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AKTIVNĚ KOMUNIKUJEME
V odpovědi na dopis jsme uvedli, že bylo 9.7.
jednání s majitelem firmy Sanjeevem Guptou,
který nás ujistil, že jeho hlavním zájmem je
prosperita firmy.
Informujeme průběžně premiéra co je
obsahem Dohody. V Dohodě nejsou uvedeny
konkrétní investiční priority, protože firma si
vyžádala 100 pracovních dní k provedení
analýzy firmy. Dohoda z našeho pohledu
pokrývá všechny zásadní oblasti fungování
budoucnosti huti. Tvořili jsme ji co nejpečlivěji,
jak to jen bylo možné. Zmiňujeme také situaci
v ocelářství a žádáme, aby komise pro ocel
zastřešená Ministerstvem průmyslu a obchodu
začala pracovat co nejdříve, podala konkrétní
návrhy na fungování ocelářství v ČR a
prosazovala jejich účinnost.

Premiér následně odpovídá dopisem ze dne
30. července. Oceňuje přehledný popis
aktuálního stavu a vyjadřuje uznání nad
finalizací Dohody. Dále sděluje, že česká
vláda přikládá ocelářskému průmyslu velký
význam a dlouhodobě tento sektor
podporuje.
„Velice si cením naší průběžné komunikace
a informací, které mi poskytujete nejen
k situaci v Liberty Ostrava, ale také ke stavu
českého ocelářství“ píše premiér Babiš.
Následuje naše odpověď k aktuálnímu stavu
k 31.7.
Nyní vyzýváme Liberty a čekáme na
termín podpisu Dohody. Dále sledujeme
situaci v ocelářství a vyvíjíme v rámci
svých možností maximální aktivity na
podporu ocelářství.
Sobolová Alena
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ČERPÁNÍ DOVOLENÉ URČUJE ZAMĚSTNAVATEL
Je pravda, že zaměstnavatel nemá právo určovat čerpání celoročního výměru dovolené, ale že část dovolené si může
určit zaměstnanec sám?
Celou dobu čerpání dovolené určuje sám zaměstnavatel. Zaměstnanec o době čerpání dovolené až na výjimku, stanovenou v § 218
odst. 3 zákoníku práce, která se týká nevyčerpané dovolené za minulý rok, nerozhoduje a sám si dovolenou stanovit nemůže. Názor,
podle něhož polovinu dovolené určuje zaměstnavatel a polovinu dovolené zaměstnanec, není v souladu s platnou právní úpravou.
Postup zaměstnance, který pouze oznámí zaměstnavateli, že si bere dovolenou (bez toho, aby mu zaměstnavatel tuto dovolenou
schválil), lze považovat za porušení pracovní kázně. To však nebráni v tom, aby zaměstnavatel na žádost zaměstnance určil čerpání
dovolené na dobu, o kterou zaměstnanec požádal. A nyní ke zmíněné výjimce. V § 218 odst. 3 zákoníku práce je stanoveno, že není-li
čerpání dovolené určeno nejpozději do 30. června následujícího kalendářního roku, má právo určit čerpání dovolené rovněž
zaměstnanec. Čerpání dovolené je zaměstnanec povinen písemně oznámit zaměstnavateli alespoň 14 dnů předem, pokud se
nedohodne se zaměstnavatelem na jiné době oznámení.
Zdroj: Sondy revue 7/2019 právní servis strana II

