
Lucembursko, 16. května 2018 

Vážení předsedové odborových organizací, 

Reagujeme na Vaše „Společné stanovisko odborových organizací OS Kovo“ v souvislosti se záměrem 

prodeje ArcelorMittal Ostrava a.s. (dále AMO) 

ArcelorMittal obdržel 7. května schvalující rozhodnutí Evropské komise akvírovat Ilvu. Podmínkou 

tohoto rozhodnutí Evropské komise byl závazek ze strany ArcelorMittal odprodat několik podniků, 

mezi nimiž je také ArcelorMittal Ostrava. 

Vaše strana vyjádřila obavy o to, aby byla zachována zaměstnanost, podmínky pro zaměstnance atd. 

Rádi bychom Vás informovali, že na základě evropské a české legislativy se již tato ochrana 

předpokládá a v případě, že dochází k prodeji společnosti, jako je tomu v tomto případě, nedojde 

k žádným změnám ve smlouvách se zaměstnanci, kterých se to týká, a zaměstnanci, kteří pracují 

v AMO nebo dalších entitách, které jsou součástí balíčku určenému k odprodeji, budou automaticky 

převedeni na Kupující stranu. 

Také bychom Vás rádi ubezpečili, že stejně jako doposud, bude pokračovat sociální dialog jak na 

straně Evropské rady zaměstnanců, tak také místních odborů a budeme Vás o příslušných 

záležitostech informovat či je projednávat. 

Rádi bychom také vysvětlili, že součástí závazků ArcelorMittal je také to, že AM Ostrava bude mít 

k dispozici všechny nutné zdroje i zaměstnance, aby jednotka být životaschopná a 

konkurenceschopná, ve shodě s dobrou obchodní praxí. Jedním z úkolů Kontrolního správce směrem 

Evropské komisi je, a takto je to i definováno, kontrolovat zda tomu tak je. 

Dále bude ArcelorMittal jmenovat správce odděleného majetku, který bude mít na starosti nezávisle 

řídit běžný provoz společnosti AM Ostrava a také bude zodpovědný za to, že společnost bude 

životaschopná; v tomto bude podřízen Kontrolnímu správci. 

Co se týče otázek vztahujících se k výběru Kupujícího, také v tomto směru Evropská komise definuje 

proces, který musí být dodržen, aby byl nalezen Kupující, který disponuje finančními zdroji, má 

relevantní zkušenosti z oboru atd. tak, aby jednotka byla schopna konkurovat ArcelorMittal a dalším 

konkurentům na trhu. Kontrolní správce má i zde důležitou roli a bude pravidelně zasílat informace 

Evropské komisi, aby EK mohla kontrolovat, zda Kupující splňuje tyto požadavky. 

Doufáme, že v tomto dopise, spolu s informacemi, které již byly a budou sdíleny na úrovni ERZ i 

lokálních odborových organizací, jsme vám poskytli dostatečné ubezpečení, že s Vašimi připomínkami 

pracujeme. Platforma, na které lze sdílet informace o společnostech, které jsou i nejsou součástí 

kompenzačního balíčku jsou na výše zmíněných platformách odborových organizací.  

Očekávání, že vznikne třístranná dohoda, tak jak jste zmiňovali ve Vámi zaslaném dopisu, bohužel 

nejsme schopni vyhovět. 

Děkujeme za pochopení i podporu. 

S pozdravem,  

Patrick Vandenberghe 

Ředitel pro HR a IT 

ArcelorMittal Europe Flat Products  


