
DOHODA 
Dohoda týkající se garancí pracovních a sociálních podmínek 
pro zaměstnance společnosti Liberty Ostrava a.s. a dalších 
společností v souvislosti s akvizicí 

 



Vyjednávání Dohody 

• Proces vyjednávaní započal 8.ledna 2019 a byl ukončen v 

srpnu 2019 

• Diskuzí se účastnili zástupci odborové organizace, členové 

ostravského managementu a zástupci Liberty 

 

• Celkem se uskutečnilo 24 jednání 

 

2 DOHODA 



Koho se Dohoda týká? 

• Liberty Ostrava a.s. 

• Liberty Tubular Products Ostrava a.s. 

• Liberty Engineering Products Ostrava s.r.o. 

• Liberty Distribution Ostrava, s.r.o.  

• Liberty Commercial Czech Republic, k.s. 

• Liberty Technotron s.r.o. 
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Hlavní body Dohody 

 Zachování celkové výroby tekuté oceli po dobu minimálně 5 let minimálně 

na stávající úrovni.  

 Předpokládaný minimální výrobní výkon může být snížen v letech: 

• plánovaných velkých oprav 

• při velkých poruchách, které vyžadují rozsáhlé opravy 

• situace na trhu vyžaduje dočasná opatření v zájmu ostravské hutě 

 Důvody pro případné snížení výroby z výše uvedených důvodů budou 

předem konzultovány s odbory. 
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Výroba 



Hlavní body Dohody 
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 Zachování míry zaměstnanosti k 1.7.2019 po dobu 2 let 

 Ratifikace všech platných kolektivních smluv. 

 Prodloužení kolektivních smluv ostravské hutě a všech 

dceřiných společností o další 3 roky, tj. do konce roku 2023.  

Zaměstnanci a kolektivní smlouvy 



 Udržovací investice budou ve výši umožňující zajištění 

řádného chodu ostravské hutě vč. dceřiných společností. 

Strategické investice do dalšího rozvoje. 

 Po 100denní analýze předložení plánu investic, tj. udržovacích 

i strategických investic včetně investičních projektů pro 

dceřiné společnosti.  
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Investice 



 Ve prospěch ostravské huti budou zachovány a využity emisní 

povolenky, které jsou majetkem této společnosti včetně 

dceřiných společností.  
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Emisní povolenky  



 Možnost akvizice energetiky TAMEH Czech s.r.o. a 

provedení analýzy podniku za účelem jeho koupě (due 

diligence).  
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Energie 



Transparentní financování transakce  
 
 Došlo k nabytí 100 % akcií společnosti vlastníkem za pevně 

stanovenou částku a k převzetí zůstatků na účtech 

společnosti, za které vlastník zaplatil další stanovenou částku. 

9 DOHODA 



Platnost 

 Ode dne jejího podpisu všemi smluvními stranami, a uzavírá 

se na dobu neurčitou, pokud není v závazku uvedeném výše 

stanoveno jinak. 

 2x ročně vzájemné hodnocení plnění dohody. 
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