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Sestavili jsme pro Vás přehled
všech nejdůležitějších
strana
událostí v roce 2007.

Zahajujeme seriál
o představení oddílů
TJ Lovochemie.
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VÁŽENÍ ČTENÁŘI…
Milé kolegyně, vážení kolegové,
vstoupili jsme do dalšího roku, ve
kterém se v Lovochemii určitě nebudeme nudit.… Co jsme „zdědili“
z toho minulého? Situaci na trzích
našich produktů, která byla jako na
houpačce, ale postupně rostla poptávka po hnojivech v důsledku zvyšující
se spotřeby potravin a také produkce
biopaliv téměř po celém světě. Pouštět se do věštění z křišťálové koule je
sice ošidné, ale asi se moc nezmýlím,
když odhadnu, že rok 2008 bude velmi pravděpodobně skvělým rokem
pro producenty surovin, jejichž ceny
rostou do astronomických výšek
a suroviny pro výrobu hnojiv bohužel
nejsou výjimkou, spíše naopak.
Takže otázka pro nás bude spíš, kolik
dokážeme vyrobit. Na první pohled
by se mohlo zdát, že to je hezká starost, ale už začátek roku naznačil,
že to tak jednoduché nebude. Jsem
ale přesvědčen, že se ani v této, pro
výrobce hnojiv v posledních letech
dost nezvyklé roli, neztratíme.
Letos rovněž dochází k zásadní změně vlastnické struktury společnosti,
kdy se stáváme plně součástí skupiny
Agrofert. A tato změna rozhodně nebude jen formální, protože teprve teď se
bude Lovochemie moci zapojit do řady
společných projektů v rámci výrobců
hnojiv skupiny Agrofert, kam kromě
Lovochemie patří i SKW Piesteritz
a Duslo Šaľa. Je nesporné, že možností
pro všestranně výhodnou spolupráci je
vzhledem k propojení výrobních programů těchto společností celá řada, ale
stejně tak je jasné, že to bude klást zvýšené nároky na nás všechny, protože
bezpochyby vznikne řada odborných
týmů, ve kterých bude mít Lovochemie
své zastoupení.
Rok 2008 bude také rokem intenziv-

Zasněžené Lovosice.
ní výstavby nové jednotky na výrobu
MEŘO. V polovině ledna bylo předáno staveniště generálnímu dodavateli
a brzy určitě uvidíme, jak rychle se ze
stavební jámy začnou vynořovat budoucí obrysy nové výrobny. S výstavbou
této jednotky také úzce souvisí některé doprovodné investice zajišťované Lovochemií, jako je projekt nové
nákladní vrátnice, včetně související-

Foto: Miloš Hyka
ho dopravního řešení, stavba provozní
budovy, železniční vlečka, rekonstrukce laboratoří a další. Nesmlouvavý harmonogram přípravy těchto akcí určitě
prověří naše schopnosti a v neposlední
řadě i naši trpělivost a schopnost kompromisu, protože všechen stavební ruch
bude probíhat za plného provozu fabriky.
Takže, rok to bude určitě zajímavý

a chtěl bych Vám všem do něj popřát,
kromě zdraví samozřejmě, abyste měli
důvod se (aspoň občas :-) ) těšit do práce a aby tím pracovním místem byla
i nadále Lovochemie, k čemuž se budu
snažit přispět i já.
Těším se na další spolupráci s Vámi.
S úctou Richard Brabec,
generální ředitel, Lovochemie, a.s.

Podařilo se Vám splnit
loňské novoroční předsevzetí?

Na otázku v loňském roce „Jaké
předsevzetí jsem si dala do roku 2007“
má odpověď zněla, že bych chtěla přestat kouřit.
Nebylo to lehké, ale týdenní pobyt
v nemocnici mne k tomu víceméně
motivoval. Tam jsem si uvědomila, že
zdraví je to nejdůležitější.
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Otázka měsíce / Zaměstnanci

Liduška
JOHANOVSKÁ
vedoucí
hlavního skladu
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Richard
BRABEC
generální
ředitel

Upřímně řečeno, kdybyste se mne
zeptali ještě v závěru loňského roku (na
což jsem se těšil…), tak bych s klidným svědomím prohlásil, že jsem své
předsevzetí zhubnout splnil. Teď však,
ještě stále zatížen slastně nabytými
vánočními kily, si úplně jist nejsem. No
ale, podle počtu použitých dírek na pásku kalhot asi přece jen ano…

Miroslav
ŠORAL
mistr SÚ

Protože jsem si vloni žádné novoroční předsevzetí nedával, nebylo tedy
ani co splnit. Ale přece jen, přál jsem
si zdraví a aby nám to šlo, jak si přejeme a to se, alespoň mně, vyplnilo.

 Společnost Deza odkoupila od
společnosti Unipetrol své podíly ve
firmách Agrobohemie a Synthesia
ze skupiny Agrofert celkem za 1,183
miliardy korun.
 Od prvního čtvrtletí 2008 přechází údržba na nový systém čtvrtletních
plánů údržby. Cílem je prohloubení
věcného plánování údržby a zpřesnění
plánování nákladů.
 Od měsíce ledna byl modul údržby
SAP rozšířen o sledování poruchovosti
elektromotorů a nákladů na jejich opravy.
 Byla provedena zkouška výroby
KMC z kyseliny monochloroctové od
indického dodavatele. V rámci této
zkoušky bylo provedeno měření pracovního prostředí z pohledu ochrany
zdraví při práci.
 Z pátku 11. na sobotu 12. ledna
proběhla výměna zastaralé telefonní ústředny Siemens HiCom 300 za
moderní Siemens HiPath 4000. Akce
proběhla bez problémů a plný telefonní
provoz byl obnoven v sobotu v podvečer.
 14. ledna proběhla 1. etapa verifikace
emisí skleníkových plynů CO2 z uhelné
a plynové kotelny firmou LQRA.
 Proběhly první preventivní prohlídky u nového závodního lékaře MUDr.
Jenšovského.
 Zaměstnanci OŽP se zúčastnili školení uživatelských dovedností v aplikaci IUCLID, prostřednictvím které
budou v rámci REACH registrovány
chemické látky.
 Finišovala roční účetní závěrka roku
2007.
 Pro Státní fond životního prostředí,
MŽP a dánského partnera byl zpracován verifikační report o produkci emisí
N2O z výroby kyseliny dusičné KD6
v roce 2007.
 Chemoprojekt převzal staveniště
pro výstavbu jednotky na zpracování
MEŘO.

GRAF MĚSÍCE
Roční výroba hnojiv
v Lovochemii
(v tunách)
Stanislav
DORN
skladový
referent

Já se rozhodl, že musím shodit
nějaké kilo a tak jsem se začal víc
hýbat. Takže když je alespoň trochu
slušné počasí, jezdím na kole.
2005
2006
2007