DOPIS KOLEGŮM Z ODBOROVÝCH ORGANIZACÍ
Z RUMUNSKA, LUCEMBURSKA, ITÁLIE A
BELGIE, ABYCHOM SPOJILI NAŠE SÍLY
Naši zaměstnanci jsou od 1.7.2019 nově pod hlavičkou skupiny Liberty. Jak
všichni víme, tento prodej byl vynucen Evropskou komisí, jako součást tzv.
kompenzačního balíčku v souvislosti s nákupem italské hutě Ilva skupinou
ArcelorMittal. Evropská komise se velice angažovala v tom, aby k prodeji došlo.
Ačkoliv převzetí podniků novým majitelem proběhlo ve všech dotčených zemích
v pořádku a za podpory našich zaměstnanců, všichni si uvědomujeme, že skupina
Liberty, nebude přes veškerý zájem a snahu schopna dlouhodobě provozovat
jednotky, které se díky diskriminující politice Evropské komise a prakticky
neexistující ochraně vlastního trhu ocitly v ohrožení. Jsme si jisti, že se shodneme
na tom, že pokud mají naše podniky přežít a rozvíjet se i pod novým majitelem a
vytvářet smysluplnou konkurenci, tak jak to požaduje Evropská komise, bude
nutné, aby začaly všechny co nejdříve generovat udržitelné hospodářské výsledky,
nebo minimálně negenerovaly ztrátu z provozní činnosti.
Situace je opravdu alarmující. Další navýšení importních kvót k 1.7. 2019 o 5 %
v situaci, kdy realistické odhady počítají s nárůstem spotřeby oceli v EU o méně
než 0,5 % znamená, že Evropská komise nebere nedávné připomínky generálních
ředitelů evropských hutních podniků vážně. Za těchto okolností, nemůžeme
nečinně přihlížet tomu, jak Evropská komise cíleně likviduje celý evropský
ocelářský průmysl.
Žádáme Vás proto, abyste podpořili dopis, který hodláme zaslat Evropské komisi
jménem 16 200 zaměstnanců, které firma Liberty nyní přezvala. Bez podpory
Evropské komise jsou jen malé šance, že naše firmy ustojí dlouhodobou
diskriminaci ocelářského průmyslu v Evropě a budou úspěšně fungovat. Právě
úspěšné a dlouhodobé fungování je to, o co všichni usilujeme.
Děkujeme Vám za Vaši podporu. Prosím, dejte nám vědět, zda můžeme poslat
tento dopis i Vašim jménem.
Odborové organizace s působností v Ostravě.
Pozn. Reakce? ŽÁDNÁ!!! Napsali jsme tedy na Evropskou komisi za Ostravu.

OTÁZKA K PÍSEMNÉMU ZODPOVĚZENÍ P-002220/2019 KOMISI
KATEŘINA KONEČNÁ (GUE/NGL)
Předmět:

Ochranná opatření EU týkající se oceli

Ochranná opatření EU týkající se oceli představovala v ochraně před nárůstem
dovozu významný krok vpřed, avšak nedosáhla zamýšleného cíle. Tím bylo
původně zabránit nárůstu dovozu poté, co Spojené státy zavedly na výrobky z oceli
cla podle § 232. Tato ochranná opatření však byla minulý měsíc automaticky
zvýšena o 5 %, a to i přes protesty ocelářského průmyslu a výhrady členských států.
K takto výraznému navýšení celních kvót - v letošním roce již druhému - dochází
navzdory tomu, že podle odhadů má poptávka po oceli v EU v roce 2019 klesat.
Celkový ekonomický výhled je spíše nepříznivý. Ceny surovin a energie jsou vysoké
a kolísají. Vzrostly uhlíkové náklady. Několik členských států oznámilo snížení
výroby a o práci mohou přijít tisíce osob. 24. června obdržela Komise dopis 35
poslanců EP, kteří žádají, aby své rozhodnutí zvýšit ochranná opatření týkající se
oceli znovu zvážila. Žádné odpovědi se však dosud nedočkali. V této souvislosti se
proto dotazuji: Proč Komise za těchto okolností zvyšuje ochranná opatření EU
týkající se oceli? Proč se Komise rozhodla nebrat ohledy na výhrady členských
států, ocelářského průmyslu a poslanců EP?
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CS
P-002220/2019
ODPOVĚĎ CECILIE
MALMSTRÖMOVÉ
JMÉNEM EVROPSKÉ KOMISE
(7.8.2019)
Komise
v současné
době
přezkoumává ochranná opatření
týkající se oceli s cílem určit, zda
bude s ohledem na vývoj na trhu
nezbytná úprava celních kvót. Útvary
Komise v současné době provádějí
technickou analýzu 200 podání
obdržených od zúčastněných stran.
Jak stanoví nařízení, kterým se
1
ukládají konečná opatření , kvóty
na období od 1. července 2019
do 30. června 2020 se zvýšily o 5 %.
V souladu
s pravidly
Světové
obchodní organizace musí být
opatření po prvním roce své platnosti
postupně liberalizována. Úroveň
liberalizace by však mohla být
upravena, pokud to bylo považováno
za vhodné, jakmile budou známy
výsledky šetření.
Komise bere obavy členských států,
poslanců Evropského parlamentu
a výrobců oceli v Unii velmi vážně
a je odhodlána provést přezkum
opatření, aby zajistila dostatečnou
ochranu ocelářského průmyslu EU.
Komise uspíšila zahájení přezkumu
o šest týdnů, aby mohla provést
případné změny dříve, než se
původně předpokládalo. Komise byla
navíc vždy připravena setkat se
s představiteli ocelářského průmyslu.
Útvary Komise pravidelně poskytují
aktuální informace členským státům
a poskytují
aktuální
informace
poslancům Evropského parlamentu
tím, že odpovídají na obdržené
dopisy a řeší otázky v rámci Výboru
pro mezinárodní obchod (INTA).
Šetření pokračuje dobře a nyní
dospívá do konečné fáze. Svá
zjištění Komise oznámí do poloviny
srpna 2019. Členské státy budou
v souvislosti s návrhem konzultovány
na začátku září 2019, aby byly
případné
úpravy,
budou-li
považovány za nezbytné, provedeny
do 1. října 2019.

