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Prodej pokračuje a my víme nic
Petr Slanina

Název mého článku asi působí zmateně, ale bohužel to tak je. Na konci měsíce července jsme se „konečně“ potkali se zástupcem firmy, která dohlíží na
prodej našeho podniku.
Padlo hodně otázek, dostali jsme hodně odpovědí, nicméně na základní otázky
odpovědi nepadly.
Požadavky dohlížející firmy na nového kupce se dají shrnout do tří bodů:
1. Nový vlastník nezastaví žádné výrobní zařízení. – bohužel toto neplatí po prodeji
2. Před prodejem bude naše firma odstřižena od ArcelorMittal. – odstřižena od AM, ale GŘ patří do struktur AM
3. Všechno proběhne dle zákona. – soukromý vlastník může ze zákona nakládat se svým majetkem, jak chce
Pokračování na str.2

Měření rizikových faktorů je někdy nesnadné
Ivan Pěknica

I když to někdy podle článků v tomto
časopise tak vypadá, není v huti
všechno špatně. Jednou z věcí, která
funguje dobře, je měření faktorů pracovního prostředí pro hodnocení rizik.
Účastním se, stejně jako odboroví kolegové na jiných závodech, měření na pracovištích. O termínech měření jsme my i
vedoucí zaměstnanci s předstihem informováni. Přesto dochází k situacím, že na
provoz přijedou pracovníci akreditované laboratoře, přivezou přístroje a až na místě jim mistr směny oznámí, že
provoz kvůli poruše už druhý den nejede a tedy není co
měřit. Nebo provoz sice jede, ale pracovníci chybí nebo v
práci jsou, ale zastupují jiné práce.
Zajímavou kapitolou jsou snímky pracovního dne, kdy je
vedoucí sice připraví, ale neseznámí měřené zaměstnance. Ti pak neví, o co se jedná a tvrdí, že to, co je na listu
napsáno určitě nikdy nedělali.
Pokračování na str.3

Nejsou lidi – personální se diví!!!
Vítězslav Prak

V letních měsících nikdy
nebylo v provozech zaměstnanců nazbyt, ale letos je
situace daleko nejhorší.
Často se stává, že člověk dostane volno, jen když si za
sebe zajistí někoho na přesčas, nebo na náhradní volno.
Studenti se k nám na brigády také nijak nehrnou, protože
to, co si vydělají v huti v těžkých provozech na kolotoč, si
vydělají i na koupališti, když tam budou prodávat zmrzlinu
a ještě mohou koukat na hezké mladé kočky, někdy i
„nahoře bez“. Na některých provozech se dokonce
v důsledku nedostatku zaměstnanců musí omezovat výroba. Firma přichází o zisky, zaměstnanci o prémie, protože se neplní plán výrob.
Pokračování na str.2
eNHáčko

Při jednáních o podmínkách prodeje AMO
musíme přitvrdit!
Vítězslav Prak

Vážení spoluzaměstnanci, průběžně Vás informujeme
o krocích, které podnikáme v případu prodeje AMO.
19. července navštívil naši firmu Andrej Babiš. Při diskusi
na Kováku premiér slíbil, že když mu pošleme text dopisu, který chceme, aby odeslal jako předseda vlády na
Evropskou komisi, tak to učiní. Zaslali jsme mu tedy dopis
(viz. níže) a v příloze (bude přílohou elektronického vydání eNHáčka) požadavky na Evropskou komisi.
Pokračování na str.3

Výdejna OOPP
Marta Polášková

Výdejnu OOPP na Hlavní bráně jsem
navštívila dnes poprvé a doufám, že
nadlouho naposled.
Vzhledem k tomu, že se nějakým způsobem zvětšila velikost mé konfekce, nebo
se z prádelny vrátily montérky o trošku
menší nebo kombinace obojího, mě situace donutila navštívit výdejnu OOPP a vyměnit si montérky za větší. Naprosto jednoduchá záležitost, vyřízená během chvilky. Veliký omyl.
20 minut jsme měnily jedny montérky za druhými. Po vyzkoušení asi třetích kalhot, které mi seděly všechny stejně upnutě, jsem požádala znovu o větší.
Z okýnka výdeje se ozvalo, ne zcela přívětivě, že to byly
větší.
Pokračování na str.3