Roční výroba hnojiv
v Lovochemii
727 910
758 388
780 121
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VÍTE, ŽE…
...zpočátku se heroin prodával jako
nenávyková náhražka morfinu a dětská medicína proti kašli?
Heroin jako lék poprvé vyrobil Felix
Hoffmann z německé farmaceutické
společnosti Bayer v Elberfeldu 11 dní
po té, co objevil aspirin. Bayer registroval heroin (pravděpodobně z něm.
heroisch - heroický) jako ochrannou
známku. Od roku 1898 do 1910 byl
prodáván jako nenávyková náhražka
morfinu a jako dětská medicína proti
kašli. Bayer prodával heroin jako „lék“
pro lidi závislé na morfinu do té doby,
než bylo objeveno, že se v játrech metabolizuje na morfin. Veškeré opiáty jsou
v játrech metabolizovány na identickou
molekulu s odlišnou koncentrací v krvi.
Společnost se ocitla poněkud v rozpacích díky tomuto objevu, který se pro
Bayer stal historickým trapasem.
…kostra člověka se skládá z 206 kostí, přičemž například novorozeňata
jich mají kolem 300?
Lidská kostra představuje soubor
kostí, chrupavek a vazů, které dohromady vytvářejí pevnou, pasivně pohyblivou oporu těla, na niž se upínají svaly.
Kostra dospělého člověka se skládá
přibližně z 206 kostí, přičemž například novorozeňata jich mají kolem 300.
Tento fakt je dán tím, že novorozeňata
mají v těle větší množství malých kostí,
které během růstu srostou.
…papež Urban VII. již v roce 1590 dal
vzniknout celosvětově prvnímu zákazu kouření a každému, kdo jej porušil, pohrozil vyloučením z církve?
Za vlády papeže Urbana VII. byl
obsažen světově první známý zákaz
kouření na veřejných místech (1590),
pohrozil vyloučením z církve každému,
kdo „užije tabáku v krytém přístřešku
nebo uvnitř kostela“. Nezáleželo na
tom, zda jej bude žvýkat, kouřit, mít
v dýmce nebo požívat nosem ve formě
prášku.
…že ve Francii si dříve nesměl výtah
zřídit nikdo kromě krále?
První výtahy byly používány v baroku. Ve Francii si jej dokonce nesměl
zřídit nikdo kromě krále. V Čechách
se jeden z prvních výtahů, respektive
jeho pozůstatky dochovaly na zámku
v Ploskovicích, vybudovaném ve dvacátých letech osmnáctého století.
…když byl navigační systém GPS
zpřístupněn veřejnosti, byly v něm
úmyslné chyby?
Od počátku 90. let 20. století je původně vojenský systém GPS zdarma přístupný i pro civilní uživatele po celém světě.
Nejprve byla do přijímaného signálu systému zanášena umělá chyba. Toto opatření pod názvem Selective Availability (SA)
mělo zabránit možnosti navádět vojenské
dálkové rakety. SA většinou způsobovalo chyby v rozmezí 100 m horizontálně
a 140 m vertikálně. Protože USA vyvinuly systém, jak lokálně rušit signál GPS,
bylo SA k 1. květnu 2000 zrušeno a přesnost zaměření zeměpisných souřadnic
běžného civilního uživatele se tak zvýšila
na 5 až 10 metrů, za příznivých okolností
(otevřený terén) až na 3 metry.
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Nemocenské / Jaroslav Svoboda

Hlavní změny v nemocenském pojištění
od 1. ledna 2008
Reforma veřejných financí uvedená v zákoně č. 261/2007 Sb., o stabilizaci veřejných rozpočtů, zasahuje
i do oblasti nemocenského pojištění.
S účinností od 1. ledna 2008 zavádí
řadu změn, které se týkají mimo jiné
problematiky stanovení výše dávek
nemocenského pojištění, karenční doby
a ochranné lhůty.
Zavedení karenční doby
Nově se v nemocenském pojištění
zavádí tzv. karenční doba, tj. doba, po
kterou se nebude poskytovat nemocenské. Tato doba bude trvat první tři dny
pracovní neschopnosti. Podle vládních
představitelů by to mělo vést k tomu, že
lidé nebudou dávky z nemocenského
pojištění zneužívat.
Nemocenské
Základem pro výpočet nemocenského je stejně jako v roce 2007 denní
vyměřovací základ, což je zjednodušeně řečeno součet hrubých příjmů za
předchozích 12 kalendářních měsíců
dělený počtem započitatelných kalendářních dnů. Denní vyměřovací základ
se dále redukuje podle následujících
pravidel. Částka do 550 Kč se započítává z 90 %, částka od 550 Kč do 790
Kč se započítává z 60 % a k částce nad

790 Kč se nepřihlíží. Pro větší názornost je příklad výpočtu nemocenského
uveden níže.
Mění se také procentní sazba pro
výpočet nemocenského od čtvrtého
dne pracovní neschopnosti. Místo 69 %
bude nově odstupňovaná takto:
60 % od 4. do 30. kalendářního dne
pracovní neschopnosti
66 % od 31. do 60. kalendářního dne
pracovní neschopnosti
72 % od 61. kalendářního dne pracovní
neschopnosti
Maximální nemocenské při 30denní
pracovní neschopnosti bude 10 368 Kč
a dostane ho zaměstnanec, jehož hrubé příjmy v posledních 12 kalendářních
měsících činily nejméně 288 350 Kč, tedy

Příklad výpočtu:
Pracovní neschopnost zaměstnance bude trvat 70 kalendářních dnů. Vyměřovací
roční základ za předchozích 12 kalendářních měsíců činil 288 350 Kč, denní pak
790 Kč (288 350/365). Redukovaný denní vyměřovací základ je 639 Kč (550 *
0,9 + 240 * 0,6 = 495 + 144 = 639). Denní dávka nemocenského se zaokrouhluje
na celé koruny nahoru. Nemocenské pak bude:
1. až 3. kalendářní den = 0 Kč
4. až 30. kalendářní den 639 * 0,6 (384)* 27 dnů = 10 368 Kč
31. až 60. kalendářní den 639 * 0,66 (422) * 30 dnů = 12.660 Kč
61. až 70. kalendářní den 639 * 0,72 (461) * 10 dnů = 4 610 Kč

Daně / Jitka Nezbedová

Daňový systém se mění
Zákon o stabilizaci veřejných rozpočtů, publikovaný ve sbírce zákonů
jako zákon č. 261/2007 Sb., a ve sdělovacích prostředcích často označovaný jako „batoh“, je velkou novelou,
která mění 46 zákonů, jeden zákon ruší
(zákon o registračních pokladnách).
Současně zavádí tři zcela nové daně,
které do současnosti český daňový systém neobsahoval. Jedná se o tzv. ekologické daně.
V minulém čísle Lovochemiku vás
pan Svoboda seznámil se změnami, které se týkají zaměstnanců firmy. V tomto článku bych ráda stručně popsala
některá ustanovení zákona, která
významněji zasáhnou do daňového
a účetního systému Lovochemie.

alespoň cca 24 000 Kč hrubého měsíčně.
Podpora při ošetřování člena rodiny
Podpora při ošetřování člena rodiny
náleží od prvního dne potřeby ošetřování, pokud zaměstnanec v tomto dni
nepracoval, a nejvýše po dobu 9 kalendářních dnů, osamělým po dobu až 16
kalendářních dnů. Principy pro redukci
denního vyměřovacího základu jsou
stejné jako u nemocenského. Podpora
činí po celou dobu 60 % redukovaného
denního vyměřovacího základu.
Příklad výpočtu:
Potřeba ošetřování trvala 9 kalendářních dnů. Vyměřovací roční základ
za předchozích 12 kalendářních měsíců činil 288 350 Kč, denní pak 790
Kč (288 350/365). Redukovaný denní

Ekologická daň
Vstupem do Evropské unie vznikla
České republice povinnost zavést do
roku 2007 ekologické daně.
Zákon o stabilizaci veřejných rozpočtů zavádí s platností od 1. 1. 2008 tři
ekologické daně. Jsou to: daň ze zemního plynu, daň z uhlí a daň z elektřiny.
Správcem daní je celní úřad.
Společným znakem všech výše uvedených daní je skutečnost, že zdaňují
(tedy prodražují) spotřebu příslušného
paliva nebo energie, což má za cíl ještě
více motivovat spotřebitele k úsporám
těchto druhů nákladů. Zákon současně připouští, že spotřebitel může za
určitých okolností požádat celní úřad
o povolení k nabytí těchto produktů

bez daně. Například v případě spotřeby uhlí na výrobu elektřiny, spotřeby
plynu k technologickým účelům apod.
Tuto možnost Lovochemie využila
a žádost o osvobození v zákonném termínu podala. V každém případě však
větší část spotřeby energií bude ekologickými daněmi zatížena a bude mít
dopad do nákladů společnosti. Bohužel
přinese i větší administrativní zátěž,
protože dokumentace k tomuto druhu
daní vyžaduje vedení další mimoúčetní
evidence.