TISKOVÁ ZPRÁVA

Jednání s ministrem průmyslu
Karlem Havlíčkem dne 31.7.2019
Praha, 1. srpna 2019
Nejen ocelí se v Ostravě zabýval vicepremiér a ministr průmysl a obchodu Karel Havlíček
Českou ocel bude řešit ocelářská komise. Vzniknout má jako poradní orgán vlády a prvně jednat v září v Ostravě u
příležitosti slavnostního setkání nového vlastníka ostravské huti Liberty s partnery a zaměstnanci. Také se podepíší
dokumenty o spolupráci mezi odbory a Liberty a Ministerstvem průmyslu a obchodu a Liberty. Po delší době panuje
shoda zaměstnanců se zaměstnavateli a státem. Jeden z výstupů nabitého dne vicepremiéra a ministra průmyslu a
obchodu Karla Havlíčka v Ostravě.
Shoda panuje i s krajem a městem. Na jednáních tak nechyběli hejtman Moravskoslezského kraje Ivo Vondrák a ostravský
primátor Tomáš Macura. „Navštívili jsme území, která se musí sanovat ve správě státního podniku DIAMO. Pokračování sanace
lagun OSTRAMO je prioritou, finanční limit 2,9 mld. korun by neměl být překročen. Na místě by mohla vzniknout průmyslová
zóna nebo lesopark,“ říká vicepremiér a ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček a dodává: „Zjišťovali jsme také aktuální
stav s odvalem v Heřmanicích.“
„Odval v Heřmanicích se sanuje a separuje s důrazem na minimalizaci negativních vlivů na okolí a s monitoringem kvality
ovzduší. Speciální linka je v provozu dva roky, o tom, jak to s ní bude dál, jednáme s Ostravskou těžební,“ říká ředitel státního
podniku DIAMO Jiří Jež.
„Dalším místem, které jsme prošli, byl bývalý uhelný důl a bývalá koksovna Trojice. Zde jsme se s ministrem Karlem Havlíčkem
shodli, že není třeba nic uspěchat,“ říká primátor statutárního města Ostrava Tomáš Macura a dodává: „Nový geologický
průzkum kontaminovaného území má být hotov do konce letošního roku. Výsledky ukáží, co s aktuálně pozastaveným projektem
sanace.“
Vedení MPO zavítalo také do Moravskoslezského inovačního centra Ostrava. MSIC je moderní místo plné šikovných lidí, kteří
podporují firmy se zajímavými technologickými nápady. MSIC intenzivně spolupracuje s univerzitou a dalšími partnery a čím dál
tím víc ho vyhledávají firmy. Vše v duchu inovační strategie 2019 - 2030 v souladu s programem The Country for the Future.
„Velmi mě těší slova ministra Havlíčka, který MSIC označil za úžasný komplex, za jeden z nejlepších příkladů inovačních center a
inkubátorů v České republice,“ říká hejtman Moravskoslezského kraje Ivo Vondrák a dodává: „Z rostoucího zájmu firem máme
radost a vycházíme mu vstříc. Chystáme třeba rozšíření Technologického parku, kdy projekt už má konkrétní obrysy.“
Uskutečnila se také dvě jednání v Liberty. Nejdřív s vedením firmy, poté s OS KOVO. Probral se aktuální stav a závazky na
všech stranách. „MPO je připraveno pomoct. Zmiňovaná ocelářská komise by se tak měla zabývat nejen zájmy producentů a
přenášet je na vládní úroveň, ale její součástí by měli být i zástupci automobilového sektoru a stavebnictví i dalších organizací.
Tak, aby se daná oblast řešila průřezově,“ říká náměstkyně ministra průmyslu a obchodu Silvana Jirotková a dodává:
„Kromě memoranda s Liberty a dohody OS KOVO s Liberty, která se má v memorandu odrazit, by MPO mělo mít člena v dozorčí
radě dané společnosti.“
Kromě dříve zmiňovaného vzniku ocelářské komise v Ostravě zaznělo i to, že si lze představit nepřímou formu podpory české
oceli, kterou by mohla připravit vláda, spojenou s produkcí oceli a konkrétními regiony. Těžší je řešit dovozovou ocel. Za měsíc
letí premiér s ministrem průmyslu a obchodu do Turecka, program jednání se bude ladit. V současné době to vypadá, že by se
mohla probrat také ocel.
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OPRÁVNĚNÍ ZAMĚSTNANCE ODMÍTNOUT VÝKON
PRÁCE
Právo odmítnout výkon práce, o níž má zaměstnanec důvodně za to, že
bezprostředně a vážným způsobem ohrožuje jeho život nebo zdraví, s tím že
toto odmítnutí nelze posuzovat jako nesplnění povinností zaměstnance, je
další zásadní právo zaměstnance směřující k ochraně jeho života a zdraví.
Pouze zaměstnanec sám ví, jestli je schopen daný úkon provést (v praxi např.
přenést nějaké těžké břemeno apod.) či zda to je nad jeho momentální síly.
Pokud zaměstnanec využije svého práva odmítnout výkon práce, o níž má
důvodně za to, že bezprostředně a závažným způsobem ohrožuje jeho život
nebo zdraví, popřípadě život nebo zdraví jiných fyzických osob, takové
odmítnutí není možné posuzovat jako nesplnění povinností zaměstnance.
V této souvislosti je třeba akcentovat "důvodnost" a "bezprostřední ohrožení
závažným způsobem". Ustanovení tedy nelze vykládat tak, že by zákon
poskytoval ochranu i zaměstnanci, který odmítne výkon práce nedůvodně,
resp. zjevně účelově. Zdroj: Sondy revue 7/2019 strana XIV