KRÁTCE
 Zaměstnavatel chce externalizovat některé části výroby
 17.9. se koná volební konference naší ZO
 18.-19.8. pořádáme zájezd do Prahy
 6.9.-9.9. se koná cyklistický zájezd do Pasohlávek
 6.10. se uskuteční výlet do polských Beskyd
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Nejsou lidi – personální se diví!!!
...pokračování ze str.1
Beru to jako nehoráznou drzost a pohrdání lidmi, když zaměstnavatel, který svou dlouholetou hloupou personální politikou zavinil to, že nám tak drasticky chybí pracovníci ve výrobě, má tu odvahu ještě lidem krátit
prémie! Ale on jde ještě dál! Na vysokých pecích
kus betonu, vypadlého ze zdi, málem zabil člověka a jeho kolegové jsou kráceni na prémiích! Na
koksovně zaměstnanec upadl z lávky, na které
pracoval v šíleném pracovním prostředí se sbíječkou a jeho kolegové jsou opět krácení na prémiích!
Kolegyně a kolegové, víte, v čem já vidím ten největší problém? V tom, že zaměstnavatel vůbec
nepochopil, že by se měl k lidem začít chovat
s úctou a měl by si jich vážit! Samozřejmě už slyším námitky z vrcholného vedení firmy, že tak
přece činí, že si lidé v AMO nemají na co stěžovat. Ale mají! Uvedu jen pár příkladů.
Na koksovně pracují dva mladí zaměstnanci, kteří začali pracovat na chemii jako trainéé. Po roce, když se osvědčili,
dostali další pracovní smlouvu na dobu určitou, tentokrát na tři roky. A nyní jim chtějí dát podepsat zase jen smlouvu
na dobu určitou. Nepochopitelná personální politika! Máme tu dva solidní zaměstnance a jenom proto, že nám to zákon umožňuje, je budeme roky tahat „na vařený nudli“. Skvělá práce!
Další případ citlivé personální politiky je z dopravy. Oslovili nás zaměstnanci pracující jako výpravčí. Byť nejsou našimi
členy, chtěli, ať jim pomůžeme domoci se svých práv. Pracují totiž ve dvanáctihodinových směnách a někteří z nich
nejsou dlouhodobě (několik let) střídáni na přestávku na jídlo a oddech. A zaměstnavatele ani nenapadlo, že by jim dle
zákoníku práce měl platit každou takovou směnu jednu hodinu přesčas. Dokonce, ani když si zaměstnanec stěžoval
v rubrice Dotazy na generálního ředitele, nikoho z personálního oddělení nenapadlo začít se porušováním zákona zabývat.
Mohl bych samozřejmě pokračovat dále, ale musím nechat prostor svým kolegům, kteří chtějí také přispět „svou troškou do mlýna“. Takže závěrem jen stručně. Chci-li si „staré“ zaměstnance udržet a nové získat, musím někdy tančit,
jak oni budou pískat!

Prodej pokračuje a my víme nic
...pokračování ze str.1
Z důvodu nespokojenosti, že
jsme nedostali odpověď na
všechny otázky, jsme je zaslali
písemně. A to včetně nejzásadnější otázky, kdo podal zavázanou nabídku? Opět přišla
odpověď, že to je i pro zástupce zaměstnanců tajné. Bylo
nám slíbeno, že až bude vybrán definitivní kupec, budeme
mít týden na to se s ním dohodnout. Toto my, ale nebereme jako seriózní a proto jsme
požádali dalším dopisem o
informaci, kdo má o nás (firmu
a zaměstnance) zájem. Pokud
nám nebude vyhověno, budeme to vnímat jako závažné
porušení sociálního smíru a od
toho se budou odvíjet další kroky. Naše firma je velice důležitá pro náš region a dovolím si tvrdit i pro náš stát. Nemůžeme dopustit, že o nás budou rozhodovat jen lidé, kterým je Ostravsko i naše republika lhostejná.
Věřím, že v tomto nám všichni zaměstnanci, kterým není osud naší firmy lhostejný, budou nápomocní.

