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OCELÁŘSKÝ PRŮMYSL
Ve dnech 28.6.-29.6.2018 proběhlo společné jednání
zástupců zaměstnavatelů, odborových organizací MSK
ČR, centrály OS KOVO a Ocelářské unie za přítomnosti
europoslanců ČR ve Vendryni. Jednání začalo
informacemi o situaci v jednotlivých obchodních
společnostech, bylo konstatováno, že ocelářský průmysl
nejenom v ČR, ale i celé Evropské Unii je značně
ohrožen z pohledu zachování produkce oceli na
potřebné úrovni a tím i pracovních míst a firem. Byly
postupně promítnuty prezentace OS KOVO s
komentářem předsedy Jaroslava Součka, velmi
konkrétní informace o stavu zaměstnanosti, porovnání
mzdy, pracovních podmínek, výhledu do dalších roků
v ČR i Evropské Unii. Prezentace Ocelářské Unie byla
z jejich pohledu o výrobě a srovnání produkcí
celosvětově a Třinecké železárny hodnotili pouze svou
výrobu.
Velice
pozitivně
hodnotím
vystoupení
europoslanců ČR, dostali jsme informace jak vůbec EU
komise, parlament, sekce jednají, jakým způsobem se
jednotlivé problematiky řeší a jaká je vazba na
ministerstva ČR a následné připomínkování. Dobře na
mne zapůsobil europoslanec Kohlíček, který měl široký
přehled, znalosti a jak říkal, co nevím tak si nechám
vypracovat a zkonzultuji, přitom začal jako tavič ve
sklárnách, vypracoval se na GŘ, byl nezaměstnaný a
dnes vykonává funkci europoslance. Smutné je, že se
europoslanci zúčastnili jen za stranu komunistů, z jiných
stran se omluvili na poslední chvíli z důvodu nemoci.
Výsledkem jednání byla společná deklarace.
Z mého
pohledu
to
byl
strach
ostatních
europoslanců, k čemu se to budou muset zavázat a
naplňovat. Jak se prokázalo, existují opravdu dvě
strany mince a já upřímně doufám, že pro nás padne
ta správná strana.
účastník setkání Pavel Borůvka
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SPOLEČNÁ DEKLARACE

Ve dnech 28.6. - 29. 6. 2018 proběhlo společné jednání zástupců zaměstnavatelů,
odborových organizací MSK ČR, centrály OS KOVO a Ocelářské unie za přítomnosti
europoslanců ČR v hotelu Vitality ve Vendryni
Účastníci jednání po vyslechnutí aktuálních informací o situaci v jednotlivých obchodních společnostech konstatovali, že
ocelářský průmysl nejenom v ČR, ale i celé Evropské Unii je ve velmi složité situaci a značně ohrožen z pohledu zachování
produkce oceli na potřebné úrovni a tím i pracovních míst a firem.
Ocelářský průmysl ve světě je na křižovatce, což vyžaduje výjimečná evropská opatření.
Účastníci jednání se shodli, že je bezpodmínečně nutné čelit výzvám, které před ocelářstvím stojí, a to společně všemi
dostupnými prostředky. Za tímto účelem přijali účastníci jednomyslně tuto Společnou deklaraci, jejímiž hlavními aktuálními
body k řešení a požadavky jsou:
•

Ocelářský průmysl je nedílnou a potřebnou součástí průmyslu EU, jeho rozvoje, tvorby pracovních míst a musí být i
jako dědictví historického vývoje zachován a podporován.

•

Je třeba efektivně zdanit či zamezit dovozu oceli do EU ze zemí, které nedodržují obvyklé ekologické a sociální normy,
a urychleně i účinně reagovat opatřeními proti záměrům nelegální ochrany trhu některých zemí mimo EU.

•

Nastolení spravedlivých a férových podmínek skrze důslednou aplikaci modernizovaných evropských obranných
nástrojů obchodu včetně zrychlení šetření a zohlednění deformací tržního prostředí ve třetích zemích.

•

Omezit přijímání dalších ekologických limitů a jejich zpřísňování v rámci EU a členských zemí s cílem neohrozit
konkurenceschopnost evropského průmyslu.

