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NA TAMEHU PANUJE NEKLID 
 

Je TAMEH Czech s.r.o. samostatná firma?  Podle IČO ano, skutečnost je ale zřejmě 
jinak.  Řídí jej Liberty či Mittal? Po dobu, co se nemohli mezi sebou dohodnout, zda 
tak výhodná smlouva je plněna, tak na sebe chrlili oheň a síru.  
Dosažené hospodářské výsledky platí pouze pro majitele, banku a pro zaměstnance 
neplatí? Proč o mzdách nerozhodujeme na TAMEHU, ale utajené osoby? Jsme 
samostatní či pod kuratelou podle toho, jak to zrovna vyhovuje? Kdo skrytě vydává 
rozhodnutí kdy jsme samostatní a kdy NE. 
Proč máme na 328 zaměstnanců 4 jednatele?  Výsledky za rok 2020 o 120% vyšší než 
v roce 2019, jsou určeny pro koho? 
Liberty měla TAMEH koupit a mohlo jej řídit. Koupě TAMEHU byla klíčová pro Liberty 
a dopady jsou dnes znatelné! Taktika TAMEHU je vše co se hodí tak podle Liberty 
jinak nic!  Když jsme měli nižší průměrný výdělek tak se to hodilo, že nemůžeme 
z menšího průměrného výdělku dostat v odměně a tarifech stejně, ale nyní když jej 
máme vyšší tak se to nehodí, nelze přece podle nich zvyšovat platy a dělat rozdíly!  
Zaměstnavatel odmítá již 14 dní jednat.  Doufá, že zprostředkovatel bude chápat cost 
plus a dobu covidou a tendenčně uvádí, že nabízí garanci nárůstu o 3,51%, a přitom 
v tom počítá se snížením absence. Kdo měl loni nemocenskou a letos ji mít nebude 
tak přece bude mít více ne, sděluje zaměstnavatel.   
Ale zaměstnanci se postavili jednotně v maximálním počtu za podporu vyjednávání.  
Do odborů nově vstoupili a vstupují další zaměstnanci, jsou už naštvaní, že mají ve 
své rodině nejmenší výplatu. Průměrná mzda v republice se už blíží té naši. Je to 
výsměch našim zaměstnancům i soukromé firmy se nebojí zvyšovat mzdy o vyšší 
částky, protože je pro ně zaměstnanec cennou devízou. V loňském roce firmu 
zaměstnanci podpořili a neměli nárůst mezd, byli chápaví a loajální, i když TAMEH 
profitoval. Ale nyní již je to za hranou únosnosti a chápání, jak si počíná firma 
v hrabání zisků do své kasičky bez ohledu na zaměstnance.  
Kdo může odchází za lepším, zaměstnanec má za dva měsíce až 13 směn navíc za 
chybějícího zaměstnance. 
79% zaměstnanců podporuje odbory v jejich požadavcích v kolektivním vyjednávání 
a to nejsou započítáni podporující, kteří se nemohli podepsat kvůli nepřítomnosti 
v práci!  

Jsme připraveni použít všechny zákonné prostředky k prosazení požadavků 
zaměstnanců! 
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OTÁZKY K ZAMYŠLENÍ 
 
