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Vydává ZO OS KOVO ArcelorMittal Česká republika

Vážené kolegyně, kolegové,
Marta Polášková

Na začátku letošního roku psal Víťa Prak o znalostech,
schopnostech a loajalitě zaměstnanců, díky nimž jsme
schopni dosáhnout vynikajících výsledků i ve velmi složitých podmínkách na zařízeních, do kterých majitel dlouhodobě neinvestuje ani zlomek toho, co je potřeba a že
se musíme naučit tahat za jeden provaz, když chceme
něčeho dosáhnout. Nikdo z nás netušil, jak rychle se to

číslo 14

budeme muset naučit. V dubnu jsme se ze zahraničního
tisku dozvěděli o záměru zaměstnavatele prodat Ostravu.
A tady se odbory semkly a dělají vše proto, aby prodej byl
pro firmu a zaměstnance co nejlepší. To, že jsme se celý
rok všichni snažili, dokazuje i odměna, která potěšila nejen kmenové, ale konečně i agenturní zaměstnance. Tento rok se pomalu blíží ke konci a my se ohlížíme zpět, co
se nám povedlo a co nás čeká v roce následujícím.
V obou případech je to spousta práce. Za vedení Základní
organizace ArcelorMittal Česká republika přeji všem zaměstnancům krásné, pohodové, ničím nerušené vánoční
svátky v kruhu rodinném a do nového roku vykročení tou
správnou nohou.

Prodej naší firmy – shrnutí
Ing. Petr Slanina

Zpráva ze služební cesty do Bruselu, aneb důležité informace jsou důvěrné (jak pro koho)
Vítězslav Prak

Absolvoval jsem s dalšími kolegy služební cestu do
Bruselu na koordinační zasedání zástupců zaměstnanců z fabrik, které se rozhodl Mittal prodat v souvislosti s nákupem ocelářské firmy ILVA, ale také zástupců těch jednotek, které nadále zůstávají v portfoliu
ArcelorMittal.
Jednání se konalo ve čtvrtek 29.11. od 10 do 17 hodin v
sídle dopravních odborů v Bruselu. Výsledek jednání? Dohodli jsme se s kolegy z Galati, Lutychu i Dodelange, že
budeme vůči ArcelorMittal i Liberty House postupovat společně a trvat na písemných a vymahatelných zárukách po
obou firmách. Nevidíme důvod, proč by zaměstnanci z ILVA, kterou si Mittal koupil měli mít zaručeny lepší podmínky, než my, kteří jsme pro něj spoustu let pracovali a přinesli jsme mu na stříbrném podnosu miliardové zisky! Od
konzultační společnosti Syndex, která pro Evropskou radu
zaměstnanců AM monitoruje Liberty House, jsme se
dozvěděli některé nové informace, které částečně vnášejí
trochu světla do tohoto temného kšeftu mezi ArcelorMittal
a Liberty House. Za co chce tedy pan Gupta koupit prodávané jednotky? Budu teď popisovat situaci, která se týká
pouze Ostravy, Galati, Skopje a Piombina. Liberty House
zaplatí při koupi 16,2% z prostředků rodiny Guptů, 24,3% z
výnosů dluhopisů, které vydá s 9% úrokem a splatností 7
let. Na zbývajících 59,5% si vezme bankovní úvěr se splatností 8 až 10 let. Závěrem si musím položit otázku. Jak je
možné, že nám Guptovci nechtějí garantovat zaměstnanost na pět let, přitom si berou úvěry na nákup naší firmy
se splatností až 10 let? Nie je to volaako čudné?
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Pravidelně vás informujeme o nejdůležitějších krocích,
které v kauze prodeje naší firmy jako odbory podnikáme.
Již historií poučení se chceme vyvarovat chyb, kterých se
stát dopustil při privatizaci hutě před 15-ti lety. Mimo jiné i
proto se snažíme právě stát do procesu prodeje vtáhnout.
Našim cílem je vytvořit dohodu, jejíž součástí by měl být
český stát. Jen takto budeme v budoucnu schopni domoci
se případných nedodržených slibů a závazků, které domluvíme s novým majitelem.
Jednali jsme s kontrolním správcem, který bude podávat
zprávu Evropské komisi, která bude koupi jednotek schvalovat. Trváme na tom, aby ve zprávě byly zahrnuty všechny
naše připomínky. Velmi nás znepokojila nová skutečnost,
kterou jsme se nedávno dozvěděli a to, že Ostrava bude
kupována v jednom balíčku s rumunským Galati. Informovali jsme vás o investicích, na které pan Mittal v Rumunsku
peníze nechá, ale v Ostravě ne.
Dalším důležitým bodem, který řešíme, jsou povolenky
CO2. Psali jsme dopis panu Mittalovi, že jejich vyvedení
z Ostravy a následný prodej jiným firmám považujeme za
nepřípustné. Povolenky potřebujeme i na další roky, abychom byli schopni investovat do technologií produkujících
CO2. Následně jsme upozornili členy představenstva a dozorčí rady naší firmy, že v případě schválení jakéhokoliv
množství prodeje povolenek, které jsou nyní v majetku
AMO a.s., budeme nuceni na ně podat trestní oznámení
pro porušení povinností při správě cizího majetku. Pořád
vnímáme velký problém v tom, že TAMEH není součástí
prodeje.