•

Podporovat ekologické investice ocelářských firem k plnění stávajících předpisů.

•

Realizovat opatření pro ekonomicky přijatelnou energetickou politiku EU i členských zemí z pohledu cen, investic,
emisních povolenek, apod.

•

V členských zemích EU prosazovat a realizovat změnu systému odměňování zaměstnanců za účelem přiblížení a
sjednocení výše mezd v daných odvětvích.

•

V členských zemích EU podporovat a realizovat změnu důchodových systémů s možností ekonomicky přijatelných
předčasných důchodů v důsledku prokazatelného zhoršení zdravotního stavu v rizikových profesích a restrukturalizace
ocelářského průmyslu.

•

Realizovat v rámci EU účinná dotačně podporovaná opatření v oblasti rekvalifikací zaměstnanců ocelářského
průmyslu a programů školství pro výuku a zachování ocelářských profesí v budoucnu.

•

České ocelářské firmy investovaly miliardy korun do ekologizace a modernizace výroby - zabraňme tomu, aby tyto
investice přišly vniveč.

•

Globálně konkurovat dokážeme jen tehdy, pokud budeme mít stejné podmínky jako výrobci mimo EU. Toho lze
dosáhnout jen tak, že se EU bude efektivně bránit nekalé konkurenci ze třetích zemí, třeba uhlíkovou daní na
evropských hranicích.

•

Výnosy z emisních povolenek v rámci EU ETS se nesmí rozpustit v různých kapitolách státního rozpočtu. Musí sloužit
výhradně k investicím do modernizace a ekologizace českého průmyslu, který je ohrožen únikem uhlíku, a energetiky.
Vyzýváme předsedu vlády ČR, aby toto stanovisko zohlednil v konečné podobě státního rozpočtu počínaje rokem
2019.

Všichni účastníci se shodli, že výše uvedené požadavky budou adresovat Evropské komisi, Evropskému parlamentu,
vládám, odborovým evropským centrálám i členským svazům a zaměstnavatelům. Chceme, aby se našimi požadavky
efektivně a urychleně zaobírali. Zároveň bylo ve shodě všech konstatováno, že jsou ze svých úrovní připraveni požadavky
plně podporovat, vzájemně spolupracovat, medializovat a prosazovat.
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ODBORY MAJÍ OBAVY O BUDOUCNOST FIREM A JEJÍ ZAMĚSTNANCE
V RÁMCI PRODEJE ARCELORMITTAL OSTRAVA
MINISTERSTVO PRŮMYSLU CHCE V LÉTĚ ZNÁT VŠECHNY ZÁJEMCE O
ARCELORMITTAL OSTRAVA
Obavy plynou především z nedostatků informací v rámci záměru celého prodeje. Odbory se již několikrát sešly
s vrcholovým vedením společnosti, jednáme na MPO, jednáme na EWC. Nad celým prodejem se vytváří pochybnosti a nejistoty jak odborů, tak i zaměstnanců, zvláště když Moravskoslezský kraj byl tvrdě zkoušen již od
90. let restrukturalizacemi a ztrátami pracovních míst, zánikem firem v tradičním průmyslu a může být vzorem
v „tunelování“ firem přes rádoby investory, kteří slibovali budoucnost a prosperitu.
Jak to bude s Tamehem? Energetika je klíčovým subjektem pro životaschopnost každé hutě, tedy i té Ostravské.
Odborové organizace jako zástupci zaměstnanců samozřejmě oprávněně požadují dodržování zákona, a to
v oblasti poskytování informací a projednávání.
Není nám jedno, kdo firmy koupí a my chceme předem znát jasné záměry a garance zájemců o koupi. Důvody
jsou jasné. Dlouhodobé provozování firem, udržení zaměstnanosti a investice do rozvoje. A to jinak než transparentním informováním a jednáním zástupců zaměstnanců, tedy odborů, se všemi zájemci nejde.
Odborové organizace opětovně osloví vládu, ministerstvo, evropské odborové centrály i Evropskou komisi.
Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) chce v létě před dalším jednáním pracovní skupiny k budoucnosti ostravských hutí znát všechny zájemce o koupi firmy ArcelorMittal Ostrava (AMO).
"Uniká mi racionální důvod, proč neumí zástupci ArcelorMittalu potenciální zájemce a podmínky prodeje zveřejnit
už teď, když říkají, že je stejně zveřejní," uvedl ve vyjádření Hüner. "Není to dobře - navíc, když mi několik eurokomisařů, se kterými jsem o dané věci jednal, potvrdilo, že mají špatné zkušenosti s novými vlastníky firem. Často jde pouze o účelové skupování a následné zavírání. To nesmíme dopustit, vždyť ostravské hutě zaměstnávají
na sedm tisíc lidí," dodal.
"Ve chvíli, kdy jsme narazili na to, že jsme chtěli znát jména, kdo se přihlásil do indikativního seznamu firem,
které mají potenciální zájem o koupi, tak nastal klid a ticho," uvedl předseda Českomoravské konfederace odborových svazů Středula. "Z našeho pohledu to považujeme za signál netransparentnosti prodeje. Za velmi vážný
signál," zdůraznil (psalo se v E15 12. června). V současnosti je situace stále stejná, i my se ptáme na stejnou
otázku, kdo jsou zájemci a odpověď stále nemáme.

