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Tisková zpráva OS KOVO k situaci ve společnosti ArcelorMittal Ostrava
Vedení Odborového svazu KOVO (dále jen OS KOVO) a představitelé základních organizací OS KOVO
(dále jen ZO OS KOVO), které působí ve společnosti ArcelorMittal Ostrava, postupují ve shodě při snaze
aktivně se účastnit prodeje společnosti ArcelorMittal Ostrava jako zástupci zaměstnanců. Společnou snahou
je napomoci dalšímu fungování huti se současným počtem zaměstnanců, které zajistí pouze nový vlastník
s jasným transparentním investičním plánem zaručujícím budoucí konkurenceschopnost huti na trhu.
Současný postup společnosti ArcelorMittal a Liberty House Group má podle našeho mínění vytvořit pouhé
zdání, že bude zachováno konkurenční prostředí v Evropské unii. Ve skutečnosti půjde o stínovou
konkurenci, která je pouze předstíráním zachování konkurenčního prostředí a může vést k útlumu výroby a
později k uzavření huti.
Vedení OS KOVO podporuje postup představitelů ZO OS KOVO ze dne 7. 11. 2018, kdy odešli z jednání
s panem Guptou (Liberty House Group), který nebyl schopen zodpovědět základní otázku o investičním
plánu zajišťujícím budoucí konkurenceschopnost huti.
„Potencionální kupec Liberty House Group dosud nepřesvědčil OS KOVO o své připravenosti a schopnosti
převzít společnost a dlouhodobě ji rozvíjet“ řekl Jaroslav Souček, předseda OS KOVO a dodal „Jsem
připraven otevřít toto téma na jednání Rady hospodářské a sociální dohody ČR dne 19.11.2018.“
Vedení OS KOVO a představitelé ZO OS KOVO deklarují, že budou i nadále postupovat ve vzájemné shodě
a budou společně činit veškeré kroky potřebné k dlouhodobému zachování pracovních míst ve společnosti
ArcelorMittal Ostrava. To se týká i případných protestních akcí s využitím veškerého potenciálu, kterým
disponují ZO OS KOVO a OS KOVO.
Praha 9. 11. 2018
Za Vedení OS KOVO:
Jaroslav Souček v.r.
Předseda
Odborový svaz KOVO

Za ZO OS KOVO:
Mgr. Bc. Alena Sobolová MBA v.r.
Předsedkyně ZO OS KOVO
Odborová organizace Ostravská Huť

Ing. Petr Slanina v.r.
Předseda ZO OS KOVO
ArcelorMittal ČR
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Věc: Doplňující informace k námitkám vzneseným odborovými organizacemi dne 22.10. 2018 k prodeji jednotky
ArcelorMittal Ostrava firmě Liberty House

Případ: M.8444 (prodej kompenzačních balíčků – ostravská huť)

Vážená paní komisařko,
za stranu zaměstnanců vnášíme doplňující námitky k případu M.8444 a doplňujeme informace, které jsme uvedli
v námitkách ze dne 22.10. 2018. Děkujeme, že se Váš úřad těmito závažnými připomínkami bude zabývat.