Letos to bude 70 let co se začala psát historie naší 
ocelářské firmy a jsou to také 2 roky co máme nového 
majitele, koncern Liberty House  Group. 
Po zkušenostech s předchozím vlastníkem, který do firmy 
skoro neinvestoval a vyváděl akorát dividendy, jsem si 
vše, co jsme vůbec dokázali domyslet pro budoucnost 
ošetřili v písemné „Dohodě“. 
V jednáních s novým majitelem jsem řešili mnoho otázek a 
byli jsme asi i hodně nepříjemní, proto, abychom tu „naši“ 
společnost ochránili, a především jsme mysleli na její 
budoucnost a budoucnost zaměstnanců. Jsme přece jen 
jednou z velkých firem, která zajišťuje obživu pro mnoho 
lidí. Bylo nám sdělováno, že Liberty není ArcelorMittal, že 
nechtějí být s nimi porovnáváni. Sdělovali, že: „V Liberty  
neexistuje  žádná velká centrální organizace, podniky jsou 
autonomní; myslíme si, že OV má větší potenciál, když 
bude samostatně, než když je řízena centrálně, můžeme 
se dostat k více trhům, každý podnik má svého GŘ a 
podnik si může ze svých prostředků financovat svou 
budoucnost. Jen díky prodeji bylo Galati (Rumunsko) a 
Ostrava dány do jedné kupní smlouvy. Samotné 
provozování firmy bude samostatné.“ Bylo hovořeno o 
tom, že Ostrava byla zatížena z financování služeb 
skupině ArcelorMittal a „jsme přesvědčeni o tom, že 
peníze navíc, které by zůstaly v Ostravě, tak budou 
investovány v Ostravě. My nejsme ArcelorMittal. Nemáme 
stovky dalších jednotek pro investování. Naše priority jsou 
Ostrava a Galati.“ 
V „Dohodě“ máme uvedeno, že jakékoliv další transakce, 
které mají charakter přeměny společnosti (fúze, přeměna 
podniku apod.), budou předmětem projednání s cílem 
dosažení shody s odborovými organizacemi 
v dostatečném časovém předstihu. 
Dále že transakce nezatížila a ani do budoucna nezatíží 
dlouhodobý majetek žádným dluhem. Do budoucna budou 
případné dluhy jištěné dlouhodobým majetkem čerpány 
pouze ve prospěch společnosti (Liberty Ostrava a.s.). 
Jakýkoliv dluh nebude jištěn majetkem závodu, stroji nebo 
pozemky. 
Máme v „Dohodě“ i závazek k zaměstnanosti. 
Bylo velkou chybou, že se nakoupila i společnost TAMEH, 

upozorňovali jsme, že je podstatné mít kontrolu nad 

pravidelností dodávek médií, a to oběma směry. Výpadky 

v dodávkách médií, tj. blackouty a podobné události (např. 

v důsledku zanedbané údržby), mohou vážně ohrozit chod 

celého podniku a vést k nevratným škodám na zařízení a 

v extrémních případech i k vážnému ohrožení bezpečnosti 

podniku a jeho okolí. Že tento stav nastane proto, že 

Liberty odmítala hradit platby dohodnuté ve výhodné 

smlouvě, která měla vše garantovat do konce roku 2029 

se již v roce 2020 projevilo.  

Nyní obě společnosti deklarují, jak jsou již spory urovnány, 
a jsou znovu přáteli? Na jak dlouho?  
Bojovali jsem proti prodeji povolenek. Aby nebyla 
ohrožena konkurenceschopnost Ostravy po roce 2020, 
trvali jsme na tom, aby si ostravská huť zachovala veškeré 
emisní povolenky, které vlastní.  
 

Odmítli jsme, aby ostravská huť v důsledku změny 
vlastníka přišla o svůj majetek v podobě emisních 
povolenek, které jí byly přiděleny Českým státem 
ZDARMA, na její IČO, na základě její výroby a který 
pro tuto huť znamenají významnou ochranu před 
rizikem rostoucích cen emisních povolenek, a to až do 
roku 2024. Bohužel nesouhlas s prodejem neustál 
český zástupce v představenstvu.  
Nyní máme znovu obavy o emisní povolenky a 
rozhodně je budeme sledovat jak je s nimi nakládáno.  
V průběhu dvou let pod novým majitelem jsme žádali 
znovu najetí Vysoké pece č. 2. Pec jede, podařilo se. 
Nyní máme šanci jet naplno, zakázkově je situace 
dobrá, ale … někdo jaksi opomněl při dobrých cenách 
nakoupit rudu a nyní chybí. Zasáhla pandemie 
Covidu, překládka rudy na Slovensku vázne. Zásoby 
máme jen na několik dní. 
Další kapitola dění? Nejlepšího Generálního ředitele 
na světě, jak byl označován nemáme od prosince. 
Máme Paramjita Kahlona GŘ pro hutní prvovýrobu a 
integrovanou těžbu, nikoli GŘ pro Ostravu a nemáme 
již ani personálního ředitele. Jaká bude struktura? Ta, 
před kterou jsme varovali? Opět centrální řízení, 
smlouvy za služby?  
                                                  Sobolová Alena 

