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Vítejte v Liberty Ostrava! 
Vítězslav Prak 

 
Vážené kolegyně a kolegové, po čtrnácti měsících od oznámení prodeje naší firmy, k tomu fakticky došlo. 
Ohlédneme-li se zpět, uvidíme, že to byla hektická doba plná diplomatického vyjednávání, ale i tvrdých střetů. Napsali 
jsme za tu dobu nesčetně článků k tématu prodeje huti, vydali nejedno prohlášení zástupců zaměstnanců, burcovali 
veřejnost i politiky, přesvědčovali kolegy v Evropské radě zaměstnanců ArcelorMittal, jednali s potencionálními kupci. 
Možná se ptáte, proč to všechno, když bylo přeci od počátku jasné, že nás Mittal hodil přes palubu a prodá nás. Právě 
proto! Řekli jsme si, že podruhé již nemůžeme dopustit, aby se opakovala situace, kdy nás prodal stát a nový vlastník 
si tu mohl dělat co chtěl. Vytýčili jsme si hlavní priority a o těch jsme pak jednali se zástupci Liberty House, 
s premiérem i několika ministry průmyslu, ale také na půdě evropských institucí. A jaký je výsledek? 
 
Prodejem firmy dochází k přechodu práv a povinností z pracovně právních vztahů. Smlouvy zaměstnanců zůstávají 
neměnné. 
Finalizujeme dohodu jejíž součástí je zachování celkové výroby tekuté oceli a zajištění fungování všech obchodních 
společností, které jsou součástí koupě. 
Další důležitou součástí dohody je zachování zaměstnanosti.  
Neméně důležitým bodem našeho jednání jsou investice a to jednak investice pro zajištění řádného chodu firmy a 
také další strategické investice do modernizace huti. 
Dohoda bude obsahovat i prodloužení Kolektivní smlouvy ostravské huti a všech dceřiných společností. Liberty při-
slíbila  vést s odborovými organizacemi zastupující zaměstnance aktivní sociální dialog.  
Podařilo se nám, že veškeré emisní povolenky budou zachovány ve prospěch ostravské huti a budou sloužit k rozvoji 
společnosti. Liberty se také bude zabývat možností koupě energetiky TAMEH Czech s.r.o., na kterou má předkupní 
právo. 
Součástí dohody bude i objem dostatečných finančních prostředků na zajištění provozu podniku a investování do 
jeho růstu.  
Jednáme o provádění každoročního auditu účetní závěrky mezinárodně uznávanými auditorskými firmami a řízení se 
pravidly podle českých účetních standardů. 
Další oblastí, kterou se zabýváme je zajištění skutečné konkurence vůči ArcelorMittal. Zde nám kupující přislíbil 
oddělit se v nejbližší možné době od AM v oblasti nákupu surovin, služeb a prodejní sítě.  
 
Že nám šestnáct let pod Mittalem nic moc dobrého nepřineslo, víme všichni. My jsme udělali maximum možného, aby 
další roky pod novým vlastníkem byly pokud možno lepší!  
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Skupina Liberty House je průmyslová společnost založena v roce 1992 
Sanjeevem Guptou, britským podnikatelem s indickými kořeny. 
Společnost patří do globální skupiny GFG Alliance (Gupta Family Group) a 
zaměřuje se na přírodní zdroje, obnovitelnou energii, zpracování kovů a 
strojírenství. Zahrnuje také oblast finančních, realitních a vzdělávacích insti-
tucí. Obchoduje se železnými a neželeznými kovy, zabývá se recyklaci ko-
vů, výrobou oceli, hliníku a strojírenskými výrobky a službami. V roce 2017 
společnost odkoupila továrny Tata Steel ve Velké Británii a australskou ocelárnu Arrium. Investuje také do železného 
šrotu a výroby hliníku. Dodává součástky výrobcům automobilů. V Austrálii je to největší dodavatel oceli. 
Společnost Liberty má asi 19 000 zaměstnanců po celém světě a vyrobí 3 mil. tun recyklované oceli ročně. Obchoduje 
se 35 zeměmi po celém světě. Společnost razí strategii „greensteel“, která využívá místní materiály a trhy, vyrábí s po-
mocí ekologických, dlouhodobých obnovitelných zdrojů energie a poskytuje inovativní řešení v následném strojíren-
ském řetězci. Skupina Liberty House Group má pět hlavních divizí.  
 
 
 

 
 

Divize Liberty Steel má celkem 162 závo-
dů s celkovým počtem zaměstnanců 8 820. 
Generálním ředitelem této divize je Jon Bol-
ton, který působí v ocelářství více než 35 
let. Nyní tuto divizi rozšíří náš podnik. 
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