eNHáčko
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Měření rizikových faktorů je někdy nesnadné
...pokračování ze str.1
Nebo je při měření vibrací na ruce ve snímku napsáno, jakou vrtačku používá, ale měřený zaměstnanec má úplně jinou, starou. Ta nová, popsaná ve snímku, je totiž schovaná ve skladu,
aby se neničila.
Ale ne, nemyslete, že se s takovým přístupem setkáváme často. Naprostá většina je vzorně
připravena.
Je také pravdou, že se občas setkáváme se zaměstnanci, kteří mají snahu ovlivňovat náměry,
jsou arogantní, protože „budu chodit s těma čudlama jak .....!“ To mi pak bývá před pracovníky
laboratoře zdravotního ústavu stydno.
Byl jsem přítomen měření fyzické zátěže na jednom z válcovenských provozů. Zaměstnanci
úseku, kde mělo být měření prováděno, byli tři. Přišel první zaměstnanec ve věku, kdy už na
něj vnoučata volají dědo. „Berete nějaké prášky?“ Zněl první dotaz. „Jo na tlak!“ „To by mohlo
být měření ovlivněno, vás měřit nebudeme.“ Přišel druhý. „Berete nějaké tabletky?“ „Na tlak.
To tady bereme všichni!“ „ Aha dobře, tak to budeme muset při vyhodnocování zohlednit.“ Začali mu na ruce instalovat čidla. „Ještě tě to po té operaci bolí tak jako mě?“, ptá se ho třetí kolega. „Cože, vy jste měli
operované ruce? Tak to vás nemůžeme měřit! Potřebujeme končetiny bez operací.“ Nakonec bylo měření provedeno
u toho nejstaršího, který bere „jen“ prášky na tlak. Během pracovní směny ale musel postupně provádět všechny činnosti, které jinak dělají jeho operovaní kolegové. Ještě že jsme takoví univerzálové! Ale stav to není dobrý, to myslím
víme všichni. A díky stárnutí zaměstnanců bude některé měření rizikových faktorů čím dál více složitější.

Při jednáních o podmínkách prodeje AMO musíme přitvrdit!
...pokračování ze str.1
Vážený pane premiére,
při Vaší návštěvě ArcelorMittal Ostrava a.s. dne 19.7.2018 jste nám přislíbil, že jménem české vlády oslovíte Evropskou komisi s požadavky na záruky zaměstnanosti a výroby v souvislosti s prodejem AMO a.s. a dceřiných společností. Požadavky k této problematice jsou zpracovány v příloze tak, jak jsme se na našem setkání domluvili.
Žádáme Vás o zaslání finální podoby žádosti, která bude zaslána Evropské komisi. Děkujeme a prosíme o informace k
vývoji v této záležitosti.
S pozdravem
Vítězslav Prak, předseda ZO OS KOVO AMČR.
Níže jsou chronologicky seřazeny kroky, které jsme doposud učinili:
24.4.2018 jednání s premiérem
26.4.2018 jednání zástupců prodávaných jednotek v akvizici ILVA
12.6.2018 jednání s ministrem průmyslu
20.6.2018 jednání s British Steel
20.-21.6.2018 účast na zasedání Evropské podnikové rady ArcelorMittal
10.-11.7.2018 účast na zasedání globální odborové sítě IndustriALL Glogal Union ArcelorMittal
19.7.2018 jednání s premiérem
26.7.2018 setkání se zástupci firmy dohlížející na prodej našeho podniku
2.8.2018 zaslání stanoviska na firmu dohlížející na prodej našeho podniku (viz příloha č.1)
6.8.2018 zaslání dopisu premiérovi vlády ČR pro Evropskou komisi (viz příloha č.2)
8.8.2018 zaslání dalšího stanoviska na firmu dohlížející na prodej našeho podniku (viz příloha č.3)
13.8.2018 jsme zaslali email všem předsedům ZO působících ve firmách AM v České republice a vyzvali je
k razantnímu postupu vůči AM
13.8.2018 náš VZO schválil uspořádání demonstrace proti nedostatečné komunikaci ze strany ArcelorMittal v případě
prodeje AMO a.s. (viz příloha č.4)

