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TISKOVÉ PROHLÁŠENÍ  

30. dubna 2021  

LIBERTY Ostrava touto zprávou vydává prohlášení k aktuální situaci týkající se EU ETS emisních 

povolenek. 

Společnost se důrazně ohrazuje proti dezinformacím, které manipulují stanovisko odborů a ministryně 

Maláčové. 

Původní záměr společnosti zhodnotit v souladu se zákonem, a to velmi bezpečným a zajištěným 

způsobem, část přebytečných emisních povolenek, byl naprosto bezdůvodně blokován odbory a 

vládou.   

Dnes byla transakce provedena za nových parametrů, které jsou pro LIBERTY Ostrava zcela bezpečné 

a velmi prospěšné. Jeden milion emisních povolenek byl přímo prodán sesterské rumunské společnosti 

LIBERTY Galati, a to za hotové peníze. Transakce byla provedena za aktuální tržní cenu, která bude 

LIBERTY Ostrava okamžitě zaplacena, navíc s možností koupit tyto povolenky v budoucnu zpět za nižší 

cenu.   

Okamžitý zisk pro LIBERTY Ostrava z této transakce je 260 milionů Kč (10,05 milionů USD). Zisk bude 

použit zčásti na vyplacení mimořádného bonusu zaměstnancům při příležitosti 70. výročí společnosti. 

Zbylá část bude použita na budoucí investiční projekty LIBERTY Ostrava. 

Od převzetí huti v červenci 2019 podpořila skupina GFG společnost LIBERTY Ostrava částkou více než 

4 miliardy korun. Díky této podpoře se ostravským hutím podařilo překlenout dobu, kdy trh procházel 

těžkým obdobím znásobeným navíc dopady pandemie koronaviru. Výsledky úsilí nového vedení 

LIBERTY Ostrava a jejích 6 000 zaměstnanců jsou po letech úpadku zcela konkrétní a viditelné. Produkce 

za I. čtvrtletí 2021 narostla o více než 20 % ve srovnání se stejným obdobím roku 2020 a je o více než 

70 % vyšší ve srovnání s druhým a třetím čtvrtletím minulého roku, které byly ovlivněny vládními 

opatřeními proti šíření koronaviru. Společnost LIBERTY Ostrava rovněž očekává, že její EBITDA za první 

čtvrtletí ve výši 60 milionů eur bude jejím nejlepším čtvrtletním výsledkem od doby převzetí huti.  

  
Další informace:  

Barbora Černá Dvořáková  
Vedoucí komunikace LIBERTY 
Ostrava  

+420 606 774 346  barbora.cerna- 
dvorakova@libertysteelgroup.com  

Paddy Toyne-Sewell 
Vedoucí komunikace – Evropa GFG 
Alliance  

+44 (0) 7767 498 195  Patrick.toyne-sewell@gfgalliance.com  

 



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. 

LIBERTY Steel Group je součástí globálního uskupení GFG Alliance, patřícího rodině Sanjeeva Gupty. GFG Alliance 
má tři nezávislé průmyslové divize: ocelářskou LIBERTY Steel Group, hliníkářskou ALVANCE a energetickou SIMEC, 
které sdílejí stejné hodnoty a usilují o dlouhodobě udržitelnou budoucnost pro průmysl i společnost. GFG Alliance 
působí v 30 zemích světa, kde má celkem 35 000 zaměstnanců a obrat ve výši přes 20 miliard USD. 
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