1. Námitka proti deklarovanému investičnímu plánu společnosti Liberty House porušující podmínku Evropské
komise uvádějící, že:
„Kupec bude disponovat finančními zdroji, prokázanými znalostmi v oboru a motivací zachovávat a rozvíjet
prodávanou společnosti jako životaschopnou a aktivní konkurenční sílu, která bude konkurovat společnosti
ArcelorMittal a dalším konkurentům“. (Committment to the European Commission – Case M.8444, sekce E).
Společnost Liberty House veřejně v médiích oznámila, že do ostravské hutě hodlá investovat v následujících 5 letech 150
miliónů EUR a to tím, že s těmito prostředky hodlá realizovat investiční plán, který byl připraven skupinou ArcelorMittal.
Na náš konkrétní dotaz, co tento plán obsahuje, nebyli zástupci Liberty House schopni odpovědět. Proto jsme na správce
odděleného majetku, Ashoka Patila vznesli na pravidelném setkání dotaz, co konkrétně tento business plán obsahuje a
zda je např. součástí i investice do drátové tratě, kterou skupina ArcelorMittal připravovala. Bylo nám sděleno, že tento
plán obsahuje pouze nejnutnější investice potřebné k udržení fungování stávajících zařízení, nikoliv k dalšímu rozvoji
společnosti a také neobsahuje žádné investice do nových zařízení.
Vznášíme námitku, že plánované investice v objemu 150 MEUR za 5 let jsou pod úrovní investic, které v ostravské
huti realizoval ArcelorMittal a jsou pod úrovní odpisů. Nesplňují tedy kritérium evropské komise ani na to, aby
jednotka byla udržována, natož, aby se dále rozvíjela a to tím, že nejen neplánují žádné strategické investice, ale
také investiční plán je pod úrovní odpisů.
Společnost Liberty House se nezabývá tím, jak bude řešit modernizaci zastaralé ocelárny ani modernizaci finálních tratí.
Dle jejich slov chce provozovat stávající zařízení a být nízkonákladovým výrobcem komodit. Nemá tedy zájem na tom, huť
rozvíjet a rozvíjet výrobky s vyšší přidanou hodnotou, jak to v poslední době dělal ArcelorMittal (závitové tyče, leaf springs
apod.). Toto nás utvrzuje v přesvědčení, že Liberty House chce ostravskou jednotku využívat pouze jako zdroj financování
svých jiných akvizic bez záměru investovat.
Z důvodu výše zmíněného, požadujeme, aby součástí kupní smlouvy byl také investiční plán řešící nutné
strategické investice do ostravské huti. Tímto je především řešení zastaralé ocelárny a také modernizace finálních
tratí. Jen s těmito investicemi může být ostravská huť dlouhodobě udržitelná.

2. Námitka proti záměru společnosti Liberty House nekupovat ostravskou energetiku TAMEH Czech a nechat ji ve
vlastnictví skupiny ArcelorMittal. Strana odborů má vážné obavy, že v případě, že bude ArcelorMittal dále
vlastnit energetiku, bude mít původní majitel i nadále kontrolu nad prodávaným subjektem, tj. ostravskou hutí,
což je v rozporu s podmínkami Evropské komise. Tato kontrola se týká jak finanční oblasti, kdy se náklady na
elektrickou energii a další média pohybují ve výši cca 120 MEUR ročně, což je velmi významná položka
v nákladech ostravské huti, tak i dalších oblastí. Mezi ně patří přístup k citlivým informacím a technologická
rizika. Níže poskytujeme bližší informace k těmto rizikům:
a)
Ostravská huť byla vybudovaná jako tzv. integrovaná huť, znamená to, že má uzavřený a samostatný cyklus
výroby, tekutého železa, oceli a finálních výrobků. Vyrábí si koks, aglomerát i elektrickou energii a energetika situovaná
uvnitř areálu společnosti je jeho nedílnou součástí.
b)
Ostravská huť nemá možnosti odběru elektrické energie z jiných zdrojů. Toto vyplývá z veřejně dostupných
zdrojů (sbírka listin), kde studie společnosti PWC jednoznačně říká, že huť nemá možnost odebírat elektrickou energii
z žádných alternativních zdrojů. (posudek PWC ze dne 15.3. 2010, strana 9, sbírka listin).
c)
Ostravská huť nemá možnost získat žádného jiného odběratele na zpracování svých vedlejších produktů (plynů)
vznikajících při výrobě koksu, železa apod. Tím, že by energetika tyto plyny neodebírala, což je v budoucnu možné,
protože to pro ni není nákladově výhodné, by došlo ke ztrátám na straně ostravské huti a k nutnosti tyto plyny bezúčelně
spalovat, což by vedlo k povinnosti odevzdávat více emisních povolenek a tím by vznikly ostravské huti další náklady.