Výdejna OOPP
...pokračování ze str.1
No, možná byly, ale každé byly jiného střihu a
při jejich oblečení mě napadlo: „Jé prima, oblečeno, zapnuto, ale bacha nehýbat!“. A co až se
vrátí z prádelny? Tak jsme pokračovaly, až se
objevily ty pravé. Během téhle přehlídky přišlo do
výdejny několik mužů. Pozdravili a velmi diskrétně se kochali krásným výhledem z okna. Ve výdejně totiž není žádná kabinka, nebo závěs, který by nám poskytl alespoň trochu soukromí. Ani
slečna ve výdejně
eNHáčko

zřejmě neměla svůj den (doufám, že jen den). Trošku tesklivě jsem zavzpomínala na výdejnu přímo na
závodě. Naštěstí si příště, když už znám tu správnou velikost, mohu montérky objednat a vyzvednout si je až ve skříňce na prádlo na závodě. Svým
způsobem taky dobře, alespoň mě zaměstnavatel
svým rozhodnutím centralizovat výdejny velmi silně
motivoval udělat něco zdravého a správného pro
sebe. Udržet si váhu a nemuset měnit velikost. Protože jedna taková návštěva výdejny mi nadlouho
stačila.
www.odboryam.cz
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Letní shakespearovské slavnosti
Kamila Schlucknerová

Stejně jako v minulých letech, tak i letos, jsem měla možnost se jako
člen ZO OS KOVO AMČR zúčastnit v pořadí již 11. ročníku festivalu
Letních shakespearovských slavností, který se konal na Slezskoostravském hradě, jak je již dlouholetou tradicí.
Letošní festival byl zahájen novou premiérou komedie Dobrý konec
všechno spraví.
V nabídce repertoáru bylo opět
jedno
z nejlegračnějších
děl,
Komedie
omylů, dále Večer
tříkrálový
aneb
cokoliv chcete a
po několika letech
se k nám vrátilo
představení Sen
noci svatojánské,
které jsem osobně shlédla a které
se
spolu
s představením Hamlet hrálo naposledy.
Svatební crazy komedie Sen noci svatojánské je podle mne jedna
z nejúspěšnějších her z celého repertoáru. Nejen pro skvělé herecké obsazení, mezi účinkujícími nechyběla Vanda Hybnerová, David Prachař,
Václav Kopta a další vynikající herci, ale hru doplňovala i výborná choreografie a hudba.
Všechna letošní představení divadelního festivalu na Slezskoostravském
hradě sklidila opět velký úspěch a to nejen díky skvělým hereckým výkonům, ale i pro tu jedinečnou atmosféru, která tato představení doprovází.
Velmi se těším a myslím že nejen já, na další ročník tohoto festivalu a
doufám, že příští rok bude opět úžasné letní počasí, které festival
v posledních letech doprovází. Také chci poděkovat našim odborům za
podporu a za to, že myslí i na divadelní nadšence.

Na Javorovém vrchu
V sobotu na výlet vzal jsem svou rodinu,
žena připravila výbornou svačinu.
Já vím, že lanovkou to není sportovní
do kopce drápou se lidi usilovní.
A když pak na vrchu jím tu svou svačinu,
pozorně prohlížím v dálce si krajinu.
Pode mnou kotlina a v ní jsou domečky,
komíny továrny, velkých hal čtverečky.
Při tomto pohledu mám jednu otázku:
Proč jen ten Třinec stáhnul svoji přihlášku?
Možná že nejsme dost dobří pro ně,
snad že mají v merku jiné koně.
Možná jsme drazí, možná jsme staří,
nebudou v seznamu v měsíci září.
A jak tak dojídám s paštikou chleba,
říkám si, vypadli a kdo tedy třeba?
Nebude ve znaku zahnutá šňůrka,
musím jít, volá mě má drahá půlka!

Sportovní a kulturní komise při ZO OS KOVO ArcelorMittal Česká republika

Pořádá 4. ročník

BADMINTONOVÉHO turnaje ve čtyřhře
pro muže i ženy všech výkonnostních kategorií
První část klání bude na 4 až 6 kol (podle počtu hráčů), hrát se bude na jeden set a vždy budou losovány nové dvojice. Soutěž je nekompromisně rovnoprávná!!! Do druhé fáze turnaje se budou páry
tvořit podle dosažených výsledků a půjde o klasickou vyřazovací
verzi. Někteří, kterým se příliš nevedlo, už nepostoupí.

