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Zápis z jednání Stávkového výboru dne 26.5.2020
Stávkový výbor (dále jen SV) byl seznámen s aktuální situací a opravami při odstávce pece č.2, která probíhá a byla
zahájena 27.4. 2020. Poděkování patří liniovému managementu a zaměstnancům, kteří dokázali svými zkušenostmi
a přístupem a i nadále udržují ohřívače větru na teplotě bez Tamehu.
SV přijal tato usnesení:
1)SV konstatuje, že nedochází ze strany zaměstnavatele k adekvátnímu poskytování důležitých informací,
které jsou potřebné pro vzájemnou pravdivou komunikaci.
2) Nadále požadujeme konkrétnější informace v daném čase o stavu v koupi společnosti TAMEH Czech s.r.o.
3) SV bude nadále sledovat průběh odstávky pece č. 2 a požaduje co nejrychlejší návrat na provoz dvou pecí
(odhad konec července-polovina srpna 2020).
4) SV požaduje konkrétní stav zásob a zakázek v daném čase-min.co 14 dní a bude nadále stále sledovat
jejich plnění dle cílů managmentu.
5) SV požaduje urychleně pokračovat v distribuci podpisových archů s výzvou k zaměstnancům.
6) SV ukládá zajistit uvítání majitele GFC a jeho managerů a předložit na jednání (3 základní požadavky a
dostat konkrétní odpovědi majitele k tématům: prvovýroby a dvou pecí, Tameh - jeho budoucnost v podniku,
prodej a využití momentálního počtu emisních povolenek.
7) Připravovat mítink zaměstnanců na základě vyjádřené podpory zaměstnanců
8) Požadujeme záruky, aby nedošlo k odstavení klíčových médií do LO ze strany Tamehu.
9) SV ukládá, pozastavit veškerý lobbing k získání podpory státu ve prospěch majitele a nikoli zaměstnanců
po dobu činnosti SV.
10) SV požaduje využít veškerou maximálně možnou podporu od státu a OS KOVO, za udržení reálné mzdy
podle výše inflace v tomto roce ve prospěch zaměstnanců.

KOLEKTIVNÍ VYJEDNÁVÁNÍ LO
Kolektivní vyjednání je znovu po letech v téměř neřešitelné situaci. Již několik
měsíců je to stále stejná situace: odbory ustoupily už na samou hranici - bavíme
se o zachování reálné mzdy, tedy o nárůstu mezd ve výši inflace roku 2020.
Strana zaměstnavatele opakuje, jak je situace ve firmě špatná.
Kolektivní vyjednávání v TAMEH Czech je v neřešitelné situaci 2, protože strana
zaměstnavatele čeká na LO.
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SANJEEV GUPTA PRODÁVÁ MILIONY UHLÍKOVÝCH KREDITŮ
Ocelový magnát Sanjeev Gupta prodal za více než 100 milionů EUR (89 milionů liber) emisní povolenky spojené
s rozsáhlou evropskou ocelárenskou říší jen několik měsíců po jejím zakoupení.
Jeho skupina Liberty House Group se rychle rozrůstala a stala se jedním z největších evropských výrobců oceli.
Před rokem získala Liberty souhlas Evropské komise ke koupi závodů v Itálii, České republice, Makedonii a
Rumunsku od Arcelor Mittal za 740 mil. EUR. Komise trvala na tom, aby emisní povolenky spojené s těmito
závody byly převedeny na Liberty. V lednu a únoru rychle prodala více než 100 milionů EUR z nich. Brusel
poskytuje emisní povolenky velkým znečišťovatelům v rámci systému zastavení změny klimatu.
Liberty také prodala menší částky povolenek spojených s britskými jednotkami, které zahrnují lokality ve Walesu,
Jižní Yorkshire a Skotsku. Prodej vyvolává další otázky o zdraví Guptovy říše. Liberty požádala vládu Spojeného
království o půjčku, protože pandemie drtí poptávku po oceli.
Liberty uvedla, že prodané povolenky byly „nadbytečné“, a má „dostatečný prostor pro splnění
požadavků na emisní povolenky za letošní rok“.
British Steel prodal emisní povolenky spojené s ocelárnami Scunthorpe, když byl tento podnik ve vlastnictví
soukromého kapitálového fondu Greybull Capital, ale daňoví poplatníci museli firmu zachránit, když si nemohl
dovolit koupit povolenky zpět. Společnost Sky News včera oznámila, že nový čínský majitel společnosti British
Steel, Jingye, také požádal o státní půjčku ve výši 100 milionů liber.
Zdroj: https://www.thetimes.co.uk/edition/business/sanjeev-guptas-liberty-sells-millions-of-steel-industry-carbon-credits-zz0svl06d

