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Upozornění: Sledujte informace ke kafeterii.
Důležitý je termín 1.-15.11. 2019 abyste si mohli
sami určit, kam se mají částky převést!

PORKOVÁK 1

PSALI JSME NOVÉ KOMISAŘCE EU
K převzetí firmy dochází v okamžiku, kdy situace na evropském trhu s ocelí je od začátku roku 2019 katastrofální a většina
ocelářských firem v Evropě není schopna konkurovat levným importům a generuje značné ztráty. Vůbec poprvé v historii k této situaci
dochází v momentě, kdy Evropská ekonomika i nadále roste, i když pomalejším tempem, a kdy se nejedná o klasický cyklický propad
spojený s ekonomickým vývojem regionu. Od loňského roku totiž došlo k významným systémovým změnám v oblasti politiky Evropské
komise. Dopad těchto změn prakticky znemožňuje Evropským výrobcům oceli konkurovat Tureckým, Ruským či Asijským dovozcům a
tím i znemožňuje i jednotkám převzatým firmou Liberty House efektivně konkurovat na evropském trhu tak, jak to komise požadovala.
Hlavní příčinu současného neuspokojivého stavu vidíme v nerovných podmínkách na evropském trhu s ocelí, které znevýhodňují
evropské výrobce.
Mezi naše hlavní připomínky patří následující:
1. Import oceli do EU se neustále zvyšuje. Deficit obchodní bilance s ocelí se meziročně zvýšil z 9,9 Mt (2017) na 16,9 Mt
(2018). Přitom ještě v roce 2015 byla obchodní bilance vyrovnaná. Celkový dovoz oceli vzrostl meziročně o 13 % na 39,2
mil. tun, což představuje plnou roční produkci 15 velkých hutních podniků (velikostí podobných ostravské nebo rumunské
huti, které společně zaměstnávají).
2. K 1.7. 2019 navýšila EU kvóty pro dovoz oceli o dalších 5 %, tj. zcela disproporčně vůči očekávanému vývoji spotřeby oceli
v EU, navzdory již tak složité situaci na trhu a oslabujícím ekonomikám EU, ačkoliv tuto kvótu mohla výrazně ponížit.
3. Celková spotřeba oceli v EU v roce 2018 činila 164 mil.tun, takže importovaná ocel má již téměř čtvrtinový tržní podíl. Každá
čtvrtá tuna oceli spotřebovaná v Evropě je vyrobena bez nutnosti dodržování ekologických limitů a kontroly
produkce CO2, tudíž s podstatně nižšími náklady.
4. 65 % celkového importu do Evropské unie pochází z pouhých 5 zemí, a to z Turecka, Ruska, Jižní Koreje, Indie a Číny.
Absolutně nejvíce importované oceli pochází z Turecka, přičemž tento import se zvýšil z 1,5 mil. tun v roce 2009 na 6,2 mil.
tun v roce 2018, tedy čtyřnásobně za 10 let.
5. Za poslední rok a půl stoupla cena emisních povolenek o 264 % na dnes neuvěřitelných 28,5 EUR za tunu.
Zaměstnanci, které zastupujeme, rozumí důvodům, proč Evropská komise má zájem na zlepšování životního prostředí a ochraně
globálního klimatu. Čemu však naprosto nerozumíme je to, jak Evropská komise může diskriminovat své vlastní výrobce, kteří, jsou na
špici, pokud jde o snižování energetické náročnosti výroby, kterou snížily na polovinu od roku 1960 a stejně zodpovědně přistupují
k emisím CO2. Ve zprávě Evropské komise parlamentu EU z roku 2016* je uvedeno, že „evropský ocelářský průmysl je
charakterizován moderními, energeticky a ekologicky účinnými zařízeními, které vyrábějí výrobky s vysokou přidanou hodnotou a
speciální oceli pro světový trh a jsou založené na špičkové platformě výzkumu a vývoje.“
Je nutné připomenout, že historie dnešní Evropské unie se začala psát se založením Evropského společenství uhlí a oceli, tedy
společenství, které usilovalo o rozvoj evropského ocelářství a vynakládalo na svou dobu velice významné prostředky na zlepšení
konkurenceschopnosti evropských podniků a zlepšení pracovních a sociálních podmínek zaměstnanců. Rovněž jednotlivé členské
státy dnešní Evropské unie poskytovaly od 70. let významnou veřejnou podporu ocelářskému sektoru uvědomujíce si, že se jedná o
oblast ekonomiky generující vysokou přidanou hodnotu.