KDE: TJ Ostrava Varenská 40a
KDY: 3.11.2018 od 8:00 do 12:00
Bližší informace:Robert Kögler (rokogler@tiscali.cz)
Závazné přihlášky se startovným 50,-/hráč(ka) do
26.10.2018 u Jitky Javůrkové tel.2051
Redakční rada: Korta Miroslav 7476 Miroslav.Korta@ArcelorMittal.com, Kögler Robert 7958 Robert.Kogler@ArcelorMittal.com, Mrkva Petr mrkvapetr@seznam.cz,
Paszová Valerie 7508 Valerie.Paszova@ArcelorMittal.com, Pěknica Ivan 3769 Ivan.Peknica@ArcelorMittal.com,, Polášková Marta 6906 Marta.Polaskova@ArcelorMittal.com,
Prak Vítězslav 7424 Vitezslav.Prak@ArcelorMittal.com, Slanina Petr 2553 Petr.Slanina@ArcelorMittal.com
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Příloha č.1
Stanovisko
odborových organizací v právní působnosti k ArcelorMittal
Pro:
Trustee pro prodej společností v rámci ArcelorMittal Ostrava
(dále jen Trustee)
a
Ashok Patil
Správce ArcelorMittal
Na základě společného jednání představitelů odborových organizací s Trustee i za přítomnosti
správce ArcelorMittal pana Ashoka Patila dne 26.7.2018 vám dle námi deklarovaného příslibu
zasíláme celkové shrnutí zásadních požadavků, které považujeme za bezpodmínečné splnit vůči
odborovým organizacím a zaměstnancům.
Zásadní požadavky odborů:
1. Požadujeme být písemně seznámeni s názvy všech firem, které podaly závazné nabídky
koupě, a to bezodkladně hned po termínové uzávěrce pro podávání nabídek.
2. Žádáme o zajištění osobní komunikace představitelů odborů s odpovědnými manažery
těchto firem ještě před rozhodnutím o prodeji a podpisem kupní Smlouvy tzn. aby odborové
organizace byly konzultační součástí procesu prodeje.
3. Požadujeme, aby v podmínkách kupní Smlouvy bylo uveden záměr a způsob garance
udržení zaměstnanosti a výroby.
4. závazek, že do doby vyjednání Kolektivní smlouvy pod novým majitelem, nevypoví stávající
KS.
5. Požadujeme informaci o tom, zda zájemci požádali o odkup společnosti TAMEH Czech s.r.o.
či nějakých dalších jednotek ve skupině AM Ostrava, které nejsou součásti kompenzačního
prodejního balíčku.
6. Požadujeme informaci, jakým způsobem dojde k prodeji ve smyslu, zda budou společnosti
AMO, AMEPO, AMTPO a AMDS prodány každá samostatně, případně budou před
prodejem sloučeny do jednoho právního subjektu.
7. Požadujeme informaci, jak bude postupováno v souvislosti s prodejem vůči společnosti AM
Technotron FM, která není součástí prodejního balíčku, nicméně je stoprocentně vlastněna
AM Ostrava a dále také informaci o organizaci a řízení společností AMTP Karviná a AM
Distribution Frýdek – Místek.
Jak jsme již předeslali osobně na společném jednání, upozorňujeme, že v případě nenaplnění
našich požadavků v urychleném čase v první polovině srpna 2018, obrátíme se s našimi výše
uvedenými požadavky a stanoviskem přímo na vládu České republiky, příslušná ministerstva,
Evropskou komisi, centrálu IndustriAll a OS KOVO a nebudeme schopni garantovat sociální
smír.
Zástupci zaměstnanců nemohou být vyřazeni z procesu projednávání budoucnosti zaměstnanců
a i dle sdělení Evropské komise má být proces prodeje zcela transparentní, zatím tomu tak vůči
zaměstnancům i jejich právním zástupcům rozhodně není a proces je nedůvěryhodný a je
bezpodmínečně nutné to rychle změnit.
V Ostravě dne 2.8.2018

Příloha č.2
Evropská Komise
K rukám:
pan Jean-Claude Juncker
paní Margrethe Verstager

