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AKTUÁLNÍ SITUACE V PRODEJI
Dne 30. dubna se konalo společné jednání se zástupci Liberty House. Tématem byly jednotlivé body Dohody:
-objem výroby a provoz kupovaných společností
- zaměstnanost a pracovní místa- strana odborů předložila nový koncept kdy výše odstupného je závislá na
výši investic realizovaných v prvních 5 letech
-udržovací a strategické investice- otázkou je, zda udržovací investice jsou za mateřskou společnost i dceřiné
společnosti nebo bez dceřiných společností
- sociální jistoty a kolektivní smlouva
- emisní povolenky – za odbory chceme, aby byly využity ku prospěchu ostravské huti a nebyly použity např.
k zajištění dluhu na nákup hutě
- TAMEH – považujeme ji za klíčový závod a bez něj vidíme budoucnost hutě velmi problematicky
Rozhodnutí Evropské komise o prodeji
Zatím máme jen tiskovou zprávu vydanou Evropskou komisí ke schválení prodeje. Není ještě závěrečná
zpráva a nevíme, co přesně v ní bude. Bude zřejmě ještě nějakou dobu trvat, než bude zveřejněna. Zatím
zjišťujeme všechny možnosti opravného prostředku proti rozhodnutí. Zda je k tomu oprávněn ÚOHS či vládní
zmocněnec pro zastupování ČR před soudním dvorem EU, či nějaká jiná instituce.
Z tiskové zprávy jednoznačně vyplývá, že původní návrh podmínek prodeje byl zcela nepřijatelný a jasně
poukazoval na propojení skupiny Liberty House a ArcelorMittal, na základě tlaku došlo ke změně podmínek
převzetí.
V současnosti vyjednáváme naši ostravskou trojdohodu (odbory, Liberty House, stát) a v nejbližší době
započne vyjednávání evropské rámcové dohody pro všechny dotčené jednotky v prodeji.
Složení vyjednávací skupiny bude následující, Belgie: 2 zástupci, ČR: 3 zástupci, Rumunsko: 3 zástupci,
Itálie: 2 zástupci, Lucemburk: 2 zástupci, Makedonie: 1 zástupce a 3 zástupci sekretariát IndustriAll Europe.
Další jednání s Liberty House je plánováno na 24. května.
Sněmovna diskutovala, že mezi první úkoly nového ministra bude řešit problematiku prodeje. Čekali jsme tedy
na vhodnou příležitost, a když se nám dostalo informace, že nově jmenovaný ministr Havlíček přijede do
Ostravy, kontaktovali jsme jej. Domluvili jsme jednání na 22.5.
Sobolová Alena

ArcelorMittal Ostrava je i v letošním roce jedním z generálních partnerů festivalu
Colours of Ostrava. Díky tomu mohou zaměstnanci ArcelorMittal (včetně agenturních) získat až dvě vstupenky na
festival za zvýhodněnou cenu 2 490 Kč/ks.

PORKOVÁK 1

VYHASNE POSLEDNÍ VYSOKÁ PEC V KRAKOVSKÉ HUTI
ARCELOR MITTAL POLAND
AMP potvrdil plány na dočasném zastavení práce Vysoké pece a Ocelárny ve svém krakovském závodě. Uzavření
těchto výrobních kapacit se dotkne 1200 osob, ale AMP uvádí, že nebude propouštět. Firma věří, že se v krátké době
objeví možnost obnovy výroby oceli v Krakově. Válcovny krakovské hutě budou pracovat se surovinami z huti AMP v
Dabrowie Gorniczej, kde jsou náklady mnohem menší než v Krakově.
AMP oznamuje, že toto rozhodnutí je diktováno rostoucími cenami emisních povolenek CO2 a zvyšujícím se dovozem
oceli ze zemí, které nejsou členy EU a také velmi vysokými provozními náklady. Rozhodnutí týkající se Krakova je část
plánu mající za cíl snížení Evropské produkce o 3mil.tun.
AMP uvádí, že pracovníci uvedených provozů budou přesunuti na jiné práce, které nyní obstarávají externí firmy, nebo
obdrží procentuální náhradu mzdy. V Krakově pracuje 3 000 kmenových zaměstnanců plus další 4 000 z externích
firem.
S těžkým srdcem jsme se rozhodli o dočasném zastavení práce v surovinové části krakovské hutě. Naši
konkurenceschopnost snižují náklady na emisní povolenky CO2, které jsou zátěží pouze pro výrobce ze zemí EU.