KRÁTCE
 Probíhá kolektivní vyjednávání
 17.12.2018 se předseda Petr Slanina setkal s místopředsedou
poslanecké sněmovny Tomášem Hanzelem k prodeji AMO a.s.
 V lednu proběhnou volby do dozorčí rady AMO a.s.
 Na adventní zájezd do Wroclawi byly vypraveny tři autobusy
 Na badmintonovém turnaji zvítězila dvojice Robert Kögler a
Petr Hrbáč
 Zajistili jsme 184 zvýhodněných vstupenek na koncert skupiny
Kabát pro naše členy
 Vitaminové balíčky bude zaměstnavatel vydávat v lednu 2019
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Adventní výlet
Hana Piko

V sobotu 1.12. jsme strávili krásný den ve starobylém městě
Wroclaw.
Jako každoročně, tak i letos, uspořádaly odbory adventní výlet a
účast byla opravdu hojná. Volba padla na čtvrté největší město
v Polsku, které je známé nejen svojí historií, ale také roztomilými
bronzovými trpaslíky. Ti se stali jakýmsi novodobým symbolem
města. Vyskytují se téměř všude a při různých činnostech. U kostela drsný motorkář, před divadlem trpasličí baletka a na náměstí
skřítek lebedící si v křesle a s notebookem. I samotné historické
centrum města má co nabídnout. Krásná katedrála, stará radnice,
kavárničky a stánky s místními specialitami. A obzvláště v tenhle
adventní čas má město své kouzlo. Den se opravdu vyvedl a ani
nepřízeň počasí nám náladu nezkazila. Děkuji odborům za příjemné zahájení adventu.

Předvánoční
Zase padá mokrý sníh na tovární haly,
copak bude pod stromečkem doma už se ptali.
Letos ženo, milé děti, nebudu za hňupa,
pod stromečkem bude dárků víceméně kupa.
Televizi, která umí dévébété dva,
konečně se odrazíme z finančního dna.
Možná že i koupím se sušičkou pračku,
protože já přece dělám v huti na enháčku.
Na návštěvě u rodičů moji drahé roby,
nebude se stydět za to, kde její chlap robí.
Vám všem, co jste svázáni s hutí šňůrou pupeční,
přeji krásné a veselé všechny ty dny sváteční.
V novém roce příštím, Vám i sobě přeji,
abychom se necítili nejzaostaleji.

Sportovní a kulturní komise při ZO OS KOVO ArcelorMittal Česká republika

BRUSLENÍ RODIČŮ
S DĚTMI
čtvrtek 27.12. 2018
13:45—14:45 využití plochy na hokej
14:45—15:45 bruslení bez hokejky a puku
VSTUP ZDARMA pro všechny zaměstnance AMO a dceřiných společností včetně agenturních.
Bruslení na vlastní nebezpečí! Zájemci hlaste se u Jitky Javůrkové : 2051
Redakční rada: Prak Vítězslav 7424 Vitezslav.Prak@ArcelorMittal.com, Slanina Petr 2553 Petr.Slanina@ArcelorMittal.com, Polášková Marta 6906 Marta.Polaskova@ArcelorMittal.com,
Pěknica Ivan 3769 Ivan.Peknica@ArcelorMittal.com, Kögler Robert 7958 Robert.Kogler@ArcelorMittal.com, Mrkva Petr mrkvapetr@seznam.cz,
Martin Klein Martin2.Klein@ArcelorMittal.com, Jitka Javůrková 2051 Jitka.Javurkova@ArcelorMittal.com, Aleš Konvička Ales.Konvicka@ArcelorMittal.com,
Miroslav Puščák Miroslav.Puscak@ArcelorMittal.com, Stanislav Trávníček Stanislav.Travnicek@ArcelorMittal.com, Miroslav Pastýrik Miroslav.Pastýrik@ArcelorMittal.com,
Miroslav Pytlík 5837 Miroslav.Pytlik@ArcelorMittal.com
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