vyměřovací základ je 639 Kč, tj. 550
* 0,9 + 240 * 0,6 = 495 + 144 = 639.
Denní dávka podpory se zaokrouhluje
na celé koruny nahoru.
Výše podpory : 639 * 0,6 (384) * 9
= 3 456 Kč
Porušení léčebného režimu
Od 1. ledna 2008 bude možné nemocenské krátit či odejmout z důvodu
porušení léčebného režimu vždy ode
dne porušení tohoto režimu, tj. i v případech, kdy dávka již byla za tuto dobu
vyplacena. Pokud bude takto zkrácena
či odejmuta již vyplacená dávka, bude
považována za přeplatek, který je pojištěnec (zaměstnanec) povinen vrátit.
Ochranná lhůta
Mění se i délka ochranné lhůty, tedy
doby po skončení zaměstnání, ve které jsou zachovány nároky na dávky
nemocenského pojištění ze skončeného
zaměstnání, ze 42 dnů v roce 2007 na
7 dnů v roce 2008.
Závěr
Nyní zhruba víte, co Vás v případě
pracovní neschopnosti čeká a nemine,
a proto Vám chci popřát pevné zdraví.
Zdroj: www.epravo.cz,
www.pamservis.cz
však bylo, aby dopad přijaté úpravy
byl tzv. rozpočtově neutrální, proto
je snižování daňové sazby kompenzováno řadou opatření, která směřují
k rozšíření základu pro výpočet daně.
K těmto opatřením patří například
prodloužení doby odepisování osobních aut, změna daňové uznatelnosti
leasingu a daňové uznatelnosti úroků
z úvěrů atd. Změny se týkají i oblasti
zaměstnaneckých benefitů.

Zákon o dani z příjmů
Zákon o stabilizaci veřejných rozpočtů také mění 245 ustanovení zákona
o dani z příjmů.
Významnou změnou pro podnikatelské subjekty je snížení sazby
daně z příjmu právnických osob z
24 % platných v roce 2007 na 21 %
pro rok 2008, na 20 % pro rok 2009
a 19 % v roce 2010. Záměrem vlády

Daň z přidané hodnoty
Poslední změnou, kterou bych ráda
zmínila, je změna zákona o dani z přidané hodnoty, která zvyšuje sníženou
sazbu DPH z 5 % na 9 %.
Tak jako každá změna zákona, má
i tato své problémy a nejasnosti, které
teprve praxe pomůže postupně řešit.
V Lovochemii jsme provedli všechny
potřebné úpravy v účetním i daňovém
systému tak, abychom všem ustanovením nového zákona vyhověli.


Stalo se již tradicí uspořádat pro děti
zaměstnanců společnosti Lovochemie
mikulášskou besídku.
V letošním roce byla celá mikulášská
besídka v duchu pohádkových televizních plyšových postaviček Jů a Hele.
Hlavním programem besídky bylo
vystoupení plné kouzel a soutěží klau-

nů Šaši a Vaši, kteří se s velkým obdivem všech zúčastněných dětí střídali na
jevišti s dvojicí oblíbených dobrosrdečných popletů a rozumbradů Jů a Hele.
Velkou změnou pro všechny děti
byl krásný dárek od čerta a Mikuláše
v podobě plyšového medvídka Jumba.


My a děti / Jana Jirotková

Mikulášská besídka

TIRÁŽ
LOVOCHEMIK, podnikový měsíčník,
vydává akciová společnost Lovochemie pro
interní potřebu zaměstnanců podniku.
Výtisk zdarma.
Redakční rada: Mgr. Irena Vodičková,
Ing. Petr Cermánek, Ing. Luděk Jambor,
Ing. Pavel Kánský, Ing. Jan Lisa, Ing. Petr
Novotný, Ing. Zdeněk Šrámek, Marek Trefný, Mgr. Michaela Žinčíková, Eva Živná.
Adresa: Lovochemie, a.s., redakční rada
Lovochemiku, Terezínská 57, 410 17 Lovosice, e-mail: lovochemik@lovochemie.cz.
IČ: 49100262
Uzávěrka příspěvků vždy 15. v měsíci.
Tisk: Jiří Bartoš - SLON, spol. s r. o.,
U Chemičky 18, 400 01 Ústí nad Labem
Evidenční číslo: MK ČR E 17172

Děti se při vystoupeních klaunů dobře bavily.

foto: Foto: Eva Živná
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EFMA / Ivan Galia

40. jednání Výboru TES EFMA
11. prosince 2007 se v sídle EFMA
v Bruselu uskutečnilo za účasti 17
členů jednání výboru technologie,
ŽP a bezpečnosti (TES - Technology,
Environment and Safety). V jeho průběhu bylo oznámeno ukončení členství
SKW Piesteritz v Asociaci k 31. 12.
2007, na druhé straně se členy EFMA

stanou od přijetí na Valné hromadě
dva výrobci hnojiv z Bulharska: firmy Neochim a Agropolychim, a firma
Azomures z Rumunska. Na programu
jednání byly projednány otázky spojené s bezpečností při výrobě hnojiv
a jejich přepravě, příprava každoročního semináře, věnovaného otázkám

bezpečnosti, informace o Programu
péče o výrobky, kdy všechny členy
EFMA čeká povinný interní a externí
audit, stav v implementaci programu
REACH, emise skleníkových plynů,
a v neposlední řadě i příprava pracovního plánu a rozpočtu TESC na rok
2008.


24. Valná hromada EFMA
Výroční Valná hromada Asociace se
konala v polském Krakově dne 14. 12.
2007. V jejím průběhu byly oficiálně
přijaty za členy EFMA bulharští výrobci Neochim a Agropolychim a rumunský Azomures. Další významnou
událostí byla volba nového presidenta
Asociace; do této funkce byl zvolen pan
Renso Zwiers z nizozemské DSM, který nahradil dosavadního zastupujícího
presidenta pana Heikki Sirviö z Kemira GrowHow. Bývalý dlouholetý president Asociace pan Daniel Clauw, zastupující společnost YARA, rezignoval na
svůj post v polovině loňského roku.
Během jednání Valné hromady
vystoupil pan Stone z Terra Industries
s přednáškou na téma „Vývoj v oblasti bioethanolu v USA a ve světě“, pan
Dugast seznámil přítomné s předpovědí spotřeby hnojiv v EU na období let
2007 až 2017.


Na obrázku z jednání jsou zleva: pan Shah, konzultant EFMA, dr. Werner z BASF,
předseda Výboru TES a pan Duisters, DSM Agro.
Foto: Ivan Galia

EFMA / Petr Novotný

EFMA předpovídá mírný
růst spotřeby dusíku
Činnost EFMA v uplynulém pololetí probíhala pod taktovkou dvou Finů - vlevo úřadující prezident pan Sirviö, vpravo GŘ Asociace pan Esa Härmälä.
Foto: Ivan Galia

Dodávky elektřiny / Jiří Veleman

Ojedinělý jev v podniku
Že nepřetržitá dodávka elektřiny
je v domácnosti i podniku naprostou
samozřejmostí, to je každému jasné.
Poslední neplánovaný výpadek dodávky do podniku byl 17. srpna 2005
a mám zde na mysli tzv. totální výpadek, kdy se během jedné vteřiny všechno zastavilo a celý podnik se ponořil do
úplné tmy a ticha. A když se podíváme
zpět do historie, tak kromě posledních
dvou let nás postihly takovéto výpadky
elektřiny v průměru tak jednou za 3 až
4 měsíce.
Že každý takový výpad je pro podnik
ekonomickou ztrátou, která sáhne do
kapsy každému z nás, netřeba dodávat. Nájezd celého podniku po každém
takovém výpadku elektřiny trvá i při
hladkém průběhu přibližně 16 hodin,
někdy ovšem tento proces bývá i delší, neboť na provozech se vyskytují
všelijaké nepředpokládané poruchy.

