Stanovisko odborů pro mítink 5.5.2021
Dnes se tady scházíme, abychom současnému majiteli ostravské hutě poslali jasný vzkaz:
Budeme se bránit, když jeho rozhodnutí budou ohrožovat samotnou existenci fabriky, která tu
stojí už sedmdesát let před Sanjeevem Guptou, protože chceme, aby tu stála i v budoucnu.
Nechceme, aby rok sedmdesátého výročí založení ostravské hutě byl rokem počátku její
definitivní likvidace.
Plně respektujeme všechna práva majitele, ale očekáváme, že on bude respektovat své
závazky, které přijal v souvislostí s koupí hutě od Lakshmi Mittala a které deklaroval Evropské
komisi. A že bude plnit sliby, které dal při koupi hutě nám, odborovým organizacím a stvrdil je
memorandem podepsaným s vládou České republiky.
Nerozumíme tomu, jak je vůbec možné emisní povolenky, které ostravská huť obdržela
zdarma od státu pro podporu svého rozvoje, využívat pro podnik v jiné zemi. Napříč Evropou
se v současnosti šíří informace o půjčkách pro Guptovy podniky z covidových programů
ručených státními organizacemi, o jejichž osudu není nic známo. Naše obavy, že by se půjčka
emisních povolenek rumunské huti rychle stala nevratnou, proto byly oprávněné. Nyní budeme
netrpělivě čekat, zda ostravská huť dostane za své emisní povolenky od rumunského podniku,
který je ve špatné ekonomické kondici, skutečně zaplaceno a zda peníze neskončí neznámo
kde, obdobně, jako dvoumiliardová „covidová“ půjčka určená na provoz ostravské huti. Z té
jsme v Ostravě nevyužili ani korunu, ovšem úroky z této půjčky už nyní musí platit enháčko.
Jak dlouho by měla ostravská huť sanovat další, vesměs aktuálně neúspěšné projekty
Sanjeeva Gupty, které postupně krachují po celém světě? Po třinácti letech hospodaření
Lakshmiho Mittala, který na dividendách vyvedl 40 miliard korun a cíleně nechával ostravskou
huť podinvestovanou, tady na to není finanční síla.
Evropská komise více než rok zkoumala, zda bude Sanjeev Gupta vhodným kupcem
ostravské hutě, který zajistí, aby zůstalo zachováno konkurenční prostředí v oboru výroby oceli
poté, co Lakshmi Mittal koupí největší evropskou huť v italské Ilvě. S transakcí nakonec
souhlasila. Ptáme se, jak mohl vypadat tento průzkum, prováděný lidmi placenými z daní
evropských poplatníků, když po necelých dvou letech má východoevropská část skupiny
Liberty Steel, tvořená českým a rumunským podnikem, celkový dluh již 2,8 miliardy euro a
záporný majetek? Jak tedy dělali odborníci z Evropské komise svou práci? Jakou
zodpovědnost přijmou za tento výsledek?
Že mají být naše odborové organizace v huti na pozoru, nás varovala nabídka, kterou odbory
dostaly od představitelů skupiny Liberty před dvěma měsíci. Podle ní měli všichni zaměstnanci
ostravské huti obdržet u příležitosti jejího sedmdesátého výročí odměnu ve výši 3 000 korun.
Vyplacení odměn bylo ale podmíněno tím, že odborové organizace nebudou vystupovat proti
zapůjčení emisních povolenek z Ostravy, huti v rumunském Galati. Už v té době jsme se
obávali, že by šlo s největší pravděpodobností o půjčku nevratnou. Nabídku jsme proto odmítli.
Nechtěli jsme prodat budoucnost hutě a majetek v hodnotě 5 miliard korun za 18 milionů.
Vyvedení tří milionů tun CO2 povolenek jsme odmítli i později, kdy nabídka vzrostla na odměnu
ve výši 13 tisíc korun pro každého zaměstnance. Ale i 78 milionů korun bychom za těchto
okolností považovali za nemravný úplatek, který by odstartoval postupnou likvidaci hutě. Ta
by byla neodvratná, pokud by se tímto způsobem odčerpaly všechny prostředky určené na
nezbytnou modernizaci některých provozů. Nepovažujeme za správné spojovat vyjednávání
o odměnách pro zaměstnance s emisními povolenkami přidělenými ostravské huti od státu.
V pondělí jsme se dověděli, že všichni zaměstnanci odměnu ve výši 13 070 korun přesto
dostanou. Vzhledem k aktuální dobré ekonomické situaci hutě, která je nepochybně i jejich
zásluhou, si ji jistě zaslouží. Těmito penězi nás ale Sanjeev Gupta neuplatí. Nebudeme za ně
jen nečinně přihlížet, jak se z Ostravy vyvádějí zde generované prostředky na jiné projekty,
protože i nadále chceme pracovat v podniku, který máme rádi, který je důležitý pro celý region,
má strategický význam a při zodpovědném řízení má také velkou šanci být moderní,
ekologickou firmou.
Proto také žádáme provedení auditu ve firmě, abychom se ujistili, že v ostravské huti
nedochází při neprůhledných finančních transakcích k porušování zákona a pravidel
hospodaření platných v České republice. Dokud se tak nestane, spojme se jako zaměstnanci
v jeden šik a využijme všech legislativních možností, jak dosáhnout dodržování práva.

Děkujeme za podporu,
kterou nám vyjádřila řada odborových organizací a svazů

• ZO OS KOVO Třinecké železárny a.s.
• Sdružení hornických odborů a Odborový svaz pracovníků hornictví, geologie a naftového
průmyslu
• Odborová organizace Aliance drážního provozu
• Odborový svaz hasičů
• Českomoravský odborový svaz pohostinství, hotelů a cestovního ruchu
• Odborový svaz UNIOS
• Odborový svaz pracovníků peněžnictví a pojišťovnictví
• Odborový svaz pracovníků knihoven
• Odborový svaz Media
• Odborový svaz pracovníků vědy a výzkumu
• Odborový svaz zdravotnictví a sociální péče ČR
• Odborový svaz pracovníků textilního, oděvního a kožedělného průmyslu Čech a Moravy
• Odborový svaz Stavba ČR
• ZO OS KOVO Motor Jikov
• ZO Železárny Veselí
• Herecká asociace
• Odborový svaz pracovníků dřevozpracujících odvětví, lesního a vodního hospodářství v
České republice
• Krajská rada MSK OSZSP ČR a Slezská nemocnice v Opavě
• CGT Francie

