
 

 

 

 
  

 

 

Společnosti TAMEH Czech a LIBERTY Ostrava uzavřely dohodu o urovnání 
sporu 
 
OSTRAVA 23. února 2021 – Společnosti TAMEH Czech a LIBERTY Ostrava urovnaly spor o plnění 
závazků z dlouhodobé smlouvy za předchozí období a zároveň se dohodly na podobě finančního 
plánu pro letošní rok. Vzhledem k tomu, že TAMEH Czech je pro LIBERTY Ostrava důležitým 
dodavatelem energetických médií působícím přímo v areálu huti, je uzavření této dohody důležitým 
předpokladem ekonomické prosperity obou společností. 
 
„Dohoda je úspěchem pro obě strany a zaručuje zachování stability provozu na obou stranách. My 
zajistíme dodávky energetických utilit pro LIBERTY Ostrava podle stávající smlouvy, čímž náš partner 
získá potřebnou energii pro výrobu oceli. Jsme rádi, že se nám společně podařilo nalézt kompromis 
výhodný pro obě strany. Nyní máme před sebou čistý stůl a můžeme se plně soustředit další 
spolupráci,“ říká předsedkyně Sboru jednatelů TAMEH Czech Kristina Červenková.  
 
LIBERTY Ostrava a TAMEH Czech se dohodly na úhradách za předchozí období i na finančním plánu 
pro rok 2021. Obě společnosti zároveň deklarují vůli úzce spolupracovat i do budoucna v souladu 
s rámcovou smlouvou o spolupráci uzavřenou do roku 2029, a to zejména v oblasti plánovaných 
strategických projektů. 
 
„LIBERTY Ostrava vítá uzavření této dohody. Chceme se nyní plně soustředit na zlepšování výrobních 
parametrů, a proto spolehlivé dodávky energetických médií z TAMEH Czech jsou pro nás zásadní. 
Neméně důležitá je ale také součinnost energetického podniku při přípravě našich strategických 
investic. Urovnání sporu ocení i naši zaměstnanci. Vedení obou společností jim uzavřením dohody dalo 
jasně najevo, že umí v této nelehké době najít společnou řeč,“ míní finanční ředitel LIBERTY Ostrava 
Suyash Pradhan. 
 
 
O společnosti TAMEH Czech 
 
TAMEH Czech, dříve ArcelorMittal Energy Ostrava, je součástí česko-polského společného podniku 
TAMEH Holding sp. z o.o. (Tauron ArcelorMittal Energy Holding), který spojuje polskou energetickou 
skupinu Tauron a skupinu ArcelorMittal. Obě společnosti mají ve společném podniku 50 % a zabývají 
se energetickými aktivitami na polské i české straně. TAMEH Czech má celkový instalovaný parní výkon 
kotelny 1 435 t/h, instalovaný výkon elektrárny činí 254 MW. Veškerá energie spolu se stlačeným a 
dmýchaným vzduchem či párou, které se také vyrobí na energetice, se využívá přímo v ostravské huti. 
TAMEH Czech má 340 zaměstnanců. V posledních letech společnost realizovala a dokončila významné 
investice ve prospěch huti LIBERTY Ostrava a životního prostředí.  
 
 
O společnosti LIBERTY Ostrava 
LIBERTY Ostrava je integrovaný hutní podnik s roční výrobní kapacitou 3,6 milionu tun oceli, která se 
uplatňuje zejména ve stavebnictví, strojírenství a petrochemickém průmyslu. Je tuzemským lídrem ve 
výrobě silničních svodidel a trubek. Kromě českého trhu dodává své výrobky do více než 40 zemí světa. 
Spolu s dceřinými společnostmi má 6000 zaměstnanců. Díky nadstandardní ekologizaci vyrábí své 
výrobky s minimálním možným dopadem na životní prostředí. Huť patří do skupiny LIBERTY Steel 
Group.  
 
 
 



 

 

 

 
  

 

 

 
Kontakt pro média 
 
TAMEH Czech 
Patrik Schober 
PRAM Consulting 
Patrik.schober@pram.cz 
+420 603 177 537 
 
LIBERTY Ostrava 
Barbora Černá Dvořáková 
barbora.cerna-dvorakova@libertysteelgroup.com 
+420 606 774 346 
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