Příčinou takovýchto výpadků elektřiny bývají většinou poruchy zařízení
a v rozvodné síti vysokého napětí jak
uvnitř podniku, tak i vně. Někdy ale je
na vině lidský faktor nebo i zásah zvířete.
Jsou to události smutné, ale je potřeba je připomenout - v prosinci 1997 se
stala tragická událost, kdy následkem
shody nešťastných náhod došlo ke smrtelnému úrazu pracovníka elektrické
rozvodny a následnému výpadku elektřiny. O několik let později nezodpovědností řidiče podnikového nákladního automobilu, který zvednutou korbou
porušil kabel 6 kV na lávce a nikomu
nic neřekl, tento kabel po dvanácti
hodinách zkratoval a přes víkend v nočních hodinách došlo rovněž k úplnému
výpadku.
Jistou kuriozitou je příběh, který se
stal v dávnější historii podniku, někdy

v šedesátých letech, kdy výpadek způsobil kocour. To bylo tak - pracovníci
rozvodného velínu na energetice měli
řadu měsíců na pracovišti čtyřnohého
pomocníka, jehož úkolem bylo provádět průběžnou „regulaci“ stavu myšího osazenstva. Ovšem jednoho dne
při pronásledování myši skočil kocour
Ferda do vysokonapěťové kobky a …?
Netřeba dále nic popisovat.
K 31. 12. 2007, bez měsíce a půl,
jsme zažili naprosto neskutečných 30
měsíců bez poruchy dodávky elektrického proudu. A příčiny tohoto naprosto
ojedinělého, ale pro podnik tak příznivého stavu?
Když nebudu přičítat zásluhu nějaké
nadpřirozené bytosti, která nad podnikem drží ochrannou ruku, je to především kvalitně odváděná práce pracovníků provozu a údržby, dodržování
lhůt revizí zařízení, a hlavně prevence,
koncepční práce příslušných vedoucích pracovníků a v neposlední řadě
také stabilita venkovní energetické
sítě ČEZ.
Co říci na závěr? S trochou pověrčivosti je potřeba zaklepat na tvrdé dřevo,
aby tento jev měl co nejdelší trvání. 

Výbor pro zemědělství a životní prostředí EFMA vydal koncem
roku výroční publikaci „Předpoklad
vývoje zemědělství a spotřeby hnojiv
2007-2017“. Jak je v publikaci prognostického týmu uvedeno, spotřeba
dusíkatých hnojiv v zemích Evropské
unie má během příštích 10 let vzrůst o
3,6 %, zatímco dojde k poklesu spotřeby fosforečných hnojiv (P2O5)
o 4,4 % a draselných hnojiv (K2O)
o 2,6 %. Spotřeba minerálních hnojiv
v nových členských zemích včetně
České republiky vzroste a vyváží tak

Spotřeba hnojiv v zemích Evropské unie v posledních desetiletích s výhledem do roku
2017 vyjádřená v mil. tun čistých živin.
Zdroj: EFMA

Pozvánka na ples
Srdečně zveme všechny
zaměstnance na X. společenský
ples akciové společnosti Lovochemie, který se bude konat
7. března od 20:00 hodin v sále
společnosti Lovochemie.
Program
společenského plesu
Lovochemie
20:00 Slavnostní zahájení
společenského plesu - předtančení TK 1976 Most - Mistři ČR
2007

TK 1976 Most - Mistři ČR 2007

Zdroj: agentura ARS

negativní trend spotřeby ve státech
EU15. Přínosem ke stabilizaci spotřeby hnojiv bude nárůst produkce biopaliv.
Spotřeba hnojiv v EU v průměru
posledních tří hospodářských let činí
10,7 miliónu tun dusíku, 3,1 mil. t
P2O5 a 3,5 mil. t K2O. Jak je patrné
z grafu, v dlouhodobém horizontu je
spotřeba hlavních rostlinných živin
výrazně nižší než během 70.–80.
let minulého století, kdy nezřídka
docházelo k neekonomickému přehnojování.


20:10 Úvodní slovo generálního ředitele Mgr. Richarda
Brabce
20:15 Hudba k tanci a poslechu - skupina Slávaband
22:00 Host večera - dívčí
skupina K2
23:00 Vylosování tomboly
- 1. - 5. cena vylosována generálním ředitelem
23:15 Hudba k tanci a poslechu - skupina Slávaband
03:00 Ukončení společenského plesu

Řešení „Svátečního kvízu“
z prosincového čísla
Lovochemiku
Přestože kvíz spočívající v identifikaci vánočních přání v exotických jazycích jsme považovali za dosti obtížný,
dorazily na adresu redakce čtyři správné
odpovědi. Výherci soutěže se stávají tito
naši čtenáři: Ivana Jiřičová, Michaela
Tuhárská, Ing. Tomáš Klečka a Miroslav
Suchý. Vítězům blahopřejeme k výhře,
ceny si mohou vyzvednout u tiskové
mluvčí po předchozí domluvě.
Pro toho, kdo si chce porovnat své řešení, ať už je poslal či ne, uvádíme správné
odpovědi: A 8, B 4, C 3, D 1, E 6, F 5, G
9, H 7 a I 2.
Redakce
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Kalendárium 2007
LEDEN

majetek společnosti pro období příštích dvou let.
Proběhl první týden auditu účetní
závěrky za rok 2006.
23. února došlo při opravě uhelného pasu na oddělení energetiky k pracovnímu úrazu s následkem smrti.
V důsledku požáru byla na několik
týdnů odstavena výroba hnojiv NPK/
NP rakouské firmy Agrolinz Melamin.
l

1. ledna zaměstnávala Lovochemie
588 zaměstnanců.
Rozhodnutím představenstva společnosti se od 1. 1. stal technickým
ředitelem Bc. Petr Ulbricht.
Od 1. ledna bylo oddělení investic organizačně zařazeno pod výrobní
úsek.
V souvislosti se změnami pracovněprávní legislativy (nový Zákoník
práce a související předpisy) byli proškoleni všichni řídící zaměstnanci.
Od 1. ledna zajišťuje oddělení
železniční dopravy všechny přepravy
hnojiv Lovochemie do tuzemska převzaté od spedičních společností. OŽD
provozuje i 30 železničních vleček
v podnicích skupiny Agrofert.
Začátkem roku Lovochemie získala silného pomocníka, čelní nakladač
HYUNDAI HL 770 XTD, který ulehčí práci při manipulaci se surovinami
a výrobky.
12. ledna proběhla I. etapa verifikace emisí CO2 z produkce uhelné a plynové kotelny firmou LRQA (Lloyd´s
Register Quality Assurance) za účelem
ověření systému sledování a vykazování emisí skleníkových plynů.
Na základě poplatkového hlášení
za odpadní a podzemní vody vyprodukované v roce 2006 bylo konstatováno, že emise Nanorg. vypuštěné z ČOV
byly sníženy oproti předchozímu
roku o 146 tun, a tím došlo k poklesu
poplatků o cca 10 mil. Kč.
Na MěÚ Lovosice se uskutečnilo
veřejné projednání posudku EIA investičního záměru „Výroba FAME“.
Orkán Kyrill ve dnech 18.-21. ledna více či méně pocuchal křídla všech
výroben Lovochemie.
S Českou pojišťovnou byla zahájena likvidace škod způsobených na
majetku společnosti vichřicí dne 18. 1.
Na výrobně LV proběhla provozní
zkouška granulace formou peletizace
výrobku. Tento postup se neosvědčil.
Byla dokončena likvidace objektu
bývalého rozkladu superfosfátu.
26. ledna byla slavnostně podepsána Kolektivní smlouva na kalendářní
rok 2007.
Byla ukončena 1. etapa účetní
závěrky za rok 2006 včetně vyhodnocení inventarizací.
l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