12.8. v 8 hod.
HURÁ JSOU TU DOBY NAŠICH DĚDŮ
Hliníková konvička plná černé kávy, tlustě ukrojený chleba
se sádlem a škvarky.
Nebo nápady ve firmě GTH jsou lepší? Je libo chleba se
sekanou, bagetou nebo sendvič? Přeji Všem dobrou chuť!
Pavel Borůvka

INSOLVENCE A EXEKUCE
Tato oblast si žádá specialistu, který se tímto zabývá. Využijte poradny:
https://www.financnitisen.cz/kontakt_ostrava.php
Tel:
(+420) 595 532 740
Zelená
linka:

800 722 722 (v provozu každé pracovní pondělí od 8.30h do 12h
a od 13h do 17.30h)

E-mail:

poradna@financnitisen.cz
Otevírací doba:
Po - Čt 8h – 18h

12.8. v 12 hod.

Pá

8h – 16h

Nebo na bezplatnou právní poradnu Exekutorské komory:
https://www.ekcr.cz/1/poradny/29-bezplatne-pravni-poradny
on-line: https://www.dluhovaporadna.cz/
Mgr. Bc.Sobolová Alena, MBA ZO Energetika
595 686 141 mobil 774 101 642 alena.sobolova@libertysteelgroup.com
Verner David ZO Laboratoře a Výzkum
595 684 034 mobil 724 937 020 david.verner@libertysteelgroup.com
Borůvka Pavel ZO Vysoké pece
595 686 254 mobil 724 365 533 z12.kovo@libertysteelgroup.com
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ul. Vratimovská 689, 707 02, Ostrava - Kunčice,
tel. 59 568 6141,
E-mail:vspor01.ostrava@mittalsteel.com