Pozorujeme také velmi vysoký nárůst dovozu ze třetích zemí a to v době, kdy klesá poptávka, kvůli zhoršení podmínek
na trhu, k tomu náklady na energie patří k nejvyšším v Evropě, uvedl Geert Verbeek předseda představenstva a
generální ředitel AMP na tiskové konferenci v Krakově.
Válcovny v Krakově jsou zásobovány z AMP v Dabrowie Gorniczej, kde jsou náklady o mnoho menší než v Krakově.
Dabrowská huť tedy bude produkovat více oceli než v předchozích letech. Vedení ale neuvedlo o kolik se zvýší
produkce v DG a jak skutečnost, že se budou zásobovat válcovny v Krakově bude mít vliv na produkci oceli, kterou
měla Dabrowa prodat na trhu.
V roce 2016 poslední fungující vysoká pec v Krakově (kdysi jich bylo pět, ale tři jsou již zbourány a čtvrtá léta vyhaslá)
prošla opravou za 175 mil. zlotých, což mělo zabezpečit výrobu na dalších 20 let. Díky modernizaci by opětovné
zprovoznění pece bylo lehčí a levnější než předchozí technologie.
Jsme výrobci oceli a chceme jím být i dále a působit také zde v Krakově. Doufáme, že se situace na trhu zlepší a
rovněž se vrátíme ke stavu být konkurence schopni. Potom bychom mohli pokračovat v naší výrobě, uvedl Geert
Verbeek. AMP objasňuje, že toto rozhodnutí padlo po bedlivé analýze trhů, která potvrdila oslabení poptávky na trhu s
ocelí. Rozhodnutí je také způsobeno rostoucími náklady na emisní povolenky CO2,rostoucím dovozem ze zemí mimo
EU a také velmi vysokými provozními náklady. Ocelářství se potýká s globálním zvýšením produkčních kapacit a tyto
negativní skutečnosti ještě zvyšuje nedostatečná ochrana trhu EU před dovozem a neochota řešit opravdové potřeby
ocelářství. Safeguard-program Evropské komise je v současné době neučinný a musí se zmodifikovat, uvedl dále Geert
Verbeek. Evropští producenti jsou zatížení náklady na emisní povolenky CO2, které neplatí producenti ze zemí mimo
EU. Ceny emisních povolenek již překročily cenu 25 Euro za tunu a to znamená nárůst o 230% oproti roku 2018.Geert
Verbeek připoměl, že zatím co se z ocelí obchoduje globálně, pouze producenti ze zemí EU jsou zatíženi tak vysokými
náklady na ochranu klimatu, které ve značném stupni zvyšují náklady spojené s produkcí. AMP již léta upozorňuje, že
provozní náklady se musí vyrovnat, jinak evropská ocel ztratí konkurenceschopnost dokonce i na vlastním trhu.
Polský trh je vzhledem k blízkosti zemí SNS zaplaveno dovozovou oceli z těchto zemí. Jen v minulém roce dovoz za
horka válcovaných produktů ze zemí SNS vzrostl o 500 000 tun a to je trojnásobné zvýšení za jeden rok.
Rozhodnutí o dočasném zastavení výroby je také způsobeno vysokými cenami energií, které jsou v Polsku o polovinu
vyšší než například v Německu. AMP je vysoce energeticky náročný výrobce proto takový rozdíl v ceně znamená další
rostoucí náklady jeho produkce. Kromě toho hutě v Polsku nemohou počítat v delší perspektivě se státní podporou na
ceny emisních povolenek CO2, kterou dostávají producenti oceli z mnoha zemí EU, diskuse probíhá mezi představiteli
energeticky náročných větví průmyslu a polské vlády.
Ředitelství AMP si uvědomuje, že toto rozhodnutí bude mít vliv nejen na pracovníky firmy, ale rovněž na lokální
komunitu, proto je připraveno spolupracovat se všemi v době odstávky části závodu. Rozhodnutí týkající se Krakova je
část plánu mající za cíl snížení Evropské produkce oceli o 3 mil.tun. Zastavení výroby se rovněž týká španělské hutě
Asturias. Koncern také ohlásil, že plánované zvýšení produkce v Itálii a to na 6 mil. tun bude pozvolnější.
Zdroj: https://www.wnp.pl/wiadomosci/344971.html

ARCELORMITTAL UZAVÍRÁ VYSOKOU PECI V KRAKOVĚ
ODBORÁŘI TOTO ROZHODNUTÍ NEPŘIJÍMAJÍ




Odborové svazy působící v ArcelorMittal Poland oznámily společný postoj, v němž nepřijímají
rozhodnutí představenstva společnosti týkající se plánovaného dočasného zastavení části surovin v
krakovských ocelárnách, tj. vysoké peci a ocelárnách.
