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NA NAŠÍ STRANĚ MÁME CELÝ PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY!!!
NAŠE VLÁDA BUDE BOJOVAT ZA ZÁJMY OSTRAVSKÉ HUTĚ
U EVROPSKÉ KOMISE
Vláda má v případě prodeje ostravské huti ArcelorMittal Ostrava hájit u Evropské komise s maximálním nasazením
české zájmy s přihlédnutím k zájmům zaměstnancům firmy tak, aby huť koupil takový zájemce, který zajistí její udržitelný rozvoj i udržitelný rozvoj celého regionu. Vláda má také požadovat po zájemci o koupi předložení konkrétního
plánu a závazků investic do této huti. K tomu dnes kabinet vyzvala Sněmovna, když se zabývala situací kolem prodeje firmy.
Vlastník ostravské huti, skupina ArcelorMittal indického miliardáře Lakšmí Mittala, ji prodává, protože chce koupit
největší evropskou ocelárnu Ilva v Itálii. Podle podmínek Evropské komise se musí některých podniků zbavit, aby
neměl příliš velký podíl na evropském trhu. Kupcem má být britská firma Liberty House. Firemní odbory však poslaly
do Bruselu komisi své námitky, protože se obávají toho, že prodej firmu trvale a nezvratně poškodí.
Ministryně průmyslu a obchodu Marta Nováková (za ANO) poslancům řekla, že vláda může naléhat na EK a také to
každodenně činí. Stejně tak každý den komunikuje s komisí, jestli nenastala nějaká změna. Konkrétní podmínky,
které EK pro transakci stanovila, vláda podle ní od komise neobdržela. Řekla také, že Evropská komise nenařídila
prodej hutě, ale nařídila skupině redukci jejích kapacit. Prodej je tak podle ní šance, že se nadále bude v ostravské
huti vyrábět. Vláda podle ní chce udělat vše pro to, aby se podařilo udržet zaměstnanost a sociální smír.
Obavu z poškození ostravské hutě vyjádřil dnes i poslanec KSČM Leo Luzar, na jehož popud se Sněmovna situací
zabývala. "Opravdu se spoléháme na to, že skupina ArcelorMittal vybere toho nejlepšího kupce? Svého budoucího
konkurenta na trhu? A spoléháme se na Evropskou komisi, že ví o veškerých problémech a podezřeních, které můžeme mít spojené s tímto nákupem?" ptal se u řečnického pultu. Obavy odborářů jsou podle něj logické.
Zaměstnanci se od představitele Liberty Steel Jona Boltona dozvěděli, že chce společnost provozovat na stávajícím
zařízení jako nízkonákladového dodavatele komodit bez nároku na investice. "Když to přeložím do lidské řeči, dojit,
dojit, dojit, až kráva chcípne," řekl Luzar. Dosavadní vlastník podle něj dělá vše pro to, aby na transakci vydělal, a je
mu jedno, jak bude fungovat huť, které se musí zbavit.
Moravskoslezský hejtman Ivo Vondrák (ANO) poukázal mimo jiné na to, že ještě 36 měsíců pod novým vlastníkem by
měla být huť závislá na obchodní síti ArcelorMittal, a bude tak vystavena nepřímému řízení ze strany a v područí
svého bývalého vlastníka. Lubomír Volný (SPD) je přesvědčen, že nynější vlastník huť prodá někomu, kdo ji ve finále
zlikviduje.
Další poslanec z Moravskoslezského kraje, Zbyněk Stanjura (ODS), zastává názor, že vláda má tlačit na EK a že je
nutná spolupráce s vládami dalších zemí, v nichž ArcelorMittal prodává své další hutě. Na úrovni premiérů je podle
něj možné transakci zablokovat. (zpráva ČTK)

PODAŘILO SE TÉMĚŘ NEVÍDANÉ, VŠICHNI POSLANCI NAPŘÍČ POLITICKÝM
SPEKTREM VYJÁDŘILI JEDNOHLASNOU PODPORU NAŠIM POŽADAVKŮM
TÝKAJÍCÍM SE PRODEJE HUTĚ A UZNALI NAŠE NÁMITKY, KTERÉ JSME ZASLALI
KONTROLNÍMI SPRÁVCI I EVROPSKÉ KOMISI, JAKO LEGITIMNÍ!!!
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NEBUDEME NEČINNĚ PŘIHLÍŽET TRANSAKCI, KTERÁ ANI VZDÁLENĚ NESPLŇUJE
PODMÍNKY EVROPSKÉ KOMISE!!!

Doporučujeme přečíst si stenozáznam ze sněmovny
177. Pozice české vlády a ministerstva průmyslu a obchodu k nucenému prodeji ARCELORMITTAL a.s.
Ostrava

https://www.psp.cz/eknih/2017ps/stenprot/020schuz/s020107.htm#r2
Podařilo se jednohlasně přijmout toto usnesení:

POSLANECKÁ
SNĚMOVNA
VYZÝVÁ
VLÁDU
ČESKÉ
REPUBLIKY,
ABY
S MAXIMÁLNÍM NASAZENÍM HÁJILA U EVROPSKÉ KOMISE ZÁJMY ČESKÉ
REPUBLIKY S PŘIHLÉDNUTÍM KE SPECIFICKÝM ZÁJMŮM ZAMĚSTNANCŮ
ARCELORMITTAL OSTRAVA TAK, ABY DOŠLO K PRODEJI HUTI DO RUKOU
ZÁJEMCE, KTERÝ ZAJISTÍ UDRŽITELNÝ ROZVOJ OSTRAVSKÉ HUTI A TÍM I CELÉHO
REGIONU. A TAKÉ ABY VLÁDA POŽADOVALA PO ZÁJEMCI O KOUPI
ARCELORMITTAL OSTRAVA PŘEDLOŽENÍ KONKRÉTNÍHO PLÁNU A ZÁVAZKU
INVESTIC DO TÉTO HUTI.

Tento prostor byl vyhrazen pro písemné odpovědi Liberty, které
jsme žádali do 24. října. S omluvou po tomto termínu slíbili, že
dodají odpovědi do pátku 26. října, a jelikož jsme žádné odpovědi
nedostali zůstává tento prostor prázdný.
Firma Liberty jen potvrzuje naše domněnky o nekorektnosti v
jednáních a hledá zřejmě jak časově obejít zadané podmínky k
prodeji a vyhnout se tak písemné odpovědi na naše dotazy.
Potvrzují tímto jednáním i reportáže a mediální výroky o pomoci
ArcelorMittal k utlumení a možnému konci výroby v Ostravě.

?

SLEDUJTE I DALŠÍ MIMOŘÁDNÉ ČÍSLO PORKOVÁKA

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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Omlouváme se za chybu v datu u obou předcházejících mimořádných čísel

PORKOVÁK
Rada odborů OS KOVO ArcelorMittal Česká republika
ul. Vratimovská 689, 707 02, Ostrava - Kunčice,
tel. 59 568 4231,
E-mail:vspor01.ostrava@mittalsteel.com