PORKOVÁK 2

d)
V případě, že energetiku bude vlastnit společnost ArcelorMittal, bude mít tato konkurenční skupina na základě
odběru energií jednotlivými technologickými celky ostravské huti absolutní přehled nad jejím fungováním a to
v reálném čase. To znamená veškeré informace o primární i finální výrobě včetně toho, jaké tratě jedou či jaká
zařízení nejsou v provozu. Za těchto okolností nelze technicky zajistit, že skupina ArcelorMittal nebude mít přístup
k citlivým a velmi podrobným provozním informacím.
e)
S ohledem na cenotvorbu je pro ostravskou huť klíčové mít možnost ovlivňovat náklady energetiky, neboť
současný model COST+ dodavatele nemotivuje k výrobě s co nejnižšími náklady. Klíčovými faktory ovlivňujícími náklady
rozumíme cenu uhlí, surovin na výrobu aglomerátu a emisních povolenek. O skutečnosti, že cena uhlí je klíčovým faktorem
ovlivňujícím variabilní náklady vypovídá rovněž již citovaný posudek PWC, stránka 11 bod 2.5.2., který zmiňuje následující:
„Variabilní náklady jsou závislé na objemu dodané energie a cen vstupů, především černého energetického uhlí.“ Tyto
faktory ve vazbě na model cenotvorby, mají zásadní vliv na prodejní cenu elektrické energie a dalších médií. Navíc
ostravská huť je vlastníkem dostatečného množství povolenek, které vystačí společnosti i elektrárně na minimálně příští 4
roky.
f)
z hlediska obchodního a provozního řízení je podstatné mít kontrolu nad pravidelností dodávek médií, a to oběma
směry. Výpadky v dodávkách médií, tj. blackouty a podobné události (např. v důsledku zanedbané údržby), mohou vážně
ohrozit chod celého podniku a vést k nevratným škodám na zařízení a v extrémních případech i k vážnému ohrožení
bezpečnosti podniku a jeho okolí.
Z těchto důvodů strana odborů trvá na tom, aby energetika TAMEH Czech byla součástí prodávaného balíčku
spolu s ostravskou hutí.
3. Námitka proti postupu skupiny ArcelorMittal v prodejní agentuře ArcelorMittal Commercial k.s prodávající
ploché výrobky ostravské huti.
Společnost ArcelorMittal Commercial CZ k.s. je podle našich informací součástí kompenzačního balíčku a měla by
zajišťovat prodej plochých výrobků za ostravskou huť.
Ke dni 29.10. 2018, tj. po uplynutí téměř 6 měsíců od oddělení hutě od skupiny ArcelorMittal, figurují jako prokuristé
společnosti zaměstnanci skupiny ArcelorMittal, pan Ladislav Král a Tomasz Plaskura, kteří do budoucna nebudou součástí
ostravské huti a jsou zároveň členy orgánů jiných společností vlastněných skupinou ArcelorMittal (např. ArcelorMittal
Europe CZ s.r.o., která má shodný předmět činnosti, nebo se jedná o společnost ArcelorMittal Eisenhuttenstadt), V této
souvislosti vznášíme námitku, pro podezření ze střetu zájmů v situaci, kdy důvodně předpokládáme, že zmíněné
osoby mají neomezený přístup k obchodním informacím ostravské huti i skupiny ArcelorMittal.
Dále žádáme Evropskou komisi, aby prošetřila podnět od našich členů týkající se rozdělení zaměstnanců v této společnosti,
kdy z původních 30 zaměstnanců, pracuje podle našich informací pro ostravskou huť nyní pouze 10 osob. Požadujeme,
aby skupina ArcelorMittal vysvětlila, na základě jakých kritérií přidělila ostravské huti pouze 10 zaměstnanců a proč si
většinu klíčových prodejců nechala. Jak nám sdělil správce majetku Ashok Patil, musí ostravská huť nyní hledat nové
zkušené obchodníky a z tohoto titulu bude Liberty House uzavírat s ArcelorMittal smlouvy na využívání obchodní sítě až po
dobu 3 let.
4. Námitka proti záměru společnosti Liberty House zachovat stávající management i po dokončení koupě. Tento
záměr byl deklarován v médiích panem Jonem Boltnem. Strana odborů vznáší námitku, aby zahraniční manažeři,
kteří jsou profesně spjati se skupinou ArcelorMittal a jsou jí zcela loajální, i nadále řídili klíčové pozice
v ostravské huti.
Toto rozhodnutí skupiny Liberty House potvrzuje naši domněnku, že oba subjekty jsou propojené a že i po dokončení
prodeje, bude firma ArcelorMittal ostravskou huť skrytě řídit a omezovat její aktivity v oblasti konkurování skupině
ArcelorMittal přes tyto osoby. Odmítáme, aby klíčové posty v podobě financí, prodeje, investic a celkového řízení hutě, byly
v rukou rotujících zahraničních manažerů skupiny ArcelorMittal, kteří jsou loajální vůči skupině ArcelorMittal a nikoliv vůči
ostravské huti. Našim cílem je vytvoření skutečné konkurence jak skupině ArcelorMittal, tak i ostatním subjektům.
Ostrava: 5. listopadu 2018

