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Dlouho utajovaný záměr prodat Ostravu se
provalil!
Vítězslav Prak

Proč jsme se to museli dozvědět ze zahraničního tisku?
To, že s námi zaměstnavatel často nehraje fér hru víme
dlouho, ale že před vlastními zaměstnanci bude tajit tak
dlouho svůj záměr nás prodat, tak to je silné kafe! A pěkný
podraz! Nic na tom nemůže změnit ani tvrzení GŘ, že ArcelorMittal nesměl směrem k zaměstnancům do poslední
chvíle nic komunikovat, protože si to nepřála Evropská
komise. To totiž není pravda, jak nám sdělil komisař
Vestager, který má na starosti agendu v případě koupě
italské Ilvy firmou ArcelorMittal. „Nařízení EU o spojování
ani ostatní pravidla EU nebrání zapojeným podnikům do
případu fúze vést dialog se svými zaměstnanci a informovat je o krocích, které podnikají vůči komisi. To platí i pro
AM a Ilva: strany mohou volně diskutovat se svými zaměstnanci, které podniky nabízejí jako opravný krok nebo
jakým způsobem budou organizovány budoucí dodavatelské toky. V případě Ilva Komise nezasahovala do toho,
jakým způsobem AM komunikuje interně, ani nebrání komunikaci se zaměstnanci.“
Takže z nás dělají pěkné pitomce a ještě nám tvrdí, že
s námi vedou otevřený dialog a říkají nám k prodeji Ostravy všechny informace, které mají.
Nám teď nezbývá nic jiného, než vzít tuto nepříjemnou
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situaci na vědomí a začít se připravovat na všechny možné varianty, které mohou nastat.
Možná to vypadá, že odbory po zveřejnění informace o
zařazení AMO do kompenzačního balíčku upadly do letargie a nic nedělají. To ale není pravda! Snažíme se jednat
na všech možných úrovních. Oslovili jsme předsedu OS
KOVO kol. Součka i předsedu ČMKOS kol. Středulu a
s jejich pomocí se nám podařilo jednat s ministrem průmyslu a obchodu panem Hünerem. Popsali jsme mu
vzniklou situaci a sdělili mu svůj názor na možná rizika.
Musím říct, že aktivní přístup pana ministra k našemu problému mne příjemně překvapil. Jeho konstatování, že
v případě, že se nenajde solidní kupec, nevylučuje vstup
státu do AMO, hodnotím vysoce pozitivně.
Příští týden v úterý 24.4. přijede do Ostravy předseda vlády v demisi Andrej Babiš. I s ním budeme o budoucnosti
huti jednat.
Nejednáme však jen v rámci České republiky. Pod záštitou industriAll Europe bude 26. dubna v Bruselu koordinační jednání k situaci v ArcelorMittal, které by mělo vyústit ve vypracování odborové strategie a určit další kroky. O
výsledcích Vás samozřejmě budeme informovat.
Vážení spoluzaměstnanci, věřte mi, že činíme všechny
možné kroky, aby prodej naší firmy neměl negativní dopad
na objem výroby a počet pracovních míst a eNHáčko jelo i
v budoucnu, byť možná s jiným názvem.

HISTORIE
 31. prosince 1951 byl zřízen národní podnik Nová huť Klementa
Gottvalda.

 V roce 1989 došlo ke změně názvu na Nová Huť, s.p.
 V lednu 2003 převedl stát 52 % akcií NH, a.s. na LNM Holdings
N.V.

 V dubnu 2003 vznikl ISPAT Nová Huť, a.s.. Huť začala generovat
miliardové zisky.

 V únoru 2005 byla společnost převzata Mittalovou společností Mittal Steel Company a přejmenována na Mittal Steel Ostrava, a.s..

 Z některých provozů a závodů se staly dceřiné podniky (JAKL
Karviná, a.s., Nová Huť Zábřeh a.s., Vysoké pece Ostrava a.s.).

 V červnu 2006 se sloučil Arcelor s Mittal Steel, díky čemuž se po-
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sléze změnil i název ostravské společnosti na ArcelorMittal Ostrava
a.s.
 31.12.2006 se společnost Vysoké pece Ostrava sloučila s mateřskou firmou AMO.
 1.5.2007 vyčlenění rourovny do dceřiné společnosti AMTPO a.s.
 1.7.2009 vyčlenění dělicích a profilovacích linek, hutní prodejny do
dceřiné společnosti AMDS CR.
 15.2.2010 vyčlenění energetiky do dceřiné společnosti AMEO (od
srpna 2014 TAMEH Czech).
 1.1.2011 vyčlenění strojírenského závodu a slévárny do dceřiné
společnosti AMEPO s.r.o.
 1.11.2014 fúze dceřiné společnosti ArcelorMittal Frýdek-Místek a.s.
do AMO.
 28.2.2018 prodej válcoven plechu ve Frýdku-Místku polské firmě
Stahlprodukt.
 V roce 2018 je společnost včetně dceřiných a sesterské společností na prodej.
www.odboryam.cz
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Praha - Ostravské hutě, které plánuje
prodat nadnárodní ocelářská skupina ArcelorMittal, by kvůli své ziskovosti měly
nového majitele bez problémů najít. Riziko, že by podnik, který nyní i s dceřinými
firmami zaměstnává téměř 7000 lidí, byl
uzavřen, je naprosto minimální. Shodli se
na tom analytici, které oslovila ČTK. Mezi
zájemce o hutě mohou podle nich patřit
zejména velké nadnárodní ocelárny, mimo jiné čínské.
Ministr průmyslu a obchodu v demisi Tomáš
Hüner (za ANO) si na úterní odpoledne kvůli možnému prodeji hutí pozval na schůzku
generálního ředitele ArcelorMittalu Ostrava
Ashoka Patila a další členy vedení firmy.
Jednání se zúčastní také odbory. Šéf odborů
Josef Středula možný prodej hutí kritizoval.
Hüner dříve zdůraznil, že případná transakce
nesmí ohrozit zaměstnanost v kraji.
"O ostravské hutě by měl být zájem. O koupi
se zřejmě bude ucházet čínský ocelárenský
kolos He Steel, který loni koketoval s akvizicí US Steel Košice, ze které zatím ale sešlo.
Ostravské hutě by pro He Steel mohly být
vhodnou "kompenzací". Akvizici nahrává i
vstřícnost nejvyšších politických kruhů ČR k
čínskému kapitálu," řekl ČTK hlavní ekonom společnosti Cyrrus Lukáš Kovanda.
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Loajalita
Opět je jaro a oschly už meze,
červená ploštice támhle zas leze,
na stromech květy a přišly zvěsti,
že táta Mittal nám dal ránu pěstí.
Že prý jsme dobří, to nám teď tvrdí,
že si nás vybrali a máme být hrdí,
že máme výborný potenciál,
že máme sílu a pojedem dál.
Nechci do toho vnášet další obavy,
nevíme o moc víc než samé dohady,
vždyť je to byznys a to je obchod,
čeká nás zřejmě od Mittala odchod.
Patnáct let tvořená loajalita,
je zase zklamána, je zase bita.

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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