BŘEZEN
2. března se konal IX. společenský
ples Lovochemie.
Bylo dokončeno hodnocení zaměstnanců za rok 2006.
VZO OS ECHO připravila 8. března pro zájemce z řad zaměstnanců
návštěvu porcelánky v Dubí.
Na základě auditovaných výsledků
byly vyplaceny podíly na hospodářském výsledku za rok 2006.
Proběhla výměna poskytovatele
mobilních telefonních služeb. T-Mobile vystřídala Telefonica O2.
Na jednání Rady města Lovosic
byl prezentován stav životního prostředí v Lovochemii.
Proběhla úspěšná verifikace emisních úspor N2O v rámci JI projektu na
snižování emisí skleníkových plynů
na výrobně KD6.
Ústní jednání k poslední žádosti
o integrované povolení „Energetika
a VH“, na jehož základě vydá Krajský úřad Ústeckého kraje integrované
povolení.
Členové pracovní skupiny Agrofertu pro zavedení legislativy REACH
jednali v Šaľe.
Byl dokončen audit účetní závěrky
za rok 2006 podle českých účetních
standardů a zahájeny práce na převodu účetních výkazů do metodiky dle
mezinárodních účetních standardů.
Po zhodnocení vývoje hospodářských výsledků za 1. čtvrtletí roku
bylo provedeno upřesnění úkolů ročního prováděcího plánu na rok 2007
a upřesněn strategický výhled na
období do roku 2013.
Byl zkolaudován nový přívod surové vody k zásobníkům čpavku.
l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

KVĚTEN
Proběhl kontrolní audit SMJ
a recertifikační audit EMS firmou
TÜV NORD. Na základě výsledků
integrovaného auditu byl vydán nový
certifikát EMS a potvrzena platnost
certifikátu SMJ.
2.–4. května proběhla Komplexní
kontrola dodržování povinností stanovených předpisy o požární ochraně
podle zákona č. 133/1985 Sb. o požární ochraně organizovaná HZS - územní odbor Litoměřice.
Finišovala příprava celozávodní
zarážky 2007, byl zpracován Manipulační příkaz zarážky.
Do trvalého provozu byl uveden
nový kompresor tlakového vzduchu
na NPK.
Členové SCHP ČR, organizace
zapojené do plnění programu Responsible Care, se zúčastnili pracovního
setkání ve Velkých Žernosekách.
Jednala pracovní skupina REACH
při EFMA v Bruselu.
Největší francouzský výrobce hnojiv, skupina Grande Paroisse, změnil
své jméno na GPN.
l

V souvislosti s výstavbou kulového
zásobníku čpavku „C“ byl na silnicích
v okolí areálu společnosti instalován
nový signalizační systém.
24. března pořádala ZO OS ECHO
6. ročník v sálové kopané v hale Chemik.
l

l

DUBEN

l

K 1. dubnu byly na základě individuální výkonnosti a výsledků hodnocení valorizovány mzdy.
Novým vedoucím oddělení NPK
se stal Ing. Zdeněk Šoral.
11. dubna se Lovochemie představila na Veletrhu pracovních příležitostí na VŠCHT Praha - KONTAKT 2007
s cílem představit budoucím absolventům Lovochemii jako perspektivního
zaměstnavatele.
l

l

l

l

ČER VEN
1. června se do Lovochemie vrátilo
25 zaměstnanců hasičského záchranného sboru. Organizačně byl HZS
společně s oddělením technicko-bezpečnostních služeb zařazen do úseku
generálního ředitele.
4.–7. června proběhla „6“ kontrola
podle zákona č. 59/2006 Sb. o prevenci závažných havárií, kterou organizovala ČIŽP OI Ústí n. L. spolu s KÚ
Ústeckého kraje, OIP Ústeckého kraje
a Libereckého kraje, HZS Ústeckého
kraje a KHS Ústí n. L. - územní pracoviště Litoměřice.
6. června pracovníci OPM prezentovali Lovochemii a její výrobky na
Polním dni SKW v saském Cunnersdorfu.
18.–22. června se uskutečnilo pilotní školení projektu Perspektiva, který
byl zaměřen na technické vzdělávání
operátorů - chemiků a byl připraven za
pomocí zdrojů z Evropského sociálního fondu.
29. června se novým členem představenstva stal Ing. Jaromír Šilhan manažer pro údržbu a investice Agrofert Holding.
l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

ČER VENEC
Vznikl nový úsek specialit, jeho
ředitelem se stal Ing. Jaroslav Skácel.
Pod tento nový úsek bylo organizačně začleněno oddělení GSH, KMC
a oddělení kapalných hnojiv. V souvislosti s jeho vytvořením byly provedeny inventury majetku převzatého od
VÚANCH.
Vzniklo nové oddělení výzkumu
a rozvoje, které bylo organizačně zařazeno do technického úseku. To znamená, že aplikační výzkum se opět vrátil
do Lovochemie. Vedoucím oddělení
se stal Ing. Karel Hendrych.
Do přímé podřízenosti GŘ bylo
převedeno oddělení technicko-bezpečnostních služeb.
Mechanici jednotlivých oddělení
byli organizačně přeřazeni pod vedoucího strojní údržby.
Byly dokončeny zarážkové práce
i na výrobnách KD5 a NPK + LV.
Byla dokončena rekonstrukce velínu NPK, která výrazně zlepšila pracovní prostředí pro obsluhy.
Do provozu byl uveden nový řídící
systém výrobny LAV 3.
Byla dokončena rekonstrukce cyklonů a odsávaní suché strany NPK.
Jako náhrada za původní ovinovací
stroj byl do užívání předán nový strečovací stroj na stabilizaci paletizačních jednotek na expedici NPK/LV.
Vznik detašovaného pracoviště Agrofertu se stal prvním krokem
k vytvoření nové organizace prodeje
hnojiv Lovochemie.
l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

Proběhla úspěšná zkušební výroba
85 t hnojiva LV kvality GG (Greenhouse Grade). Hnojivo je srovnatelné
se světovou konkurencí, což potvrdily
i pozitivní reakce zákazníků, kterým
byl výrobek dodán.
Byla uzavřena leasingová smlouva na financování zásobníku čpavku.
S jedním z bankovních domů společnosti byla na období dalších 12 měsíců prodloužena úvěrová smlouva na
financování oběžných aktiv.
25. května se v prostoru parkoviště
konal již IV. ročník Zaměstnaneckého
dne Lovochemie, tzv. populární „stany“.
V průběhu měsíce května a června se
uskutečnilo tzv. assessment a development centrum pro střední management.
l

Bylo vydáno rozhodnutí o povolení zkušebního provozu kulového
zásobníku čpavku „C“, 24. dubna byl
zásobník poprvé naplněn čpavkem.
Byla uzavřena pojistná smlouva
o odpovědnosti za ekologické škody a odpovědnosti za škody vzniklé
v důsledku závažné havárie podle
zákona č. 59/2006 Sb. o prevenci
závažných havárií.
Lovochemie prezentovala občanům Lovosic svůj návrh projektu
zásobování města teplem. Projekt byl
na podzim schválen.
25. dubna uložila Evropská komise
konečné antidumpingové clo z dovozu dusičnanu amonného z Ukrajiny
s platností na dva roky.
V měsíci dubnu byla dokončena
Výroční zpráva společnosti za rok
2006 a předloženy veškeré podklady pro program řádné valné hromady
společnosti.
Pojišťovny, které se podílejí
na pojištění společnosti, provedly dvoudenní podrobné rizikové
prohlídky výrobních technologií
a skladového hospodářství surovin
i produktů.
l

Polní dny, kterých se zúčastnila
nebo které pořádala se svými dceřinými společnostmi skupina Agrofert,
se tradičně konaly na různých místech
České republiky: 7. 6. v Bezně, 14.
6. v Žabčicích, 15. 6. v Bernarticích,
19.–20. 6. v Nabočanech a 22. 6. ve
Staňkově.
Proběhla celozávodní zarážka
2007 včetně realizace plánovaných
akcí údržby a investic na všech odděleních.
Zástupci veřejnoprávních orgánů
pod vedením ČIŽP provedli v Lovochemii pravidelnou kontrolu dle zákona č. 59/2006 Sb. o prevenci závažných
havárií, závěr zněl - bez významných
neshod.
EFMA zahájila systematickou práci ve sledování dumpingu v importu
hnojiv LAV/LAD do EU z Chorvatska, Ruska, Turecka a Ukrajiny s cílem
ochrany evropských trhů.
Představitelé společnosti prezentovali hospodářské výsledky za rok 2006
na setkání se zástupci bank působících
v ČR, které v Praze uspořádal holding
AGROFERT.
Finančnímu úřadu v Libochovicích
bylo předloženo přiznání k dani z příjmů za rok 2006.
V měsíci červnu bylo přijato rozhodnutí jediného akcionáře akciové
společnosti Lovochemie, společnosti
AGROBOHEMIE, přijaté v působnosti valné hromady, kdy byla schválena
Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2006, řádná účetní
závěrka k 31. 12. 2006 a bylo rozhodnuto o rozdělení zisku za rok 2006.
l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