Největší výrobce oceli v Polsku oznámil rozhodnutí uhasit vysokou pec ve svých krakovských
ocelárnách.
Odborové svazy působící v ArcelorMittal Poland varují, že delší výpadky těchto citlivých zařízení
způsobí nevratné zničení zařízení.
Odboráři připomněli, že před dvěma lety byla dokončena generální rekonstrukce jediné vysoké pece v
krakovské huti, díky které by mohla fungovat minimálně dalších 15 let.
Zdroj: https://www.wnp.pl/wiadomosci/345219.html
https://hutnictwo.wnp.pl/wystygnie-ostatni-wielki-piec-w-krakowskiej-hucie-arcelormittal-poland,344971_1_0_0.html
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ZASEDÁNÍ RADY HUTNICKÉ ODVĚTVOVÉ SEKCE OS KOVO
Ve dnech 2.5.-3.5.2019 proběhlo společné jednání zástupců Rady HOS OS KOVO z odborových organizací ČR, zástupců OS
KOVO a Ocelářské unie za přítomnosti Mgr. Daniela Urbana, Ondřeje Štece ve Žďáru nad Sázavou.
Jednání probíhalo informacemi o situaci v jednotlivých obchodních společnostech, bylo konstatováno, že ocelářský průmysl
nejenom v ČR, ale i celé Evropské Unii je značně ohrožen z pohledu zachování produkce oceli na potřebné úrovni a tím i
pracovních míst a firem. Detailně byla popsána zástupcem odborů situace v záležitosti prodeje a.s. ArcelorMittal Ostrava a jejich dceřiných a sesterských společností v ČR.
Aktuální informace z činnosti OS KOVO a ČMKOS včetně aktuálních ekonomických informací a promítnuté prezentace OS
KOVO s komentářem podal místopředseda OS KOVO Libor Dvořák. Počítačová prezentace bude umístěna na intranetu OS
KOVO v odkazu HOS a je možno ji poskytnout případným zájemcům odborářům.
Dále byly podány informace ze zasedání komise KV OS KOVO. Podrobně byl okomentován schválený harmonogram KV OS
KOVO pro rok 2020 a podána informace o kolektivním vyjednávání dalších KSVS v rámci OS KOVO pro následující období.
Mgr. Vladimír Plachta informoval přítomné o novinkách v pracovněprávních a dalších právních předpisech.
Ředitel Ocelářské unie a.s. Mgr. Daniel Urban a Ondřej Štec seznámili přítomné s predikcí vývoje ocelářského průmyslu v ČR
a EU, prezentace bude umístěna na intranetu OS KOVO, na požádání bude dodána i informace o výrobě v hutnictví za první
čtvrtletí 2019. Dále nám byla podána informace o projednávání návrhu na Zavedení kompenzace nepřímých nákladů EU ETS
promítnutých do cen elektřiny v ČR v rámci novelizace zákona o podmínkách obchodování s povolenkami na emise.
Příští zasedání Rady HOS, se uskuteční ve dnech 18.–19.9.2019 za organizační spolupráce předsedy TŽ Marcela Pielesze v
RZ Beskydka Dolní Lomná.
Společné jednání členů Rady HOS proběhne se zástupci hutních podniků z Polska a Slovenska za účasti zástupců Ocelářské
unie a.s.
Je dobře v dnešní napjaté situaci v hutnictví znovu pokračovat ve vzájemných vztazích, podpoře a předávání informací mezi
hutními odborovými organizacemi ve všech sousedních zemích.
Všechny možné aktuální informace o budoucnosti našeho podniku a vývoji v hutnictví, které projednáme a získáme
pro vás odboráře a zaměstnance předáváme okamžitě jak je to možné.
Pavel Borůvka

KDO NÁM POMOHL
VOLBY DO EVROPSKÉHO PARLAMENTU- pojďte volit bez ohledu na
stranu, ale toho, kdo něco dělal a měl zájem
V současnosti máme v Evropském parlamentu 21 politiků z různých politických stran a hnutí. Jelikož o prodeji
ArcelorMittal rozhodovala Evropská komise, obrátili jsme se o pomoc i na ně. Jediný kdo s námi komunikoval a
spolupracoval, byla Kateřina Konečná (je to smutné, ale je to tak).
Jako jediná měla zájem se s námi i osobně sejít na společném jednání v Ostravě (zájem neprojevil bohužel ani
předseda OS KOVO). Byla aktivní při kladení písemných otázek na komisi k prodeji. Korespondenci nám
následně zasílala.