OPAKOVANĚ 

POŽADUJEME 

VYČÍSLENÍ 
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PRŮMĚRNÁ MZDA V ČR STOUPLA NA 38.525 KČ 

Průměrná hrubá měsíční mzda v posledním loňském čtvrtletí stoupla v Česku na 38.525 korun, což je dosud 
nejvíc. Lidé měli na výplatních páskách v průměru o 6,5 procenta víc než před rokem, po zohlednění růstu 
spotřebitelských cen to bylo o 3,8 procenta víc. Údaje zveřejnil v pondělí 8. března Český statistický úřad. Pro 
analytiky byl silný růst překvapením. Vidí za ním především vyplácení odměn zdravotníkům a růst platů ve 
školství, ale také propouštění nízkopříjmových zaměstnanců, což vedlo ke statistickému nárůstu výdělků. V 
letošním roce by podle nich měly průměrné mzdy nadále růst. 
Za celý loňský rok mzda stoupla meziročně o 4,4 procenta na 35.611 korun, reálně byla vyšší o 1,2 procenta. Nominální 
růst byl nejpomalejší za poslední čtyři roky. V roce 2017 byla průměrná mzda naposledy pod 30.000 korunami. 
Medián, tedy prostřední hodnota mezd, vzrostl ve čtvrtém kvartálu meziročně o 5,4 procenta na 32.870 korun. Osmdesát 

procent zaměstnanců pobíralo mzdu mezi 16.356 Kč a 63.781 korunami měsíčně. U mužů medián mezd dosáhl 35.129 

korun, u žen byl 30.281 korun. Mzdy ale v posledním čtvrtletí rostly rychleji ženám. Jejich medián se zvýšil o 6,5 procenta, 

u mužů o 3,8 procenta. "Jedním z důvodů může být, že ženy často pracují ve školství či ve zdravotní a sociální  péči, kde 

se zvýšily platové tarify. Zdravotníci pak navíc dostali na podzim i mimořádné tzv. covidové odměny," uvedl Dalibor Holý 

z ČSÚ 

Hlavní ekonom společnosti Deloitte David Marek upozornil, že vzhledem k obtížím, které přinesla pandemie koronaviru, jde 
o velmi příznivý výsledek loňského vývoje průměrných mezd. S podobným růstem mezd počítá i letos, vzhledem ke 
klesající inflaci by reálný růst mohl být o něco příznivější. Hlavní ekonom UniCredit Bank Pavel Sobíšek upozornil, že 
domácnosti jako celek si koncem loňského roku přišly na slušné peníze, které ale často neměly jak utratit. "Nemalá část 
příjmů se tak překlopila do finančních rezerv. Ty pomohou překonat letošní, pro mnohé domácnosti finančně obtížnější rok, 
ale snad také pomohou dohnat aspoň část odkládané spotřeby. Kontrast mezi slabým ekonomickým výkonem a silnější 
mzdovou situací domácností dokreslí obrovská díra ve státním rozpočtu," uvedl. 
Zdroj : www.oskovo.cz 

Antigenní testy z kraje nosu 
Lepu 2019-nCoV Antigen Rapid Test Kit 

POZOR! Balení po 5 Ks. 

Cena za kus je 105,- Kč. 
Rychlý a šetrný test ke kvalitativní detekci antigenu SARS-CoV-2. Lepu 2019-nCoV Antigen Rapid 
Test Kit je založen na specifické reakci protilátka-antigen a technologii imunoanalýzy. 
Testy jsou komfortní – není třeba zasunovat tyčinku hluboko do nosohltanu – testování se provádí ze 
vzorku získaného výtěrem z nosu. Použití testu je jednoduché a praktické. Výtěrová tyčinka se 
vkládá přímo do testovací karty, a tak k provedení testu není potřeba zkumavka. Výsledek testu získáte 
již za 15 minut. Na základě rozhodnutí Ministerstva zdravotnictví je test LEPU 2019-nCoV Antigen 
povolen pro použití k sebetestování (domácí použití), či testování zaměstnanců ve firmách 

 
 

 
 
 

MOŽNOSTI OBJEDNÁVEK PŘES ODBORYPLUS: 