Tyto moderní závody poskytující kvalitní podmínky pro zaměstnance, jdou nyní díky současné politice Evropské komise do útlumu a
důvodně se obáváme, že pokud rychle nedojde ke změně této politiky, je jen otázkou krátkého časového horizontu, kdy ani náš nový
majitel nebude schopen ztrátové hutě provozovat a 16 000 zaměstnanců a dalších až 150 000 navázaných pracovních míst bude
reálně ohroženo.
Musíme se tedy ptát, proč Evropská komise nepodporuje své výrobce oceli, které přinutila ekologizovat výrobu a kteří splňují
nejpřísnější ekologické limity, ale činí přesný opak a navyšuje importní limity, čímž umožňuje výrobcům ze třetích zemí
dovážet ocel do EU, aniž by po nich požadovala dodržování jakýchkoliv emisních limitů, nebo je nutila být součástí
programů na snižování produkce CO2. Tito výrobci nemusejí dokonce ani nijak dokazovat, že svým zaměstnancům zajistili
bezpečné a důstojné pracovní podmínky. Tyto země, které se žádným způsobem nepodílejí na zlepšování globálního životního
prostředí, mají otevřené dveře do prostoru, který má být ve střednědobém horizontu uhlíkově neutrální. Nechceme věřit, že je cílem
Evropské komise přesunout veškerou evropskou výrobu oceli do třetích zemí a tím si alibisticky vykázat neutrální uhlíkovou
stopu s vědomím, že ocel, která se v EU konzumuje, je vyrobena bez jakýchkoliv ekologických limitů, na mnohdy zastaralých
zařízeních, které zatěžují životní prostředí mnohonásobně více a mají neporovnatelně vyšší uhlíkovou stopu než evropští
výrobci oceli.
Nevíme, jak máme našim zaměstnancům vysvětlit, že jejich pracovní místa jsou ohrožena a že výroba pro evropský trh se
rychle přesunuje do zemí, která zdaleka nesplňují žádný z limitů, které naše hutě musejí splňovat již dnes.
Jménem 16 000 zaměstnanců, jejichž majitel se z popudu Evropské komise nedávno změnil, a jejichž pracovní místa se nyní ocitla
v ohrožení a Vás žádáme o to, abyste neprodleně zasedli k jednání a revidovali dosavadní politiku týkající se ochrany evropského trhu
s ocelí. Žádáme Vás, abyste zvážili následující nástroje na ochranu evropských ocelářů:
Opatření mohou být ve formě:
1. uvalení cel na dovoz oceli do EU, aby se zabránilo likvidaci evropského ocelářství
2. zrušení residuálních kvót před koncem období, kdy třetí země mohou importovat i nad rámec svých alokací, pakliže
jiné země svou kvótu nevyužily.
3. zavedení UHLÍKOVÉ DANĚ pro výrobce z třetích zemí, kteří nejsou schopni věrohodně prokázat plnění stejných
ekologických limitů včetně omezování produkce CO2. Pokud Evropské komisi skutečně záleží na ochraně
globálního klimatu, pak musí snižování uhlíkové stopy vyžadovat i po všech dovozcích do EU.
4. zavedení povinnosti u výrobců z třetích zemí prokazovat, že zajistili pracovní a mzdové podmínky na srovnatelné
úrovni jako evropští výrobci oceli.