EVROPSKÝ PRŮMYSL OCELI S OHROZENÝM NEBEZPEČNÝM ROZHODNUTÍM EU V OBLASTI KRIZE COVID-19

SPOLEČNÉ PROHLÁŠENÍ GENERÁLNÍCH ŘEDITELŮ EVROPSKÉHO OCELÁŘSKÉHO
PRŮMYSLU A FIREM V BRUSELU DNE 8. ČERVNA 2020
Přežití evropského ocelářského průmyslu představuje další vážné riziko, protože návrh Komise na přezkum ochranných
opatření v oceli nezohledňuje prudký pokles poptávky po pandemii COVID. Bezcelní kvóta by měla odrážet poptávku po oceli
v EU. Evropský ocelářský průmysl je hluboce zklamán, že se Komise a mnoho vlád EU dosud nerozhodly o tom uvažovat.
Od začátku pandemie COVID-19 v březnu klesla poptávka po oceli o 50 %. Náš průmysl musel prudce snížit výrobu, aby se
přizpůsobil těmto změněným okolnostem, přičemž 40 % pracovní síly v EU v odvětví oceli bylo propuštěno nebo muselo
pracovat na částečný úvazek. Mezitím země jako Čína, Indie, Indonésie a Rusko neodpočívaly: pokračovaly nebo obnovují
výrobu oceli a hromadění zásob. Bezprostřední riziko zaplavení trhu nabídkou levné oceli by bránilo našemu zotavení a
přežití jednoho ze strategických průmyslových odvětví v Evropě, které v EU udržuje 2,6 milionu přímých a nepřímých
pracovních míst. Stávající návrh komise by mohl výrazně zvýšit podíl dovozů na trhu, zatímco velká část výrobní kapacity EU
je nečinná. Proces přezkumu ochranných opatření umožňuje řešit „změněné okolnosti“, jako jsou okolnosti způsobené vážně
negativním dopadem na hospodářství a trhy v důsledku pandemie. Proto naléhavě žádáme Komisi a členské státy, aby návrh
vylepšily a proměnily v přezkum zaměřený na krizi, který účinně ochrání evropský ocelářský průmysl. Žádáme velikost
bezcelní kvóty, která odráží skutečné tržní podmínky. Měli by využít možnosti přizpůsobení opatření z důvodu „změněných
okolností“. Nedostatek interpretace a politické vůle bude hrát pouze do rukou dovozců oceli do EU, které jsou silně
podporovány jejich vládami. Dovozní kvóty by měly být výrazně sníženy a mělo by být zabráněno převodu nevyužitých kvót
do následujících čtvrtletí a přístupu ke zbytkovým kvótám pro země s vlastními kvótami. Evropa potřebuje udržitelný a odolný
ocelářský průmysl, pokud chce plnit cíle Evropské zelené dohody. Zelená dohoda, která se zrodila před krizí, předpovídá, že
Evropa může do roku 2050 vést k uhlíkové neutralitě. Evropská výroba oceli je mnohem čistší než výroba zemí, které
ohrožují zaplavení trhu EU svým přebytečným materiálem. Evropští výrobci oceli stojí v čele stanovení ambiciózních cílů pro
výrobu oceli uhlíkově neutrálním způsobem. Pokud bude evropský ocelářský průmysl zlikvidován dovozem, jednoduše
nebudeme mít vedoucí postavení ke snižování emisí z globálního ocelářského průmyslu. Evropa, která se stane „zelenou“,
protože uznává, že ostatní regiony, které nás podbíhají a znečišťují, nebude schopna udržet hlavu vysoko. Je třeba umožnit,
aby obchodní politika EU přešla do krizového režimu, pokud jsou existenciálně ohroženy evropské strategické průmyslové
zájmy. Pokud je vůdčí úloha v oblasti změny klimatu strategickou výhodou, kterou EU prohlašuje, musí použít nástroje, které
má k dispozici, k posílení strategických průmyslových odvětví, která zajistí spravedlivý a možný strategický ekologický
přechod. Na úrovni EU existují nebo byla pomalá a slabá rozhodnutí o ochraně obchodu, protichůdné legislativní cíle,
bráněné konsolidaci globálních výrobců v zájmu konkurenceschopnosti a obtížné cíle v oblasti emisí a kontroly životního
prostředí, které jsou stanoveny bez regulačního rámce, který by umožnil našemu průmyslu, aby při dosahování těchto cílů
zůstal celosvětově konkurence schopný. Tato krize vyžaduje seriózní přezkum, který zohlední současný svět. Ošetřovaná
ocelová ochrana byla vytvořena pro období před COVID. Nyní se musí přizpůsobit světu po COVID. Vyzýváme vás o vaši
podporu.
Geert Van Poelvoorde CEO ArcelorMittal Europe – Flat Products Prezident of EUROFER Mario Caldonazzo CEO Arvedi & VicePresident Federacciai Klaus Keysberg Chairman of the Executive Board of Thyssenkrupp Steel Europe AG Francesc Rubiralta
Rubio Chairman & CEO CELSA Group Timoteo Di Maulo CEO Aperam France Olavi Huhtala CEO SSAB Europe Tim Hartmann
CEO Dillinger / Saarstahl James E Bruno President US Steel Kosice Jan Czudek CEO Trinecke Zelezarny, Czech Republic
Bernardo Velazquez Herreros President UNESID – CEO Acerinox Markus Ritter CEO Marienhütte Stahl & Walzwerk Jerzy Kozicz
Chairman of Management Board CMC Poland Dmitrij Scuka CEO & Chairman of the Board Vitkovice Steel Vladimir Klocok
Chairman of the BoD OFZ, j.s.c. Istebne Stéphane Delpeyroux President A3M, Alliance des Minerais, Minéraux et Métaux Philippe
Coigné Directeur Général Groupement de la Sidérurgie Axel Eggert Director General EUROFER Henrik Adam CEO Tata Steel
Europe Ltd Heinz Jörg Fuhrmann CEO Salzgitter AG Lorenzo Riva CEO Riva Stahl GmbH – RIVA Group Hubert Zajicek CEO
Voestalpine Steel Division, Austria Heikki Malinen President & CEO Outokumpu Oy José Enrique Freire Arteta President MEGASA
Group Roland Junck President and interim CEO, LIBERTY Steel Group Europe Hans Jürgen Kerkhoff President
Wirtschaftsvereinigung Stahl Nicos I. Georgakellos President Hellenic Steelmakers Union Ionel Bors President UniRomSider Anton
Petrov Chairman of the Board Bulgarian Association of the Metallurgical Industry Stefan Dzienniak President of the Board Polish
Steel Association Kimmo Järvinen Managing Director Metallinjalostajat Daniel Urban Executive Director Ocelarska Unie Steel Union,
Czech Republic Bo-Erik Pers Managing Director Jernkontoret Roman Stiftner Managing Director Fachverband Bergwerke & Stahl
Milan Veselý President Metallurgy, Mining and Geology Association of Slovakia
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AUTO-NOVOTNÝ, SPOL.S:R:O
TĚŠÍNSKÁ 1880/39
710 00 OSTRAVA -SLEZSKÁ
TEL.: 844234234