Ing. Kateřina Konečná: „Zvolení do Evropského parlamentu v roce 2014 byl a je pro mne závazek prosazovat
volební program a Vaše zájmy. Zde jsem bojovala s dvojí kvalitou potravin, ale také jsem protestovala proti
odlesňování obecně či povolování pesticidů, prosazovala jsem zásady stejné odměny za stejnou práci,
prosazovala jsem ochranu práv pacientů a zapojení pacientských organizací do rozhodovacích procesů,
protestovala jsem proti smlouvám o volném obchodu, které by posílily moc nadnárodních korporací, ale také jsem
podporovala evropskou kosmickou agenturu, která sídlí v České republice. Těší mě, že jsem podle hodnocení
aktivity europoslanců MEP Ranking dlouhodobě třetí nejaktivnější českou europoslankyní.“
Výňatek z brožury „Skládám Vám účty“:
Složitý region opět v ohrožení 27.4.2018
S velkými obavami jsem tento měsíc přijala zprávu o tom, že ArcelorMittal plánuje prodat ostravskou huť. Je nutné
zdůraznit, že případný prodej se, ať už více či méně, dotkne životů 7 000 zaměstnanců hutí a jejich rodin. Situace
je o to komplikovanější, že ArcelorMittal Ostrava je významným odběratelem těžební společnosti OKD, která je
dlouhodobě v problémech a prochází reorganizací, před rokem ukončil těžbu Důl Paskov a celá společnost
pomalu utlumuje svoji činnost. Jako důvod plánovaného prodeje společnost ArcelorMittal uvedla nákup italských
hutí Ilva ve městě Taranto a s tím souvisejícím ohrožení konkurenceschopnosti dalších výrobců oceli na
evropském trhu. Celou transakci totiž evropský regulátor – Evropská komise podmínil tím, že pokud chce
společnost nakoupit jiné hutě, musí se zbavit jiné výroby v EU, aby neměla příliš velký tržní podíl. Jiné dvě
nabídky kompenzačních opatření, které prodej ostravských hutí nezahrnovaly, Evropská komise odmítla. Mezi
provozy, které chce ArcelorMittal prodat jako kompenzaci, jsou kromě někdejší Nové huti v Ostravě, závody v
Rumunsku, Itálii, Makedonii, Lucemburku a Belgii.
Jelikož mi není lhostejný osud lidí v regionu, ze kterého pocházím, rozhodla jsem se již minulý týden poslat
písemnou otázku na Evropskou komisi týkající se procesu prodeje ostravské huti. V ní jsem se snažila situaci v
regionu popsat tak, aby si Evropská komise uvědomila veškeré souvislosti tohoto závažného kroku. O odpovědi
Evropské komise budu informovat I potom budu nadále apelovat na Evropskou komisi, aby při schvalování
prodeje ostravské hutě byla ostražitá a nedošlo k prodeji vlastníkovi, který by hutě chtěl zavřít. Samozřejmě, že
česká vláda má mnohem větší možnosti k nátlaku na ArcelorMittal i na Evropskou komisi a musí se tomu věnovat
nejen ministr průmyslu a obchodu, ale i premiér. K tomu může přispět celý poslanecký klub KSČM v rámci
vyjednávání s hnutím ANO 2011. https://konecna.cz/wp-content/uploads/2019/04/Skl%C3%A1damVamUcty.pdf
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KOMPENZACE NÁKLADŮ EU ETS V PODMÍNKÁCH OBCHODOVÁNÍ S POVOLENKAMI
NA EMISE
Na základě jednání s ředitelem Ocelářské unie a.s. Mgr. Danielem Urbanem Vám podáváme informaci o projednávání návrhu
na Zavedení kompenzace nepřímých nákladů EU ETS promítnutých do cen elektřiny v ČR v rámci novelizace zákona o
podmínkách obchodování s povolenkami na emise.
Na jaře 2018 byla v EU schválena novela směrnice o evropském systému obchodování s emisními povolenkami (EU
ETS). Tato novela mimo jiné volá po tom, aby členské státy (ČS) přijaly opatření ke kompenzaci nepřímých nákladů EU
ETS, které vznikají energeticky náročným odvětvím, jimž hrozí riziko úniku uhlíku (tj. přestěhování výroby do třetích zemí).