NEZAPOMÍNÁME ANI NA KOLEKTIVNÍ VYJEDNÁVÁNÍ
Návrh Dodatku pro rok 2019 jsme předali 23. října 2018 v AMO a 1. listopadu v Tameh Czech. Zaměstnavatel nám
v termínu dle zákona odpověděl. Situace nepřekvapila, odbory maximum možného, zaměstnavatel nula a text: bude
předmětem vyjednávání.
Navrhli jsme do nárůstu tarifních tříd částku 3500,-Kč. Dále jsme navrhli zvýšení příplatku za pohotovost, změny
v odměnách za splnění mimořádných úkolů, zvýšení odměny na splnění provozního hospodářského výsledku,
příspěvek na dlouhodobé finanční výsledky přesunout na měsíc červen, zvýšení příplatku za svátek a zvýšen
příspěvku na penzijní či životní pojištění o 700,-Kč. Dále máme v požadavcích změnu pravidel pro prémiový řád a
také, aby se stal součástí kolektivní smlouvy.
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CAMBUSLANG OZNÁMIL PROPOUŠTĚNÍ
Cambuslang (Velká Británie), 14. prosince 2017 - Společnost Liberty Steel, která znovu otevřela v říjnu
2016 závod Dalzell a poté Clydebridge v Cambuslangu, požádala 190 pracovníků, aby zvážili možnost
odstupného
Společnost, která minulý rok slíbila revitalizovat ocelárny Lanarkshire, oznámila propouštění několik týdnů před Vánoci.
Společnost Liberty Steel, která znovu otevřela závod Dalzell v říjnu 2016a poté Clydebridge v Cambuslangu, požádala
190 pracovníků, aby zvážili odstupné.
Dopisy, ve kterých jsou zaměstnanci žádáni o ukončení pracovního poměru, s nabídkou 2 měsíců nedaněné mzdy, byly
zaměstnancům rozeslány 3 týdny před Vánoci.
Zástupci Liberty Steel říkají, že nemají konkrétní číslo, kolik lidí by mělo firmu opustit, zaměstnanci ale naznačují, že
chtějí zrušit přibližně 40 pracovních míst.
V červenci oznámil výrobní gigant plány na obnovení výroby oceli v Cambuslangu, ale tento týden připustil, že došlo ke
zredukování smlouvy, čímž došlo k nadbytečnosti zaměstnanců.
Jeden ze zaměstnanců, který si nepřeje být jmenován, sdělil, že je zničený vývojem situace. „Toto místo bylo špatně
řízené od jeho znovuotevření v dubnu 2016,“ řekl. „Nemáme žádné nové objednávky, na kterých bychom mohli pracovat.
Je to další rána pro zdejší zaměstnance. Když Liberty společnost přebírala, slíbili ráj na zemi, ale doteď nic z toho
nesplnila. Obávám se, že toto může být začátek kroků vedoucích k dalšímu uzavření. Vzdal jsem se jiné práce, abyc se
sem vrátil, a teď budoucnost vypadá nejistě. Nemůžu si dělat žádné plány.“
Liberty Steel uvedla, že zůstává v obou lokalitách, které byly znehodnoceny předchozími vlastníky Tata Steel v prosinci
2015.
Liberty představila svoji vizi „Greensteel“, podle které válcovny poháněné obnovitelnými zdroji energie zajistí udržitelný
rozvoj pro tyto podniky získané v dubnu 2016.
Mluvčí společnosti řekl: „Očekávali jsme, že opětované otevření společnosti Dalzell a obnovení zákaznické základny
bude náročným projektem. Proces zajištění zakázek však trvá déle, než bychom si přáli. Aby bylo možné zajistit správné
fungování podniku a jeho existenci do budoucna, je nutné krátkodobě snížit náklady. Oznámili jsme našim
zaměstnancům, že součástí tohoto procesu bude dobrovolné ukončování pracovního poměru na začátku nového roku,
ale nejedná se o hromadné propouštění. Stále diskutujeme o dalších možnostech se zaměstnanci a odbory, takže ještě
nebyla učiněna žádná konečná rozhodnutí. Nicméně jsme přesvědčeni o dlouhodobé prosperitě a máme v úmyslu
spolupracovat s našimi zaměstnanci, abychom zajistili úspěšný chod Dalzell a nakonec obnovili sesterskou firmu
Clydebridge.“
Steve McCool, vedoucí odborového svazu pracovníků v ocelářství, řekl: „Snažili jsme se udržet Lanarkshire naživu a tato
zpráva je smutným připomenutím, že je třeba ještě mnoho práce udělat. Zástupci Liberty řekli, že se chtějí vyhnout
povinnému propouštění a budeme tvrdě pracovat, abychom dodrželi tento slib. Skotská výroba oceli má potenciál na
skvělou budoucnost a veřejnost očekává, že společnosti, jako je Liberty, stejně jako skotská vláda, budou hrát svou roli
při jeho realizaci.“
Připravil Edel Kenealy
Zdroj:Zveřejněno na webu Daily Record, významného skotského deníku, zde https://www.dailyrecord.co.uk/news/localnews/jobs-blow-cambuslang-steel-works-11694137§