PŘEVZALI JSME ZE ZAHRANIČNÍHO TISKU
Arcelor Mittal najala americkou skupinu Bank of America Merrill Lynch, aby řídila prodej aktiv, čímž reagovala na obavy
EU z hlediska hospodářské soutěže v rámci transakce, prostřednictvím které bude kupovat ocelářskou firmu v jižní Itálii
za 1,8 miliardy Eur.
Jakmile společnost ArcelorMittal rozhodne
o kupujícím, bude mít společnost povinnost
oficiálně představit příslušného kupce Evropské
komisi, která ověří, zda byla dodržena stanovená kritéria. Rozhodovací pravomoc Komise
se týká schválení kupujícího poté, co je navržena společností ArcelorMittal.
Rumunsko
Indická společnost JSW Steel plánuje nabídku
na rumunskou firmu ArcelorMittal v Galati.
Dalším zájemcem je Metinvest, který se považuje za nejlepšího kupujícího.
Místopředseda vlády Virel Stefan řekl na
konferenci, že převod akcií bude proveden
pouze s výslovným souhlasem rumunského
státu.
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GDPR ZE VŠECH STRAN
Dne 25. května vstoupilo v platnost nařízení o ochraně osobních údajů. Mnohými je využívána neznalost občanů a
znovu vás instituce oslovují, že musíte opětovně potvrdit, že souhlasíte se zpracováním vašich údajů.
Doporučuji v této fázi velkou obezřetnost. Je důležitých pár zásadních věcí.
Pokud jde o plnění smlouvy, souhlas není potřeba. Jedná se o legálně zpracovávané údaje, a tudíž váš souhlas se
nevyžaduje! A proto jej ani nedávejte!!! Např. máte smlouvu na dodávku energií, je platná a žádný dodatečný
souhlas není nutný. Dále např. si objednáváte něco přes e-shop, k doručení je potřeba vaše adresa, a tudíž není
potřeba váš souhlas. Z důvodu plnění smlouvy jsou zpracovávány vaše údaje bez vašeho souhlasu. Pokud by vám
však chtěli posílat reklamu, pak musí mít váš souhlas a ten musí být uveden odlišně od všech ostatních sdělení. To
znamená, že už není možné, abyste souhlas se zpracováním udělili zaškrtnutí souhlasu s obchodními podmínkami,
v nichž jsou tyto informace schovány. Důležité je také vědět, že nelze souhlas se zpracováním údajů podmiňovat
plnění smlouvy! Např., že by vám nedodávali plyn. I když totiž souhlas neudělíte, nesmíte být při plnění smlouvy
nijak znevýhodněni.
Obdobné je to na úřadech. Pokud je totiž nezbytné pro splnění právní povinnosti správce nebo výkonu veřejné
moci, kdy např. úřad pro účely evidence zpracovává nějaké údaje, váš souhlas nepotřebuje. Platí to i pro
zaměstnavatele, který musí např. kvůli zákoníku práce nebo dalších předpisů zpracovávat spoustu údajů. A protože
tím plní právní povinnost, nepotřebuje váš souhlas.
V současnosti „různí vtipálkové“ to na vás zkoušejí. Ohánějí se právě tím, že je v platnosti nové nařízení,
a tudíž oni souhlas znovu potřebují. Není to pravda! Získají v této chvíli právě jen souhlas na to, co vlastně ani
nechcete. Proto, aby vám mohli posílat reklamu, zjišťovat různými dotazníky, jak jste spokojeni, či aby mohli