ÚNOR

l

l

Pro potřeby EFMA byly vypracovány specifické výkazy o produktech
společnosti určené Evropské komisi.
Ty zkoumající objektivnost podmínek
hospodářské soutěže na území EU.

l

l

Byly zahájeny první rutinní analýzy na novém rentgenfluorescenčním
přístroji.
Provedeno hlášení do Integrovaného registru znečišťování (IRZ).
V rámci obchodování se skleníkovými plyny v EU proběhla II. etapa verifikací emisí CO2 z energetiky
za rok 2006. Limit emisí stanovený
v rámci Národního alokačního plánu
byl dodržen.
Bylo ustaveno pravidelné pondělní
setkání vedení společnosti se středním
managementem a pracovníky údržby
ve věci schvalování žádanek.
Byl zahájen energetický audit
Lovochemie, ve zbytku roku 2007
proběhl na všech výrobnách.
Na energetice byl po opravě zprovozněn turbogenerátor TG1.
Do provozu byl uveden nový dvousítný třídič na třídění výrobků z výrobny
NPK skladovaných v parabole fosfátů.
Finanční ředitelství Ústí nad Labem
zahájilo ve společnosti finanční kontrolu
daně z příjmu právnických osob a daně
z přidané hodnoty za roky 2003 a 2004,
která byla ukončena v měsíci září. Byla
uzavřena nová pojistná smlouva na

18. dubna byla na tříleté období
představenstvem akciové společnosti
schválena nová Personální strategie
Lovochemie.
Po rozhodnutí Evropské komise
proběhlo jednání SCHP ČR ohledně
přípravy Národního alokačního plánu
NAP II. Jedná se o koordinaci postupu
v rámci chemického průmyslu a rafinérií.
Byl doručen návrh trojstranné
smlouvy o plnění podmínek projektu
(JI) o zajištění převodu práv k přesunu emisních redukčních jednotek
skleníkových plynů mezi MŽP, SFŽP
a Lovochemií. Lovochemie je první
v celé České republice.
Na výrobně KD6 byl instalován nový
katalyzátor pro snižování emisí N2O od
firmy Umicore. Účinnost se postupně
podařilo zvýšit z 25 % až na 60 %.
l

l

l

Po téměř ročním zkušebním provozu proběhla kolaudace ČOV. Uvedení
do trvalého provozu bylo povoleno od
1. července.
Odboráři se zúčastnili v Sokolově Sportovních her pořádaných OS
ECHO.
Bylo vydáno integrované povolení
pro výrobu KMC.
Proběhlo vzorkování podzemních
vod v monitorovacích vrtech - sledování kvality podzemních vod na
vstupním a výstupním profilu a těsnosti výrobny NPK, zajištěno externí
firmou DEKONTA.
l

l

l

l

l

l

l

l

l
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Počátkem nové sezóny registrovala Lovochemie, podobně jako všichni
další evropští výrobci hnojiv, rekordní
zásobu ledkových hnojiv.
l

SRPEN
Novým vedoucím oddělení řízení podnikové výroby (OŘPV) se stal
Ing. Marek Jiřič, který nahradil Ing.
Antonína Novosada, který odešel do
starobního důchodu.
Ve spolupráci se společností Datron Česká Lípa byla zavedena nová
forma vzdělávání e-learning.
l

l

UNIPETROL RPA, s.r.o. (v té
době ještě Chemopetrol, a.s.) zahajuje nejdelší celozávodní zarážku ve své
historii. Nastává období dovozů 80 %
čpavku a močoviny za zahraničí.
ČIŽP provedl 12. září kontrolu,
která se týkala plnění podmínek Integrovaného povolení výrobny KD5.
Nebyly konstatovány žádné zásadní
připomínky.
18. září byla v Praze slavnostně
podepsána smlouva mezi společnostmi PREOL a Chemoprojekt na dodávku zařízení pro výrobu MEŘO spojená
s tiskovou konferencí.
20.–21. září se uskutečnilo rozšířené výjezdní zasedání TOP, středního,
liniového managementu, zaměstnanců
„VYPO“ a perspektivních „D“ v hotelu Skif v Račicích.
Závodní lékařka MUDr. Jelínková obdržela výpověď ze smlouvy
o závodní preventivní péči. Jejím
nástupcem se od 1. ledna 2008 stal
MUDr. Viktor Jenšovský.
Do provozu byl uveden nový knihovní systém umožňující vyhledávání
a objednávání prostřednictvím podnikového intranetu.
Dle požadavků týmu PREOL byl
vypracován koncept laboratoří MEŘO
jako součásti budoucích centrálních
laboratoří.
V rámci projektu Adaptabilita
SCHP ČR proběhlo dvoudenní školení
vybraných zaměstnanců k problematice REACH.
Proběhlo jednání pracovní skupiny REACH v SKW Piesteritz. Kromě právní kanceláře se ho zúčastnily Agrofert holding, Duslo, SKW
a Lovochemie.
24.–27. září byli doškoleni noví
interní auditoři IMS.
V rámci připravovaného projektu
„Energetika na spalování biomasy“
si zástupci výrobního úseku prohlédli
v dánské Kodani největší kotelnu na
spalování slámy na světě.
S ohledem na zahájení realizace
projektu MEŘO proběhlo stěhování
pracovníků výroby a údržby NPK +
LV do náhradních prostor.
l

l

l

l

Firmou DEKONTA byla provedena demontáž odstaveného mazutového potrubí v prostoru výrobny NPK
a expedice z důvodu sanace znečištění.
Do trvalého provozu byl uveden
nový zásobník čpavku „C“.
Po pravidelné vnitřní revizi byl uveden do provozu zásobník čpavku „B“.
Byla zahájena příprava plánu údržby a investic na rok 2008.
l

l

l

l

l

l

l

V polovině srpna předali zástupci
firmy AGROTEC Hustopeče Lovochemii čtyři nové velkoobjemové
nákladní automobily IVECO ASTRA. Korby dodala firma MOLČÍK,
s.r.o. Valtice. Vozidla nahradí provoz zastaralých automobilů TATRA
T 815.
V srpnu byla uvedena do zkušebního provozu strečovací jednotka na
paletizační lince NPK/LV. Linku italského výrobce Keplero S.r.l. dodala
a namontovala slovinská firma i.H.S.
Krško.
Byl odstartován proces přípravy
a zpracování podkladů pro tvorbu
podnikatelského plánu na rok 2008,
který byl dokončen v měsíci listopadu.
Rada ES na základě přezkumu zrušila s platností od 1. srpna 2007 antidumpingové clo z dovozu močoviny
z Ruska.
l

l

6.–7. září se uskutečnilo výjezdní
zasedání TOP managementu ve Velkých Žernosekách. Hlavními tématy
byla dlouhodobá strategie Lovochemie, manažerské vzdělávání VUML
a firemní kodex.
l