V Ostravě dne 6.8.2018

TRANSAKCE ARCELORMITTAL OSTRAVA - ZACHOVÁNÍ ZAMĚSTNANOSTI V
MORAVSKOSLEZSKÉM KRAJI
Vážený pane předsedo, vážená paní komisařko,
obracíme se na Vás v návaznosti na rozhodnutí Evropské komise ze dne 7. 5. 2018 ve věci
souhlasu Evropské komise s akvizicí ocelárny ILVA skupinou ArcelorMittal v souladu
s Nařízením Rady (ES) č. 139/2004, o kontrole spojování podniků (Nařízení ES o spojování)
(„Rozhodnutí“).
Rozhodnutím byl udělen skupině ArcelorMittal souhlas s akvizicí italské ocelárny ILVA. Tento
souhlas však byl podmíněn různými opatřeními ze strany skupiny ArcelorMittal. Mezi
podmínkami a povinnostmi stanovenými skupině ArcelorMittal v souvislosti s akvizicí
společnosti ILVA je mj. povinnost skupiny ArcelorMittal zásadně omezit svou činnost
v Moravskoslezském regionu v České republice a prodat její klíčovou investici v České
Republice, společnost ArcelorMittal Ostrava, a.s. („AMO“). Rádi bychom zdůraznili, že AMO je
jedním z největších průmyslových podniků v České republice a zároveň největší ocelárnou
v České republice. V současné době AMO a její dceřiné společnosti přímo zaměstnávají ca. 7 000
pracovníků a je na jejich provoz navázáno odhadem ještě dalších minimálně 30 000 pracovních
míst u různých dodavatelských firem a ostatních obchodních partnerů v České republice. AMO
patří obratově mezi 10 největších českých průmyslových podniků, přičemž je největším
podnikem a zároveň největším zaměstnavatelem v Moravskoslezském kraji (jeden z 9 správních
regionů České republiky, kde žije více než 1/6 obyvatelstva celé České republiky). AMO (jako
tradiční průmyslový podnik vzniklý v 50. letech 20. století s cílem vytvoření moderního centra
metalurgického průmyslu v tehdejším Československu) má zároveň zásadní vliv na sociální,
politický i kulturní život v Moravskoslezském regionu, jeho životní úroveň a také na jeho životní
prostředí.
Moravskoslezský kraj je i díky AMO regionem s největším podílem těžkého průmyslu v České
republice. Zároveň Moravskoslezský kraj prošel v posledních 30 letech velmi zásadními
změnami v důsledku postupného útlumu tradičně zastoupených průmyslových odvětví
(hornický průmysl, metalurgie, těžké strojírenství, chemický průmysl), a v důsledku toho
prochází také zásadními (a mnohdy negativními) demografickými změnami. Vzhledem ke
strategickému významu skupiny ArcelorMittal, a zejména AMO pro Českou republiku a pro
Moravskoslezský kraj je proto nezbytné zachovat v maximálním rozsahu činnosti AMO a dbát o
jejich prosperitu. Také s ohledem na současný stav ocelářského průmyslu na území Evropské
unie máme za to, že je nutné udržet alespoˇdoposud existující evropské ocelářské závody
konkurenceschopné a prosperující.