Dne 23.9. přišla od komisařky odpověď a píše, že: Paní Ursula von der Leyen, nově zvolená předsedkyně Evropské komise, mě
požádala, abych Vám poděkoval za Váš dopis z 13. srpna 2019, ve kterém vyjadřujete znepokojení týkající se současné situace na
Evropském trhu s ocelí. Co se týče bodů, které jste zmínila, prosím vezměte v potaz, že se nová Komise v čele s paní von der Leyen
ujme úřadu až 1. listopadu 2019. Z tohoto důvodu mě nově zvolená předsedkyně požádala, abych Vás informoval, že byl Váš dopis
předán příslušné správě/organizaci, která Vám odpoví co nejdříve. Pokud byste měla jakékoliv další dotazy, prosím, abyste
kontaktovala Generálního ředitele odpovědného za Vnitřní trh, průmysl, podnikání a malé a střední podniky, pana Timo Pesonena .
S úctou, Pascal Leardini
Pozn.: zatím jsme nic dalšího neobdrželi
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ARCELORMITTAL HROZÍ, ŽE UZAVŘE DŮL ŽELEZNÉ RUDY V KRIVOJ ROG
A NENÍ JEDINÝ
Podle mezinárodní zprávy 112. mezinárodní orgány ArcelorMittal, Krivoj Róg, uvedly, že pokud vláda zvýší poplatky
spojené s těžbou železné rudy, bude společnost nucena zastavit důl. Podobné ukrajinské společnosti hovoří podobným
tónem. ArcelorMittal chce dodat z Ukrajiny téměř půl miliardy dolarů, které měly být investovány v Krivoj Rog.
V pozadí je konflikt mezi ArcelorMittal a administrativou nového ukrajinského prezidenta Volodymyra Zełenského, který
trvá několik měsíců, a stupňuje se. Zástupci ukrajinské bezpečnostní služby kontrolovali závody koncernu v červenci a
srpnu a obvinili ho z otrávení životního prostředí a následných daňových nedoplatků ve výši 360 milionů USD.
ArcelorMittal Krivoj Rog v obou případech nesouhlasil s obviněními.
Začátkem září chtěly úřady provést další inspekce, včetně se zaměstnanci Státní inspekce pro jaderné předpisy Ukrajiny.
Podle prohlášení společnosti ArcelorMittal Krivoj Róg zástupci PIRJU nechtěli předložit doklad, podle kterého by měla být
provedena inspekce, takže společnost nesouhlasila s jejich vstupem do závodu.
O několik dní později společnost oznámila změnu svého dividendového rozhodnutí za minulý rok. V dubnu letošního roku
bylo rozhodnuto ponechat dividendu ve společnosti a alokovat ji na rozvoj podnikání. Nyní bylo rozhodnuto vyplatit
dividendy akcionářům. 95% vlastník akcií společnosti je pobočkou ArcelorMittal v Duisburgu, tedy 95 procent dividendy
budou z Ukrajiny odstraněny. Podle Radia Free Europe je to asi 433 milionů dolarů.
https://www.wnp.pl/wiadomosci/353178.html

SSAB URYCHLUJE PRÁCI NA VYSOKÉ PECI BEZ KOKSU
Švédský výrobce oceli SSAB oznámil, že je připraven urychlit výstavbu technologického demonstračního závodu Hybrit o
tři roky, ve kterém je koks nahrazen vodíkem
. SSAB chce zahájit sériovou výrobu v roce 2035.
• Metalurgie způsobuje 7% globální emise uhlíku.
• Nahrazení koksu vodíkem by mohlo dramaticky snížit tuto úroveň emisí.
• Přímá redukce vodíkem je velmi energeticky náročný proces, proto vyžaduje značné zvýšení výroby obnovitelné energie
V prohlášení však společnosti uvádějí několik podmínek nezbytných k tomu, aby snížení metalurgické uhlíkové stopy bylo
úspěšné. Prvním je poskytnout více energie z obnovitelných zdrojů, protože využívání vodíku je proces, který je
mimořádně náročný na energii, a roste také poptávka ostatních odvětví hospodářství a spotřebitelů.