ŘÍJEN
2. října se uskutečnilo součinnostní
cvičení na téma likvidace úniku nebezpečné látky z dopravního potrubí kulového zásobníku. Cvičení se zúčastnili
hasiči HZS Lovochemie a požární
jednotky integrovaného záchranného
systému.
3. října proběhla na alkalické pračce NPK kontrola OI ČIŽP a kontrolní
měření laboratoří ČIŽP Praha. Bylo
konstatováno, že situace je v souladu
s legislativou.
Předáním dotčeného prostoru dne
3. října byla zahájena realizace 1. etapy výstavby výrobny MEŘO - příprava staveniště.
Dne 4. října se zástupce Lovochemie zúčastnil v Bruselu jednání pracovní skupiny EFMA pro REACH.
Bylo zahájeno kolektivní vyjednávání na rok 2008.
Odstartoval dvouletý projekt
manažerského vzdělávání VUML Všeobecná univerzita manažerů Lovochemie.
UNIPETROL RPA úspěšně najel
výrobu čpavku a močoviny, ale po cca
13 dnech z technických důvodů odstavil na dalších 6 týdnů a rekordní dovozy čpavku a močoviny ze zahraničí
pokračovaly až do konce roku.
Uskutečnilo se výběrové řízení
na nového dodavatele stravování. Ve
výběrovém řízení zvítězila firma Karel
Hrachovec a syn.
Ve dnech 17.–18. října proběhla
kontrola VZP za období 2005 – 2007.
Neodhalila žádná pochybení ze strany
Lovochemie.
Systémy SAP byly přestěhovány
z datového centra firmy T-Systems do
datového centra Agrofertu. Agrofert se
zároveň stal novým dodavatelem datových komunikačních služeb (WAN).
Vláda schválila Národní alokační
plán, tzv. NAP II, na základě kterého Lovochemie obdržela pro období
2008–2012 pro plynovou a uhelnou
kotelnu příděl ve výši 172 661 povolenek CO2/rok.
Uskutečnilo se jednání Koordinační komise Agrofert holdingu pro emise
CO2 a N2O.
Krajský úřad vydal šesté, tj. poslední rozhodnutí o integrovaném povolení pro zařízení „Energetika a VH“.
l

l

l

l

l

l

l

l

Po provedené generální opravě
a rekonstrukci elektrozařízení byly
uvedeny do provozu obnovené elektrofiltry uhelných kotlů K4 a K5. Vizuální efekt této opravy je jasně patrný.
První dodávky ledku vápenatého
GG vyrobeného zkušebně v květnu
směřovaly do Itálie a Beneluxu. Pracovníci OÚ, TÚ a VÚ se následně
zúčastnili v Itálii a Nizozemsku testů
rozpustnosti a aplikace, které potvrdily, že výrobek se kvalitativně vyrovná
LV z produkce firmy Yara.
Výrobci nitrátových hnojiv včetně Lovochemie podepsali smlouvu
o pokračování poradenské iniciativy
„incona“ v SRN s platností do 31. 3.
2009.
Na období dalšího roku byla prodloužena roční úvěrová smlouva s druhým bankovním domem společnosti.
Odstartoval proces inventarizací
majetku společnosti, který byl zakončen v měsíci lednu t. r. a který je
nezbytnou součástí roční účetní závěrky společnosti.
Koncem září bylo firmou Agrifair
- Powerlift, s.r.o. dodáno zařízení pro
posun železničních vagónů německého výrobce ZAGRO Bahn- und Baumaschinen. Zařízení s tažnou silou
450 t zajistí posun až 11 železničních
vagónů při nakládce hnojiv.
l

l

l

l

l

Pracovníci rozvoje, vývoje a analytiky se zúčastnili jednání pracovní
skupiny Agrofert v SKW Piesteritz.
Byl prezentován stav OŘJ v Lovochemii včetně očekávaného vývoje tohoto
oddělení.
Ve dnech 14.–16. listopadu probíhala kontrola OSSZ za období 2005–
2007 zaměřená na kontrolu pojistného, provádění nemocenského pojištění
a plnění úkolů v důchodovém pojištění. Kontrola není dosud uzavřena.
Ve dnech 16.–19. listopadu proběhla následná kontrola systému řízení BOZP dle programu „Bezpečný
podnik“, kterou provedl OIP Ústeckého kraje a Libereckého kraje.
Oblastní inspektorát ČIŽP vydal
rozhodnutí o prominutí celé částky odložených poplatků za období
XII/05–XII/06 na základě splnění všech požadovaných podmínek
daných odkladem v rámci akce
„Rekonstrukce ČOV“.
Bylo realizováno přemístění zadní osobní vrátnice (z důvodu stavby
MEŘO).
Zahájena intenzivní jednání
s Glanzstoff - Bohemia ve věci dlouhodobé spolupráce ve věci dodávek
energií a vod.
Byla zahájena likvidace objektu
č. 256 (bývalá stříkací věž výrobny
LAV).

l

l

l

PROSINEC
5. prosince se konal veletrh pracovních příležitostí T-FORUM na
Technické univerzitě v Liberci. Lovochemie se zde prezentovala jako perspektivní zaměstnavatel.
l

l

l

l

l

l

l

l

Byla dodána klimatizační komora na měření hygroskopicity hnojiv
a nového analyzátoru Kjeltec včetně
mineralizačního bloku na stanovení
všech forem dusíků ve hnojivech.
Byly zahájeny práce na realizaci
Technologického informačního systému, který vybraným uživatelům zpřístupní technologická data ze všech
provozů v jednom prostředí.
Firma Dekonta provedla pololetní
monitoring podzemních vod, výsledky prokázaly velmi dobrý stav kvality podzemních vod v areálu podniku
a vyloučily případné úniky nebo zvýšené koncentrace sledovaných látek.
10. prosince byla provedena požární kontrolní dohlídka podle zákona č.
133/1985 Sb. o požární ochraně. Kontrolu provedla územní odbor Hasičského záchranného sboru Litoměřice.
Na NPK proběhla zkušební výroba
DASA 24–11 z kamence.
Neveselý měsíc na výrobně KD5 sledem několika různých poruch byla
výrobna často odstavena z provozu.
Byla provedena kolaudace bazénu
oplachových vod č. 2.
Byla provedena kolaudace nového
stáčecího místa exxsolu.
Konaly se volby do výboru ZO OS
ECHO.
V období před vánočními svátky
bylo uspořádáno školení pro zaměstnance úseku i zaměstnance úseků
spolupracujících, zaměřené na změny
v pracovních postupech, vyvolaných
změnami v oblasti daňové legislativy.
Byly dokončeny plánové kalkulace
výrobků, polotovarů a energií pro rok
2008.
V roce 2007 čtyřikrát zasedala Komise pro průmyslová hnojiva
SCHP ČR. Na setkáních zástupců
výrobních závodů, ministerstev zemědělství a průmyslu a obchodu, Agrofertu a Svazu chemického průmyslu
ČR, se účastníci navzájem seznamují
s posledním vývojem v oblasti legislativy hnojiv, situací ve výrobních závodech a informacemi z výborů EFMA.
Lovochemie vstupuje do nového
roku se zajištěným odbytem hnojiv
pro většinu jarní sezóny a s minimálními skladovými zásobami výrobků.
Členové týmu MEŘO ukončili
pracovní poměr v Lovochemii a od 1.
ledna 2008 se stali součástí společnosti PREOL, a. s.
K 31. prosinci zaměstnávala Lovochemie 626 zaměstnanců.

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

Auditorská společnost ve firmě provedla předaudit hospodářských výsledků za období leden až září 2007.
Bylo provedeno „Hlášení změn“
pro Národní bezpečnostní úřad (NBÚ)
podle zákona č. 412/2005 Sb. o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti.
29. listopadu proběhla v aule České zemědělské univerzity v Praze již
po třinácté mezinárodní konference
Racionální použití hnojiv, tentokrát
zaměřená na výživu rostlin dusíkem.
30. listopadu se v prostoru závodní jídelny konala již tradičně pro děti
zaměstnanců společnosti Lovochemie
Mikulášská besídka.
l

LIS T OPAD

l

l

Expediční oddělení převzalo od
zástupců firmy AGROTEC teleskopický manipulátor/nakladač New Holland LM 1745, který nahradí doposud
provozovaný manipulátor Bobcat T
40140.
Blížící se účinnost nových daňových zákonů k 1. 1. 2008 si vyžádala
úpravu firemního daňového systému
a nastavení podmínek pro nově zavedené, tzv. „ekologické daně“, které
bude společnost odvádět ze spotřeby
hnědého uhlí, zemního plynu a elektrické energie. Daňová reforma si
vyžádala i zásah do systému zdaňování zaměstnaneckých benefitů, které
společnost poskytuje.
l

l

l

l

l

l

8. září se konal Den otevřených
dveří Lovochemie. Den se vydařil,
zúčastnilo se rekordních 500 návštěvníků.

