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PŘED KONCEM ROKU 2019 JSME JEDNALI S PREMIÉREM A MINISTREM
PRŮMYSLU A OBCHODU
PŘEDALI JSME I PÍSEMNĚ NAŠE KONKRÉTNÍ POŽADAVKY
Co požadujeme po vládě ČR
· maximální možné kompenzace nepřímých nákladů EU ETS již za rok 2019
· maximální možná podpora pro energeticky náročné společnosti v ČR již za rok 2019 tak, aby byla
zajištěna jejich globální konkurenceschopnost.
· preference české oceli ve veřejných zakázkách pomocí aplikace českých norem a kritérií, které by
domácí ocel upřednostnily při zachování všech národních i evropských pravidel (např. doporučení dobré
praxe apod.)
· změnu pravidel kurzarbeit tak, aby byl tento nástroj skutečně užitečný tak, jak je tomu v Německu
(zvýšení možného úvazku z 20 na 50 procent aj.)
· těžba uhlí z OKD musí být zachována do té doby, než bude nahrazeno jiným zdrojem, stát musí vytvořit
podmínky pro dodávky černého uhlí z místních zdrojů.
· zjednodušení pravidel státní podpory (vč. umožnění čerpání souběžně v rámci různých fondů a
programů EU i ČR, zajištění podmínek pro efektivní realizaci projektů na zvýšení energetické účinnosti /
snížení spotřeby energií, důraz na výzkum vývoj a realizaci nových nízkoemisních a méně energeticky
náročných technologií a zařízení, atd.)
• rovnoměrné a cenově dostupné dodávky energií, maximální eliminace poplatků, kterým český průmysl
čelí a bude čelit, např. v oblasti podpory OZE či nákladů na využívání sítě (systémové poplatky);
• hledání ekonomicky, sociálně i technologicky dostupných možností postupné transformace českého
průmyslu a patřičných forem podpory;
• analýzu a odbornou diskusi nad možnostmi transformace a elektrifikace
(vč. zmapování možných zdrojů energie) českého průmyslu a souvisejícími hrozbami a příležitostmi
(vybudování potřebné infrastruktury, finanční dostupnost čisté energie v dostatečném množství aj.);
• ve spolupráci s průmyslem vytvořit jasnou průmyslovou strategii (včetně možné podpory), a to
samostatně i v rámci evropských i národních strategických dokumentů (viz např. nedostatečně
rozpracované kapitoly o průmyslu v rámci návrhů Národního klimaticko-energetického plánu, strategické
vize Cirkulární Česko 2040, atd.).
Pokračování na str. 3
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Co požadujeme po EU
• dokud země mimo EU nezavedou alespoň obdobně přísné environmentální podmínky, je nutné narovnat
hřiště tak, aby české a evropské firmy soutěžily za stejných podmínek, ať už formou uhlíkového přípatku
na hranicích EU (carbon border adjustment) či jinou, s cílem narovnat konkurenceschopnost;
• Stávající ochranná opatření proti nadměrnému dovozu oceli do EU (safeguards) jsou neúčinná ve světle
změny okolností na trhu je třeba je co nejdříve revidovat;
• eliminace tendence evropských politik zužovat možnost investic a podpory do technologií a opatření,
které nezapadají do vizionářských představ Komise a soustředit se na všechny dostupné prostředky k
efektivnímu snižování emisí (podniky jsou si samozřejmě samy vědomy, že velké investice do fosilních
paliv se již nevyplatí); nevylučovat z podpory žádné skupiny podniků;
• podporovat ocel jako základní kámen oběhového hospodářství, například pomocí úpravy daňového
zatížení hutních výrobků.
Co je pro nás důležité?
• Pokud EU nenarovná konkurenční podmínky, Evropští oceláři nemohou dlouhodobě konkurovat hutím
ze třetích zemí, které mají nižší výrobní náklady, laxnější environmentální předpisy, slabé sociální
standardy, nepovolené dotace, atd.;
• toto platí dvojnásob, pokud se má výroba oceli v EU dekarbonizovat, což dále zvýší provozní i investiční
náklady;
• poptávka po oceli nezanikne, protože ocel nedokážeme v mnoha aplikacích ničím nahradit: výroba se
jen přesune do třetích zemí.
EU chce být uhlíkově neutrální do roku 2050, výroba oceli v EU se musí dekarbonizovat, ale EU příliš
nepřemýšlí o tom, kolik to bude stát, a jaký to bude mít dopad na průmysl!