Změna systému obchodování s emisemi ETS je rovněž nezbytná pro podporu nejúčinnějších z hlediska ochrany klimatu a
zavedení podobných systémů v jiných zemích světa. Použitím starých technologií se snižuje šance na úspěšné zavádění
inovací, jako je Hybrit.
. Rostoucí populace a rostoucí úroveň urbanizace znamená, že alespoň do roku 2050 poroste poptávka po oceli, a proto
bude nutné vyrábět nové železné rudy surové železo. Výměna koksu na vodík by významně snížila emise metalurgie.
Proces přímé redukce je znám již dlouhou dobu, ale je to něco jiného, co může být použito nákladově efektivně v
průmyslovém měřítku.
Proces přímé redukce, který bude použit v demonstrační elektrárně postavené v Lulea, vyžaduje velké množství elektřiny výroba vodíku z vody v procesu elektrolýzy je náročná na energii a poté je potřeba elektřina pro redukci samotné železné
rudy. Podle účastníků projektu bude výměna procesu ve vysoké peci za použití koksu s redukcí Hybritu vyžadovat 15TWh
energie ročně a v současné době představuje jednu desetinu výroby energie v celém Švédsku.
https://www.wnp.pl/wiadomosci/ssab-przyspiesza-prace-nad-wielkim-piecem-bez-koksu,353069_1_0_1.html
ARCELORMITTAL POLAND PRAVDĚPODOBNĚ UHASÍ VYSOKOU PEC V KRAKOVĚ. PROBÍHAJÍ PŘÍPRAVY
ArcelorMittal Poland se chystá pozastavit provoz vysoké pece v Krakově. Neuvádí však konkrétní datum, kdy by k tomu mělo
dojít.
„V tomto ohledu dosud neexistují žádná konečná rozhodnutí“ - uvedla mluvčí Sylwie Winiarek.
• Zpočátku se plánovalo, že v září proběhne dočasné pozastavení surovinové části ocelárny ArcelorMittal Poland v Krakově, tj.
Vysoké pece a ocelárny.
• Odboráři, dne 24. července v Dąbrowa Górnicza, požadovali stažení rozhodnutí o uzavření vysokých pecí a oceláren v krakovských ocelárnách. O den později vedení společnosti oznámilo, že odkládá toto rozhodnutí, aby bylo možné situaci přehodnotit.
• Tržní prostředí však znamená, že probíhající činnosti, které přizpůsobují míru využití zařízení na nízké úrovni poptávky, a nemusí být dostatečné. To bude znamenat odstavení jedné ze tří vysokých pecí v ArcelorMittal.
Připravujeme práce k pozastavení pece v případě, že se ukáže, že to je nevyhnutelné. V tomto ohledu neexistují žádná konečná
rozhodnutí, ale v poslední době se tržní podmínky ještě zhoršily – řekla mluvčí. Dodala, že Hutní komora průmyslu a obchodu
snížila prognózy spotřeby oceli pro Polsko pro tento rok o půl milionu tun, zatímco dovoz ze zemí mimo Evropskou unii, zejména
z Turecka, stále roste.
Zdůraznila, že pokud by měla být vysoká pec odstavena v Krakově, zaměstnanci by byli pověřeni prací v jiných závodech ArcelorMittal nebo dostávali nucenou dovolenou pro odstávky. Opakujeme naše prohlášení, že nikdo neztratí práci a že odstávka
bude dočasná - uvedla mluvčí společnosti. Na začátku května generální ředitel Geert Verbeeck uvedl, že uzavření bude trvat
„měsíce nebo čtvrtletí“. Ujistil, že společnost nemá v úmyslu propustit asi 1,2 tisíce zaměstnanců zaměstnaných v surovinové
části - budou přemístěni do zpracovatelské části (válcovací stolice), dalších závodů koncernu nebo do prací prováděných
externími společnostmi.
