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Vážený pane předsedo vlády, 

 

uvědomuji si, jaký objem práce musíte zvládat v současné koronavirové krizi. Děkuji Vám za nasazení, se kterým to vše 

zvládáte. 

 

V krátké době se však na Vás opět obracím, tentokrát v záležitosti společnosti Liberty Ostrava, kde je po dohodě mezi 

Vládou ČR a novým vlastníkem členem Dozorčí rady za český stát pan Muřický z MPO. Rozhodujícím orgánem této 

společnosti je představenstvo, které se rozhodlo ke konci dubna tohoto roku dočasně odstavit jednu ze dvou vysokých pecí. 

 

Po konzultaci se zástupci všech odborových organizací v Liberty Ostrava Vás musím upozornit, že postup vedení 

společnosti Liberty Ostrava není v souladu s jeho přechozími proklamacemi o rozšiřování a zmodernizování výroby a také 

o udržení zaměstnanosti. Naopak. Opětovné rozjetí vysoké pece v budoucnu je fikce, která se neuskuteční. Ohroženo je 

341 zaměstnanců. Ti zkušenější odejdou a bez nich se vysoká pec znovu nerozjede. Současné dopady Covid-19 na 
společnosti Liberty Ostrava jsou minimální, zakázková náplň je dobrá. Je lepší než ve stejném období minulého roku. Jako 

hlavní důvod odstavení jedné vysoké pece je uváděna úspora hotových prostředků. Jako odbory v tom z dlouhodobého 

hlediska vidíme pouze krátkodobé generování hotovosti a rezignaci na budoucí rozvoj společnosti Liberty Ostrava. 

Jednopecní provoz je pro společnost nevýhodný, protože celkové fixní náklady na tunu vyrobené oceli budou vyšší než při 

dvoupecním provozu. Snížení výrobní kapacity společnosti není v souladu s pravidly stanovenými Evropskou komisí pro 

odkup společnosti skupiny Liberty. O finančních problémech této skupiny svědčí to, že je jejím aktuálním záměrem 

provádět transakce s veškerými CO2 povolenkami. 

 

 
Vážený pane předsedo vlády, 

 

podporuji společné stanovisko všech odborových organizací ve společnosti Liberty Ostrava, které odmítají dočasné 
odstavení vysoké pece. Důvodem jsou zcela nepřesvědčivé, účelové a spekulativní argumenty vedení společnosti o 

finančních a provozních důvodech pro její odstavení. S tímto stanoviskem se ztotožňuje i zástupce státu v Dozorčí radě 

společnosti pan Muřický. 

 

Dovoluji si Vás požádat, abyste Vy, případně někdo z Vašeho pověření vedl v této věci jednání s vedením společnosti 

Liberty Ostrava, které se evidentně snaží pod rouškou Covid-19 poškodit její budoucí fungování a prosperitu. 

Moravskoslezský region je nyní těžce zkoušenou lokalitou, které je třeba v této chvíli pomoci. Věřím, že se pokusíte tuto 

vážnou situaci ovlivnit ve prospěch budoucí prosperity a zaměstnanosti v Liberty Ostrava i v Moravskoslezském kraji. 

 

 
S pozdravem 
 

 

 

   
    Jaroslav Souček 

předseda OS KOVO 
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Ing. Andrej Babiš 
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