ZÍSKEJTE PENÍZE
ZPĚT
Z NÁKUPŮ NA
INTERNETU
DÍKY TIPLI.CZ
Díky Tipli získáte
část peněz z nákupů zpět ve stovkách českých internetových
obchodů.
Více informací
najdete na
http://clen.oskovo.c
z nebo na intranetu
OS KOVO.
Registrujte se na
www.tipli.cz
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NOVINKY V BENEFITECH
OS KOVO
Vážené odborářky, odboráři,
pro rok 2020 jsou všichni naši BENEFITNÍ partneři připraveni poskytnout zajímavé
balíčky a všechny nabídky jsou aktualizovány. Naleznete na stránkách OS KOVO.
Nově pro rok 2020 přibyli:







SOREA Hotels na Slovensku
LH Hotels, luxusní 4hvězdičkové hotely v ČR
Hotel Panon Hodonín, hotel v srdci vinařské oblasti
AQUA Palace Praha, největší aquapark ve střední Evropě
TRAVEL Family, cestovní kancelář

KDE ŠETŘIT?
Plaťme externím firmám jen
to, co fyzicky také provedou,
ne za to co mají ve smlouvě!
Každé mávnutí rukou nad
tím, že mě to nezajímá,
ubírá finance jinde. Našim
zaměstnancům je třeba
sdělit, co je rozsahem prací
ve smlouvě, aby věděli, co
se platí a co již ne.

MINÁŘOVO KOMANDO NEDOSTUDOVANÝCH VYRÁŽÍ PŘESVĚDČOVAT VENKOV.
NEPTEJTE SE, KAM HO POŠLOU LIDI V OSTRAVĚ, PROSÍ PROFESOR JAN KELLER
Pane profesore, co říkáte na tzv. zelený
úděl, tedy nový plán EK na snižování emisí,
zhorší pozici českého průmyslu? Josef
Středula se obává vážných sociálních
následků.
Je to už čtvrt století, kdy vyšla kniha s
názvem Faktor čtyři. Popisovala padesát
způsobů, jak v oblasti dopravy, průmyslu,
stavebnictví, odpadového hospodaření atd.

https://www.vlada.cz/assets/mediacentrum/aktualne/Narodni-investicni-planCR-2020_2050.pdf

snížit škodlivé emise o polovinu a zároveň zvýšit blahobyt na
dvojnásobek. Autory knihy byli Ulrich von Weiszäcker a manželé
Lovinsovi. V knize konstatovali, že všechna a mnohá další opatření
na zvýšení efektivity jsou technicky zvládnuta a tržně realizovatelná,
aniž by se to dotklo životní úrovně. Přesto se ekonomika tímto
směrem nevydala, protože z hlediska zisků výrobců a prodejců je
výhodnější prodávat auta se spotřebou pět litrů na sto kilometrů než
pouhého jednoho litru. Plány Evropské komise mne začnou zajímat
až v okamžiku, kdy prozradí, jak chce bez omezení svobody trhu
přimět výrobce, aby se spokojili s nižším ziskem. Dokud toto
neosvětlí, jedná se pouze o pohádkově honorovaná slohová cvičení.
Častým argumentem zastánců ekologičtějšího průmyslu je, že pokrok a regulace dají vzniknout zcela novým pracovním pozicím.
Jenže, je garantováno, že v rámci evropského společného pracovního trhu vzniknou právě u nás?
Neexistuje vůbec žádný důvod, proč by v „zelené ekonomice“ měly
být atraktivní pracovní příležitosti rezervovány právě pro nás, jestliže
v ekonomice nezelené na nás zbyly jen pozice podřízené a nejhůře
odměňované.
Nové způsoby úspory elektrické energie, boj se suchem nebo přizpůsobení se novým technologiím budou velmi nákladné. Můžeme v
této věci očekávat finanční podporu od Evropské unie?
Ano, můžeme, a to za dvou předpokladů. Buď budou finance staženy z ostatních programů, například z programu boje proti chudobě
a sociálnímu vyloučení, anebo budou zvýšeny příspěvky členských
zemí do evropských fondů. Lze zkombinovat i obě tyto možnosti.
Co se týče ekologie, o velké překážce, která před Českem stojí,
mluvil europoslanec Jan Zahradil. Ten v rozhovoru pro
ParlamentníListy.cz upozornil, že nás čeká střet s Němci a
Rakušany ohledně atomové energie. Je namístě obava, že nás
zejména Německo v tomto ohledu zatlačí do kouta, například
pohrůžkou,
že
Češi
dostanou
méně
unijních
peněz?
Spíše bych očekával, že si Němci a Rakušané nechají v záloze naše
atomové elektrárny jako zdroj laciného proudu pro případ potřeby.
Umožní jim to vypadat před vlastními voliči jako ztělesnění pokroku,
a přitom neriskovat, že se jejich voliči budou muset ve spotřebě
energie nějak omezovat.
čtete více na:http://www.parlamentnilisty.cz/arena/r...strave-prosi-profesor-JanKeller-609456

Mgr. Bc.Sobolová Alena, MBA ZO ostravská huť
595 686 141 mobil 774 101 642 alena.sobolova@libertysteelgroup.com
Verner David ZO Laboratoře a Výzkum
595 684 034 mobil 724 937 020 david.verner@libertysteelgroup.com
Borůvka Pavel ZO Vysoké pece
595 686 254 mobil 724 365 533 z12.kovo@libertysteelgroup.com
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