https://www.wnp.pl/wiadomosci/354561.html
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Společná deklarace zástupců zaměstnanců, odborových organizací a
asociací hutního průmyslu v rámci České republiky, Polska a Slovenska
Ve dnech 18.-19. září 2019 proběhlo v Dolní Lomné 5.setkání zástupců zaměstnanců, odborových organizací i
odborových svazů z většiny firem ocelářského průmyslu působících na území České republiky, Polska a Slovenska.
Účastníci jednání se shodli, že je aktuálně bezpodmínečně nutné krizi evropského ocelářství čelit všemi dostupnými
prostředky a přijali jednomyslně tuto Společnou deklaraci, jejímiž hlavními aktuálními body k řešení a požadavky jsou:











Zajistit rovné podmínky pro evropské oceláře na globálním trhu prostřednictvím omezení dovozu tzv. špinavé
oceli do EU ze třetích zemí, které nedodržují ekvivalentní environmentální a sociální standardy, pomoci
uhlíkového cla či podobného nástroje. Jen tak lze dlouhodobě zamezit přestěhování průmyslu mimo EU,
které by způsobilo vyšší únik uhlíkových emisí v globálním měřítku,
Je nutné pravdivě informovat o dopadech podílu ocelářského průmyslu na globální ekologii ve srovnání
s ostatními vlivy.
Spravedlivé podmínky prostřednictvím posílení regulací obchodních ochranných nástrojů a zrychlení
předběžné investigativní fáze v případě přezkumu antidumpingové stížnosti, aby bylo umožněno urychlené
přijetí preventivních ochranných opatření, jako tomu již je v případě USA.
Pozastavit v krizovém období zpřísňování ekologických limitů v rámci EU a členských zemí s nalezením
nástrojů ekonomické podpory EU do ekologických investic ocelářských firem.
Realizovat opatření pro ekonomicky přijatelnou energetickou politiku EU i členských zemí z pohledu cen,
investic, emisních povolenek apod.
Poskytování kompenzace nepřímých nákladů EU ETS promítnutých do cen elektřiny cv co nejvyšší možné
míře v souladu s evropskými předpisy.
Zachování těžby černého uhlí s cílem zásobovat domácí hutě domácím uhlím až do té doby, dokud to bude
ekonomicky a technologicky možné.
V členských státech EU se snažit o snížení rozdílu mezi mzdami zaměstnanců v daných odvětvích a zároveň
podporovat a realizovat změnu důchodových systémů s možností ekonomicky přijatelných předčasných
důchodů v důsledku restrukturalizace a vlivů krize ocelářského průmyslu.

Všichni účastníci jednání se shodli, že výše uvedené požadavky jsou adresované Evropské komisi i parlamentu EU,
vládám, odborovým evropským centrálám i členským svazům, zaměstnavatelům a je bezpodmínečně nutné, aby se
jimi efektivně a urychleně zaobírali, Zároveň bylo ve shodě konstatováno, že jsou ze svých úrovní připraveni
požadavky podporovat, vzájemně spolupracovat, medializovat a prosazovat.
Čtyřdenní vstupenky na Colours of Ostrava 2020 jsou v prodeji od 25. září 2019, 9.00, v e-shopu a osobně v prodejně
Oriental.
Cenové kategorie čtyřdenních vstupenek: 2 390 Kč: prvních 9 000 ks - vyprodáno
2 690 Kč: dalších 9 000 ks - aktuální cena
2 990 Kč: dalších 9 000 ks
3 290 Kč: do konce předprodeje; 3 400 Kč: v prodeji na místě
Upozorňujeme: kupujte vstupenky pouze v oficiálních předprodejích - e-shop Colours of Ostrava.
Mgr. Bc.Sobolová Alena, MBA ZO Energetika
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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