POLDOVKA SE BUDE ZNOVU
DRAŽIT – TENTOKRÁT ZA
PŘÍSNĚJŠÍCH PRAVIDEL
Na pátek 16. listopadu se připravuje již čtvrtá,
tentokrát elektronická, dražba zkrachovalého
hutního podniku Poldi Kladno. Předcházející
pokusy Poldovku vydražit skončily pokaždé podle
stejného scénáře - vítězové dražeb ve stanovené
lhůtě nezaplatili

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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Spekuluje se, že vydražitelé se tímto způsobem maření dražby
snaží srazit cenu podniku na minimum. Pro páteční dražbu jsou
stanoveny přísnější podmínky. Na rozdíl od předchozích dražeb
musí tentokrát zájemce složit dražební jistotu ve výši 90 milionů
korun. Přestože minimální cena podniku činí 160 milionů korun,
což je o 20 milionů méně, než činí znalecký posudek, do dražby se
zatím nikdo nepřihlásil. Podle obchodního rejstříku společnost
Poldi stále vlastní kyperská skupina Rucarto Limited.
Dluhy, které dosáhly stovek milionů korun, donutily vedení podniku
v roce 2017 provoz z větší části zastavit. Slíbená reorganizace se
nezdařila, podnik skončil v konkurzu a zaměstnanci dostali
výpověď. Vzhledem k tomu, že vzkříšení Poldovky by vyžadovalo
vysokou investici a zájemce s plánem znovu rozjet výrobu se
zatím nepřihlásil, je naděje na obnovení podniku mizivá. Pokud se
však objeví kupec, který v dražbě uspěje, byť s jiným cílem, než
pokračovat ve výrobě, existuje alespoň šance na splacení části
dluhů věřitelům, k nimž patří také řada bývalých zaměstnanců.
Zdroj: www.oskovo.cz
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