Vláda České republiky s napětím sleduje vývoj kolem prodeje části skupiny ArcelorMittal vč.
AMO. Vláda České republiky se zejména obává dopadu, jež by vynucený prodej AMO mohl mít
především na zaměstnanost a celkový vývoj ocelářského průmyslu v ČR do budoucna. Nelze
zastírat, že pro udržení dosavadní úrovně zaměstnanosti a objemu výroby v AMO je mj.
podstatné, aby byl nový investor připraven k poměrně rozsáhlým investicím souvisejícím
s modernizací a ekologizací provozů AMO.
Jak výše uvedeno, ArcelorMittal v současné době zaměstnává na území České republiky zhruba
7.000 zaměstnanců, ve skupině dochází k intenzivnímu kolektivnímu vyjednávání a angažování
zaměstnanců na chodu společností. Zástupci zaměstnanců proto vyjádřili obavy, aby nucená
opatření stanovená v Rozhodnutí, zejména vstup nového investora do AMO bez jasně
vymezených závazků souvisejících s udržením zaměstnanosti a minimální úrovní investic do
rozvoje neměla v poměrně krátkém období negativní dopad na zaměstnanost v ocelářském
průmyslu a navazujících segmentech, převážně v Moravskoslezském kraji. Rovněž vláda České
republiky sdílí tuto obavu, že prodej části skupiny ArcelorMittal v České republice může mít na
zaměstnanost v daném regionu nepříznivé důsledky. Kvůli zmiňovaným dlouhodobým
problémům se zaměstnaností, zhoršující se demografické skladbě obyvatelstva, významným
obtížím se životním prostředím a celkové kapitálové podinvestovanosti tohoto regionu by
jakékoliv další negativní změny mohly vést k podstatným sociálním konfliktům a
významnému hospodářskému ohrožení Moravskoslezského kraje.
Sociální dialog, nízká míra nezaměstnanosti, spolupráce s odborovými organizacemi a se
zástupci zaměstnavatelů je pro českou vládu jednou z hlavních priorit. Současný vývoj kolem
skupiny ArcelorMittal vzbuzuje řadu otázek a také jistou míru nejistoty do budoucna, přičemž
vláda musí na tyto otázky reagovat, aby případné změny, ke kterým v České republice dojde
v souvislosti s akvizicí společnosti ILVA skupinou ArcelorMittal, neochromily ekonomiku,
hospodářský vývoj, zaměstnanost a sociální vývoj v Moravskoslezském kraji.
Vláda České republiky proto tímto žádá a apeluje na Evropskou komisi, aby se důrazně
zasadila o jasné vymezení podmínek, za nichž k zamýšleným transakcím ve vztahu
k dotčeným aktivům skupiny ArcelorMittal dojde, a které zamezí vzniku výše uváděných
negativních dopadů na Moravskoslezský region. Konkrétně je nutné zajistit dlouhodobou
zaměstnanost a dostatečnou míru investic do rozvoje podniku AMO a navazujících
segmentů.
Předem děkujeme za pozornost, kterou této otázce budete věnovat. Vláda ČR je připravena Vám
v té souvislosti poskytnout veškerou potřebnou podporu, informace a další potřebné vstupy.
S Pozdravem

Andrej Babiš

Premiér vlády ČR

_______________________________________________
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Příloha č.3
Stanovisko odborových organizací
Pro:

Trustee pro prodej společností v rámci ArcelorMittal Ostrava
a
Ashok Patil
Správce ArcelorMittal

Dobrý den,
děkujeme Vám za vstřícnost a opravdu promptní projednání našich požadovaných bodů a otázek na
úrovni ArcelorMittal a také Evropské komise, včetně písemného vyjádření, jehož obdržení tímto
potvrzujeme.
Nicméně, po seznámení se s odpovědí ArcelorMittal na náš Dopis ze dne 1. 8.2018 musíme
konstatovat, že nesouhlasíme s konstatováním a argumentem ArcelorMittal, že nemůže poskytnout
odborům seznam zájemců – firem, které podaly závazné návrhy o koupi v rámci kompenzačního
balíčku AM Ostrava a nebyly tak naplněny zásadní požadavky dle Dopisu ze dne 1.8.2018 uvedené
v bodech 1. a 2.
Odbory nejsou veřejné fórum, jak je uvedeno v Odpovědi, ale jsou to oficiální zástupci zaměstnanců
s právní působností a mají na informace a konzultace ze zákona nárok. V zájmu zaměstnanců je pro
nás nepřijatelné, abychom jako jejich zástupci byli seznámeni pouze s firmou, kterou ArcelorMittal
finálně vybere. Tento postup je pro nás nepřijatelný a z mnoha pohledů logicky nedůvěryhodný.
Proto požadujeme okamžité odtajnění a sdělení zájemců o AM Ostrava odborovým organizacím a o
zprostředkování osobní schůzky se zástupci těchto firem a představitelů odborů.
Závěrem považujeme za nutné Vám sdělit, že nervozita mezi zaměstnanci v Ostravě nadále trvá a
stoupá a v případě, že postup ve výše uvedených požadavcích nebude ze strany ArcelorMittal vstřícný
a rychlý, budeme tak nuceni použít postup a nástroje uvedené v předposledním odstavci Dopisu ze
dne 1.8.2018 a již nemůžeme vyloučit konec sociálního smíru, medializaci naší situace apod.
Děkujeme za vaši zpětnou reakci co nejrychleji.

