečení mohou kontrolu provést kdykoli v době nemoci,
a to dle vlastního rozhodnutí nebo z podnětu ošetřujícího lékaře či
zaměstnavatele.

Přechod pro chodce u vysokých pecí

Přestože
se
hovoří
o kontrole
léčebného
režimu,
z pohledu zaměstnavatele to není přesné. Režim dočasně neschopného zaměstnance zahrnuje:
stanovení léčebného režimu ošetřujícím lékařem,
povinnost zdržovat se v době dočasné pracovní neschopnosti
v místě pobytu (místo pobytu je místem, kde se bude
zaměstnanec zdržovat v době nemoci) a dodržovat stanovené
vycházky,
povolení vycházek, a to včetně jejich rozsahu a doby,
povolení změny místa pobytu v pracovní neschopnosti, jestliže to
zdravotní stav pacienta umožňuje (tuto změnu však musí
neprodleně písemně nebo jinak prokazatelně oznámit svému
zaměstnavateli), pokr. na str. 4
provádění rehabilitace zabezpečené úřadem práce v zájmu pracovního uplatnění nemocného
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INDICKÝ BAKALA ODCHÁZÍ
PŘEČETLI
JSME

7.6.2019

Moravskoslezský deník autor: Aleš Uher

Lakšmí Mittal – majitel obří kunčické huti ArcelorMittal Ostrava, někdejšího podniku Nová huť – bude na svou takřka
šestnáctiletou podnikatelskou anabázi v regionu vzpomínat jen a jen v dobrém. Byla to pro něj ve všech směrech
investiční trefa do černého. Kdo umí, ten prostě umí!
Vždyť jen od roku 2013 si indický podnikatel a jeho parta z Ostravy stáhli na dividendách částku přesahující 47 miliard
korun. O dalších miliardách, které coby půjčky odtekly do daňových rájů, radši ani nemluvě. Média na daňové
optimalizace a opatření, které udělaly z malých akcionářů smutné přihlížející, upozorňovala mnohokrát. Bez výsledku…
Z regionálního pohledu a v dnešních souvislostech je smutné, že to vše se dělo bez výraznějšího povšimnutí
celostátních a regionálních politiků, kteří příchod Lakšmí Mittala na Ostravsko v minulosti tak kvitovali a zametali mu
cestičku.
Samostatnou kapitolou byl pak přístup majitelů bývalého „enháčka“ k ekologickým škodám, které těžký provoz roky
způsoboval.
Indové po prodeji společnosti Liberty House budou vše pohodlně sledovat jen v tichosti z povzdáli. Slovo vydrancované
je v tomto ohledu možná trochu nadnesené, ale přirovnání Indů z huti k nechvalně známému Zdeňku Bakalovi moc
pokulhávat nebude. Bakala se nám totiž směje ze Švýcarska, Mittalové z Londýna...
Pokračování ze str. 3

Zaměstnavatel například nemůže kontrolovat, jakou činností se zaměstnanec v době nemoci zabývá. Nemocný může malovat byt
nebo kácet stromy na zahradě a dodržování podmínek režimu z pohledu zaměstnavatele tím není porušeno, jelikož se vyskytuje
v určeném místě pobytu.
Zaměstnavatel však může na tuto skutečnost upozornit ošetřujícího lékaře a ten posoudí, zda je taková činnost v souladu se
stanovenou diagnózou.
K 1. červenci 2019 bude novelou zákoníku práce zrušena karenční doba (novela zákona č. 32/2019 Sb.). Zaměstnavatelé budou
hradit náhradu mzdy již od první zameškané směny. Jako kompenzace jim bude snížena sazba na nemocenské pojištění z 2,3 na
2,1 %. Zavedením eNeschopenek by se proces předávání informací výrazně urychlil a zaměstnavatelé by mohli okamžitě podat
podnět k provedení kontroly léčebného režimu okresní správě sociálního zabezpečení. Pouze jejich pracovníci mohou (na rozdíl
od zaměstnavatele) kontrolovat komplexně lékařem stanovený režim dočasně práce neschopného pojištěnce. Z toho důvodu
usilovali zástupci zaměstnavatelů o odklad účinnosti zrušení karenční doby tak, aby zavedení eNeschopenek i zrušení karenční
doby začalo platit současně.

LETOS JIŽ PO PÁTÉ!!!
Opět jsme vyrazili na oblíbený cyklistický zájezd do Pasohlávek, ale v okolí je stále něco nového k objevování a zábavě.
Při nedělním návratu vždy navštívíme cestou nějakou zajímavost. Letos to byli Čejkovice s vinařským sklepem
templářských rytířů a exkurzí v Sonnentoru, bylinkovým rájem s výrobnou čajů.

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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ul. Vratimovská 689, 707 02, Ostrava - Kunčice,
tel. 59 568 6141,
E-mail:vspor01.ostrava@mittalsteel.com