Sleva jen pro členy odborů!!!
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ARCELORMITTAL SE VZDÁVÁ ILVY. ITALSKÁ VLÁDA A ODBORY SE TOHO
BOJÍ
Odborové svazy čekají na nový scénář a dávají větší důvěru ve vládu než v ArcelorMittal. Mezitím výroba italského
obra - Ilvy klesla na historická minima. Na začátku června představí koncern nový plán závodu.
Před několika dny požádal ArcelorMittal Italia během rozhovorů s vládou o několik dní, aby se připravila a představila nový
plán pro Ilvu. Vláda je stále nakloněna tomu, aby výroba byla založena na elektrických pecích, udržovala zaměstnanost u
10 700 lidí a významné investice. „Chceme zasáhnout, abychom znovu získali silnou Ilvu,“ říká Roberto Gualtieri, ministr
hospodářství a financí.
Stefano Patuanelli, ministr hospodářského rozvoje společnosti La Stampa, řekl, že bude nutné najít způsob, jak vyrovnat
vysoké ceny elektřiny, což je vážným problémem tohoto odvětví. „Najít rovnováhu mezi konkurenceschopností společnosti, konečnou cenou oceli, ochranou životního prostředí a bezpečností zaměstnanců bude velmi obtížné,“ uvedl
Stefano Patuanelli a řekl, že vláda je připravena na přímou a nepřímou podporu společnosti.
Podle La Stampa po zastavení jedné z vysokých pecí produkuje huť pouze 7 000 denně. tun surového železa. ArcelorMittal Italia plánuje další propouštění. Podle Patuanelliho aktivity společnosti naznačují, že chce opustit huť Ilva.
https://www.wnp.pl/hutnictwo/wraca-kwestia-porzucenia-ilvy-przez-arcelormittal-boja-sie-tego-wloski-rzad-i-zwiazki,397245.html