30 - 100 ks respirátorů - 19,- Kč/kus 

105 - 200 ks respirátorů - 18,50 Kč/kus ( doprava PPL či DPD 90,- Kč) 

205 ks a více - 18,- Kč/kus + DOPRAVA ZDARMA 
 

http://go.sparkpostmail.com/f/a/sBSiZMOnTOVKeXYTC4vRmA~~/AAA-fAA~/RgRiKwJ2P0Q4aHR0cHM6Ly93d3cub2Rib3J5cGx1cy5jei9vL2FudGlnZW5uaS10ZXN0eS16LWtyYWplLW5vc3VXA3NwY0IKYEeKfUhgo-3C-1IRc29ib2xvdmFAdm9sbnkuY3pYBAAAQ8k~
http://go.sparkpostmail.com/f/a/X2FithNjJ9fWEx8W9Ftt_Q~~/AAA-fAA~/RgRiKwJ2P0QyaHR0cHM6Ly93d3cub2Rib3J5cGx1cy5jei9vL2Nlc2tlLXJlc3BpcmF0b3J5LWZmcDJXA3NwY0IKYEeKfUhgo-3C-1IRc29ib2xvdmFAdm9sbnkuY3pYBAAAQ8k~
http://go.sparkpostmail.com/f/a/sBSiZMOnTOVKeXYTC4vRmA~~/AAA-fAA~/RgRiKwJ2P0Q4aHR0cHM6Ly93d3cub2Rib3J5cGx1cy5jei9vL2FudGlnZW5uaS10ZXN0eS16LWtyYWplLW5vc3VXA3NwY0IKYEeKfUhgo-3C-1IRc29ib2xvdmFAdm9sbnkuY3pYBAAAQ8k~
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                   PORKOVÁK 
 

 ul. Vratimovská 689, 707 02, Ostrava - Kunčice, 
 tel. 59 568 6141, 

E-mail:vspor01.ostrava@libertysteelgroup.com 
 
 

Mgr. Bc.Sobolová Alena, MBA  ZO ostravská huť 
ZO OS KOVO Vysoké pece 

595 686 141 mobil 724 416 888 alena.sobolova@libertysteelgroup.com 
Verner David  ZO Laboratoře a Výzkum 

595 684 034 mobil 724 937 020 david.verner@libertysteelgroup.com 
Borůvka Pavel externí poradce 

 mobil 724 365 533  

POTÍŽE GREENSILLU MŮŽE POCÍTIT I OSTRAVSKÁ LIBERTY 
 
Problémy finanční skupiny Greensill Capital zasahují i do Česka. Krachující společnost se dosud klíčovou měrou 
podílela na financování byznysu ocelářské skupiny Sandžíva Gupty, jejíž součástí je už dva roky také 
huť Liberty Ostrava. Právě Greensill je tím, kdo měl české ocelárně poskytnout provozní úvěr ve výši dvě 
miliardy korun, na který už získala garanci od státní pojišťovny EGAP. 
Zda Liberty Ostrava úvěr čerpá nebo ho již vyčerpala, nechtěla firma na dotaz HN komentovat. Guptova 
skupina ale měla s britsko-australským Greensillem nadstandardní vztahy, z nichž těžila i ostravská huť. 
Případné vztahy s někým jiným mohou být mnohem komplikovanější. Garanci úvěru s EGAP ocelárna v době, 
kdy vrcholila krize evropského ocelářství. Huť zasažená importy levné oceli a poklesem poptávky kvůli 
koronaviru proto provozní financování potřebovala, protože snižovala výrobu, nechala doma stovky zaměstnanců 
a načas odstavila i jednu ze dvou vysokých pecí. 
 