Výrobci elektřiny musí nakupovat emisní povolenky a tyto dodatečné náklady pak logicky promítají do koncové ceny elektřiny
dodávané zákazníkům. Směrnice dává ČS možnost použít na kompenzaci libovolný objem prostředků s tím, že pokud
bude použito více než 25 % výnosů z dražby povolenek, musí to daný ČS Komisi zdůvodnit.
Některá odvětví (především ocelářství a chemie) tedy čelí dvojím nákladům v důsledku EU ETS: 1) přímé náklady, kdy
dotčené firmy musí nakupovat část povolenek pro emise CO2 z výroby, na něž nestačí jejich volná (bezplatná) alokace. 2)
nepřímé náklady („přeúčtované“ zvýšené náklady na výrobu elektřiny). Oba druhy nákladů představují pro evropské a české
firmy dodatečnou zátěž, která dramaticky ohrožuje jejich konkurenceschopnost vůči výrobcům ze zemí mimo EU, kde
jednak nejsou zpoplatněny emise skleníkových plynů, a tamní environmentální předpisy jsou obecně laxní či nejsou
vymáhány. Dotčené evropské firmy nemohou dlouhodobě výrobcům ze třetích zemí konkurovat bez aspoň částečného
narovnání pravidel hry.
Navíc české firmy jsou na tom ve srovnání s konkurenty z jiných ČS ještě hůře v tom, že Česko na rozdíl od všech
významných evropských průmyslových zemí doposud nezavedlo kompenzaci nepřímých nákladů. České firmy tedy
nejenže musí hrát v oslabení proti Číně, Rusku či Brazílii, ale i proti Slovensku, Německu, Belgii atd. Ohrožené firmy v ČR
zaměstnávají desítky tisíc lidí, produkují a vyvážejí zboží za desítky miliard korun (jen ocelářství vyveze zboží za více
než 100 mld. Kč ročně).
Za posledních 18 měsíců vzrostla cena povolenky z 5 až na 25 EUR. Již pro období 2018-2020 to tedy znamená
významné snížení konkurenceschopnosti českých firem, neboť toto zvýšení nákladů nemají ani částečně kompenzováno.
V období po roce 2021 se předpokládá další nárůst až na hodnoty v rozmezí 30 až 40 EUR. ČR proto musí
bezpodmínečně zavést kompenzaci nepřímých nákladů EU ETS!
Kompenzace není milodar! Dokud kompenzace existují v jiných ČS, Česko nemá jinou možnost, než zavést je též, protože
jinak vystavuje české firmy neférové konkurenci. Kompenzace však musí být zákonem upraveny tak, aby dotčená odvětví
mohla spolehlivě předvídat jejich fungování a výši až do roku 2030, kdy končí 4. obchodovací období EU ETS.
Vítáme, že se v rámci připomínkového řízení a finálního textu zákona k EU ETS podařilo zajistit takové znění, které na
rozdíl od současného znění zákona ukládá vládě povinnost přijmout opatření ke kompenzaci v souladu s evropskými
předpisy vázanými k tomuto typu podpory v rámci EU ETS. Na nutnosti zavést kompenzace se shodlo MŽP s MPO i
MF.
Pro nás odboráře, kteří pozorně sledují a intenzivně se zapojují do situací ohledně existence podniku, je další důležitý
úkol. Jednat a prosazovat na ministerské úrovni ve sněmovně důležitost změny zákona! Je to pro nás existence a
budoucnost!
Pavel Borůvka
Velká část Čechů vnímá negativní dopady rekordní zaměstnanosti. Podle průzkumu zvažuje téměř polovina lidí
změnu pracovního místa
Z projevů nedostatku pracovních sil, které zaměstnanci pociťují, jsou více než dvě třetiny negativní. Nejčastěji jde o navýšení množství práce, která od loňska přibyla téměř čtvrtině lidí,
16 procent musí dělat práci za ostatní. Shodné množství zaměstnanců pociťuje napětí ze strany nadřízených a 11 procent
ze strany kolegů. Stejně jako v minulém roce vnímají negativní
důsledky rekordní zaměstnanosti zaměstnanci nejčastěji v
Praze. S negativními projevy se zaměstnavatelé podobně jako
loni snaží bojovat hlavně vyšší finanční odměnou (21 procent),
méně často navyšují či přidávají benefity, případně zkracují
pracovní dobu. V celkovém měřítku však poměr negativních
aspektů vůči těm pozitivním vzrostl. Lidé jsou unavení a dochází jim trpělivost, proti loňským výsledkům se tak zvýšil
počet zaměstnanců, kteří zvažují své místo opustit, ze 37 na
43 procent. https://byznys.ihned.cz/c1-66566200-velka-cast-cechu-
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