VIZE A SKUTEČNOST MAJITELE
HUTI
H
Co jsme kladli za otázky?
Témata:
jednopecní provoz - všichni víme, že provoz na jednu
pec je finančně nevýhodný
emisní povolenky – v Dohodě je závazek, že povolenky
budou použity jen ve prospěch ostravské huti a na tom
trváme
Měsiční výkaz
TAMEH
i při prvním setkání s p. Guptou jsme vysvětlovali,2020_03.xls
jak moc je energetika pro huť strategická, že
chceme závazek, že nedojde k situaci kdy došlo
k odstavování médií pro LO i přesto, že bylo garantováno, že je dlouhodobá smlouva a nemáme se starat
Přístup Liberty- odvolání najednou 3 členové představenstva, protože tzv. "nešli na ruku"?
Sanjeev Gupta, výkonný předseda GFG Alliance nám při své návštěvě v Ostravě 28.5. 2020 slíbil
následující:
1. Investice:
Pan Gupta potvrdil záměr investovat do hybridní technologie tak, aby ostravská huť mohla do budoucna využívat jak surové železo, tak šrot. Investici do nové ocelárny označil za prioritu od doby, kdy huť koupil. Nová
investice by do budoucna měla snížit emise CO2 a zároveň učinit huť konkurenceschopnější.
2. Opětovné najetí VP2:
Restart VP2 bude ve chvíli, kdy budou zásoby na optimální úrovni. Z technického hlediska máme štěstí,
že bylo možno udělat teplou odstávku.
Povolenky CO2: primární využití CO2 povolenek bude
vždy na investice, nyní je výjimečná doba, pokud v této
době bude management potřebovat transakci
s povolenkami na pokrytí platů, důležitých plateb, bude
využívat povolenek. Bylo majitelem slíbeno, že povolenky nebudou použity na dluh mateřské firmě, pokud
by byl někdy tento záměr, bude s námi předem diskutován.
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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DĚKUJEME ZAMĚSTNANCŮM ZA JEJICH
PODPORU PŘED NAŠIM JEDNÁNÍM
S MAJITELEM FIRMY

Tameh - Sanjeev Gupta sdělil, že se jedná a že
očekává, že budou jednání brzy uzavřená.
Komunikace:
Slíbil, že bude s odbory komunikovat častěji a
odbory se mohou obracet přímo na něj.
Nový ředitel divize integrovaných hutních a
těžebních podniků skupiny LIBERTY Steel Paramjit
Kahlon nás
také
ubezpečil,
že
je
jeho
prioritou postavit hybridní pece a jako další krok uvedl
modernizaci válcoven. Také označil zástupce
zaměstnanců za hlavní partnery v těchto projektech.
Rovněž vyjádřil přání, aby se ostravská huť stala
klíčovou hutí ve střední Evropě.
Sdělili jsme zcela jasně, že jsme hluboce zklamáni,
všechny obavy, které jsme na začátku měli, se
ukazují jako opodstatněné. Zřídili jsme Stávkový
výbor a pokud to bude nutné, tak situaci vyhrotíme.
Předali jsem otázky i písemně.
Vítáme informace o aktuální přípravě investic, ale
rozhodně budeme sledovat plnění slibů a budeme
doufat, že při další návštěvě budeme konstatovat, že
se sliby plní.
Sobolová Alena

PORKOVÁK
ul. Vratimovská 689, 707 02, Ostrava - Kunčice,
tel. 59 568 6141,
E-mail:vspor01.ostrava@libertysteelgroup.com