předávat vaše údaje dalším stranám. Věta: “ žádáme vás o podepsání nového souhlasu, který vyhovuje nové
právní normě“ je právě jen z toho důvodu, že doposud jej používali nejen na to, aby vám mohli odeslat vámi
objednané zboží, či aby plnily účely, pro které jste je poskytli.
Jedna nejmenovaná společnost expeduje dopis, v kterém vám sděluje, že váš souhlas jim umožní, aby vám
dodávali správné a včasné faktury, že bude sloužit jako prevence rizika přerušení dodávky energií, informování o
haváriích. Malým písmem v souhlasu je dále uvedeno, k čemu všemu jsou jim jejich údaje. Uvádím jen pár příkladů:
zpracování údajů pro analýzu spotřebitelského chování zákazníka, vyhodnocování kreditního rizika, záznamy o
spotřebitelské historii, biometrické údaje, osobní údaje spojené s hlasovou analýzou či nahrávkou zákazníkova
hlasu, údaje spojené s videonahrávkou podoby zákazníka, a účelem zpracování má být vyhodnocování kreditního
rizika a hodnocení platební schopnosti prostřednictvím registru dlužníku, předání vašich údajů do registru na 10 let,
zasílání informačních zpráv, předcházení nedoplatkům ve vyúčtování, poskytování produktů, zboží a služeb
nesouvisející s dodávkou energií atd.
Dále si dovolím vás upozornit ještě na jeden nešvar, ale v souvislosti s občanským průkazem. Je používán např.
pro identifikaci osoby vstupující do budovy nebo zaměstnavatel chce předložit občanský průkaz od nového
uchazeče, nebo v bance při zakládání účtu, při koupi auta na smlouvu atd. To je v pořádku, pokud si nějaký
potřebný údaj opíší, ale je nepřípustné si bez vašeho souhlasu, tak nějak automaticky, pořizovat kopii občanského
průkazu. To mohou provádět jen po vašem souhlasu a ten musí být navíc učiněn svobodně! Jinak je takový souhlas
neplatný.
Doufám, že mé krátké shrnutí vám pomůže v rychlé orientaci.
asob
Dne 18. června jsem se sešel s primátorem Karviné
Ing. Janem Wolfem. Předmětem jednání byla diskuse na
téma mezd zaměstnanců zejména ve firmách, ve kterých
působíme (ArcelorMittal Karviná, Baumann Springs,
Shimano, Stow). Také jsme hovořili o tom, že by firmy
měly více participovat na rozvoji města Karviné, a nejen
posílat vydělané peníze zahraničním vlastníkům a po
městě a nakonec i po zaměstnancích chtít, aby se pro
zaměstnavatele "rozkrájeli“. Pokud zaměstnanci více
vydělají, také ve městě více utratí.
Bc. Emil Bug

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 724365533 pavel.boruvka@arcelormittal.com
Lúčan Luděk ZO Válcovny plechu F-M
558 482 946 mobil 721 427 805 ludek.lucan@arcelormittal.com
Bc. Bug Emil ZO ArcelorMittal Karviná
596 391 338 mobil 602 560 947 emil.bug@arcelormittal.com
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Rada odborů OS KOVO ArcelorMittal Česká republika
ul. Vratimovská 689, 707 02, Ostrava - Kunčice,
tel. 59 568 4231,
E-mail:vspor01.ostrava@mittalsteel.com