EGAP vývoj kolem Greensillu sleduje. Podle mluvčího Jana Černého ale aktuální situace finanční společnosti 
nemá vliv na záruku a ani nemůže být důvodem jejího uplatnění. „Záruky kryjí rizika platební schopnosti příjemců 
úvěrů (tedy Liberty Ostrava – pozn. red.), nikoli riziko financující banky,“ řekl Černý. 
Liberty Ostrava je nyní navíc v lepší kondici, než když loni o garanci úvěru žádala. Tehdy tlačila na stát, aby 
garance byla až sedm miliard, což vláda odmítla. Teď se kvůli celosvětovému oživení poptávky ceny oceli 
dostaly na nejvyšší hodvolení noty za posledních 13 let a huť je tak po dlouhé době opět v černých číslech. 
„Těžíme z oživení na trzích s ocelí a hliníkem. Naše výroba jede naplno a zvýšená poptávka přináší také 
pozitivní cash flow,“ řekl Patrick Toyne-Sewell, mluvčí Liberty Steel, mateřské firmy ostravských hutí. Letos by 
tak mohla ostravská huť vyrobit asi 2,4 miliony tun oceli. Podle něj Guptova skupina dokáže výpadek úvěrů od 
Greensillu nahradit u jiných bank. Podle zdrojů deníku Financial Times má Gupta od Greensillu napůjčováno 2,8 
miliardy liber (asi 85 miliard korun). 
 
Státní garance Guptovi lidé neřeší jen v Česku. Měla je i britská část Liberty Steel, pod niž patří čtyři hutě 
zaměstnávající asi pět tisíc lidí. Tamní obdoba EGAP ale začátkem března dříve potvrzené garance vypověděla 
kvůli porušení podmínek. Naopak v Rumunsku management tamní největší ocelárny v Galati patřící 
také Liberty žádal vládu o poskytnutí garancí ve výši 250 milionů eur (asi 6,5 miliardy korun). 
Greensill byl pro Liberty důležitý ze dvou důvodů. Poskytl Guptovi finance na nákup sedmi evropských hutí od 
světové ocelářské jedničky ArcelorMittal za 740 milionů eur (asi 19 miliard korun). Díky tomu se Liberty stala 
evropskou ocelářskou čtyřkou. Ještě důležitější bylo krátkodobé financování. Greensill platil za Liberty faktury 
jejím dodavatelům a skupině tak zůstala mnohem déle volná hotovost. Později za to ale firma zaplatila úrok. 
Greensill dokázal vše financovat díky tomu, že sám nabízel krátkodobé dluhopisy, které si kupovaly významné 
fondy. Rozhodnutí švýcarské Credit Suisse, že čtyři její fondy s aktivy 10 miliard dolarů, jež byly pro Greensill 
nejdůležitější, přestanou tyto dluhopisy nakupovat, vedlo k téměř okamžitému pádu. V domovské Austrálii už na 
sebe Greensill, kde jako poradce pracuje třeba bývalý britský premiér David Cameron, podal insolvenční návrh. 
O prodeji části má zájem americká investiční skupina Apollo Global Management. Nehodlá ale pokračovat v 
úvěrování dosavadních klientů, včetně Gupty. Vše navíc komplikuje i to, že v Německu čelí skupina vyšetřování 
německého regulátora (BaFin). 
Gupta měl s britsko-australským Greensillem nadstandardní vztahy, z nichž těžila i ostravská huť 
 
Zdroj: Hospodářské noviny 8.3.2021 

Další zdroje informací: http://byznys.ihned.cz/c1-66891270-bri...tere-vlastni-i-hute-v-ostrave-ma-potize 

https://romanialibera.ro/economie/statului-roman-i-se-cere-sa-acorde-un-imprumut-controversat-decizia-ar-putea-fi-luata-de-premier-837538 
https://www.bloomberg.com/news/articles/2021-03-01/greensill-discussing-insolvency-after-credit-suisse-fund-freeze 
https://www.bloomberg.com/opinion/articles/2021-03-01/billionaire-lex-greensill-is-in-hot-water-again 
 

NA TAMEHU SE 

TESTOVALO NA 

COVID 19 JIŽ 

V MINULÉM TÝDNU 

 

mailto:david.verner@libertysteelgroup.com
http://byznys.ihned.cz/c1-66891270-britsti-odborari-biji-na-poplach-ocelarske-imperium-ktere-vlastni-i-hute-v-ostrave-ma-potize
https://www.bloomberg.com/news/articles/2021-03-01/greensill-discussing-insolvency-after-credit-suisse-fund-freeze
https://www.bloomberg.com/opinion/articles/2021-03-01/billionaire-lex-greensill-is-in-hot-water-again