Lovochemie a Agrofert uspořádaly
pro své zákazníky v prostorách mosteckého autodromu školu bezpečné
jízdy „Drive Day 2007“.
17.–19. října se v pražském hotelu Marriott konala mezinárodní konference „FMB European Fertilizer
Conference & Exhibition 2007“, které
se zúčastnilo přes 250 delegátů z řad
výrobců a distributorů minerálních
hnojiv, dodavatelů surovin a zástupců
souvisejících odvětví. Mezi sponzory
konference nechyběl Agrofert a Lovochemie.
Byly uzavřeny leasingové smlouvy na obnovu parku vysokozdvižných
vozíků, které od prosince postupně
nahrazují již vysloužilou manipulační
techniku.
30. října se sešli zástupci vedení Lovochemie s řediteli základních
škol v regionu. Důvodem společného
setkání bylo řešení nedostatku studentů
v chemických a technických oborech.
Evropský trh pocítil nedostatek
ledkových hnojiv v důsledku vysokého
exportu do zámoří. Ceny nitrátových
hnojiv se díky poptávce vyšplhaly na
historicky nejvyšší úroveň. Výrazný
nárůst cen zaznamenala také fosforečná i draselná hnojiva.
l

l

l

l

ZÁŘÍ

l

l

l

l

l

l

l

l

Společnost Yara International ASA,
největší evropský výrobce hnojiv,
obdržela v září souhlasné rozhodnutí
Evropské komise o převzetí téměř 100 %
akcií společnosti Kemira GrowHow Oyj.
Kemira GrowHow Oyj a Terra
Industries Inc. oznámily založení společné firmy GrowHow UK, sdružující
jejich výrobu a prodej hnojiv ve Spojeném království a Irsku.
V rámci Evropské inspekční
a komunikační kampaně byla provedena kontrola OIP Ústeckého kraje
a Libereckého kraje se zaměřením na
ruční manipulaci s břemeny v dopravě.
l
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Byla dokončena oprava sedimentační nádrže 1B rekonstruované části
ČOV.
Rozbíhá se projekt „Teplo do města“ - dodávky teplé vody do centrálního topného systému města Lovosice.
Oslavili jsme 40. výročí od nájezdu výroby na NPK.
Dne 15. října byl zahájen zkušební provoz nové expediční třídící linky
hnojiv v provozovně Městec Králové.
l

l

l

l

l

l

l

l
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Sport / Marek Trefný, Dana Berková

Lovochemie a sport - Představení TJ Lovochemie

Letecký pohled na areál TJ Lovochemie.
Vážení čtenáři,
v letošním roce bychom vám rádi
přinášeli více informací sportovního
charakteru.
Od lednového čísla vám proto
budeme představovat jednotlivé oddíly TJ Lovochemie Lovosice a sportovní kluby z blízkého okolí. Přinášet
budeme na stránkách Lovochemiku
i aktuální sportovní informace.
Jako první jsme o rozhovor
požádali paní Danu Berkovou, která
zodpovídá za správu tělovýchovných
zařízení.
1. Mohla byste čtenářům Lovochemiku představit TJ Lovochemie
Lovosice?
TJ Lovochemie Lovosice je neziskové občanské sdružení s právní subjektivitou, které má ve Stanovách jako
svou hlavní náplň stanoven rozvoj
tělovýchovy a sportu, provoz tělovýchovných a ubytovacích zařízení.
V praxi to znamená, že zajišťujeme činnost 19 sportovních klubů.
Jsou to podle abecedy SK – atletika,
basketbal, cyklistika, florbal, fotbal,
házená, hokej, jachting, judo, krasobruslení, kuželky, kulturistika, plavání, silový trojboj, stolní tenis, šachy,
tenis, volejbal a sport pro zrakově
postižené. Bohužel z důvodu náhlé-

Zdroj: Archiv TJ
ho úmrtí dlouholetého zaměstnance
Lovochemie, pana Vladimíra Vacka, ukončil činnost klub sportovní
gymnastiky, který měl léta výborné
výsledky.
Členská základna se v posledních
letech pohybuje okolo tisíce členů,
jsme tak největší TJ v litoměřickém
regionu.
Areál se skládá z následujících sportovišť: kotviště s hangárem a objektem
s klubovnou, ubytovnou, bytem správ-

Hala „U přívozu“ TJ Lovochemie.

ce a sociálním zázemím sloužící jachtařům. Tenistům slouží 6 antukových
kurtů rovněž s vlastním sociálním
zázemím a klubovnou. S ním sousedí
volejbalový kurt, který má antukový
povrch a kompletní zázemí.
Dalším objektem je sportovní hala
Chemik, která je propojena s krytým
plaveckým bazénem a budovou, v níž
je posilovna, turistická ubytovna,
tělocvična juda a kancelář provozáře. Ve vnitřním traktu je víceúčelové
venkovní hřiště s umělým povrchem.
Vedle krytého plaveckého bazénu je
škvárové fotbalové hřiště, na kterém
bychom chtěli vybudovat umělou trávu třetí generace.
Další část sportovních zařízení leží,
jak my říkáme, za Modlou. Jedná se
o venkovní koupaliště se 4 bazény
a příslušným vybavením, venkovní
atletický areál s umělým povrchem
včetně technických sektorů, dvě travnatá fotbalová hřiště s umělou závlahou, další sportovní hala U přívozu
a budova zimního stadionu.
V areálu jsou také dvě restaurace
a bufet, které provozují podnájemníci.
2. V názvu TJ je Lovochemie.
Mohla byste čtenářům popsat, jak
spolupráce mezi TJ a Lovochemií
prakticky vypadá?
Již několik let existuje smlouva
mezi TJ a Lovochemií, a.s., o využívání tělovýchovného zařízení v rámci
nadstandardní péče o zaměstnance.

Zdroj: Archiv TJ

Městský bazén TJ Lovochemie.
Společnost využívá halu Chemik
i plavecký bazén již řadu let každé
pondělí večer. Nicméně je možné
v případě zájmu tyto hodiny rozšířit.
3. Podílí se nějakým způsobem
Lovochemie na finančním zajištění
chodu tělovýchovné jednoty?
Celý tento areál byl vlastně vybudován v průběhu 80. a 90. let 20.
století ve spolupráci města Lovosice
a bývalého s.p. Secheza. Po vzniku
Lovochemie, a.s., byly tyto neziskové sektory předány městu. Protože
hlavním uživatelem byla v té době TJ
Secheza, logicky byl provoz smluvně
zajišťován dál TJ v celém rozsahu
včetně přejmenování na generálního
sponzora, tedy TJ Lovochemie.
V prvních letech po roce 1989
sponzorský dar pro TJ dosahoval
jednoho milionu korun, postupně se
však snižoval a v posledních letech
poskytuje Lovochemie ročně částku 200 000,- Kč. Tyto peníze jsou
výkonným výborem TJ rozdělovány
podle členské základny jednotlivým
sportovním klubům na podporu činnosti dětí a mládeže.
4. V roce 2002 zasáhla velkou část
vašich zařízení povodeň. Jak se vám
podařilo s jejími následky vypořádat a v jakém stavu se sportoviště
nachází v dnešní době?
Sportovní areál tvoří jeden celek,
který je situován na břehu Labe.
Toto umístění se však v roce 2002
a posléze i v březnu 2006 ukázalo
jako ne zrovna šťastné. Katastrofální
povodně zejména ty v roce 2002 zni-

Foto: Marek Trefný
čily doslova, co se dalo. Například na
zimním stadionu bylo v místnostech
sekretariátu v 1. patře 1,65 m vody!
Vypočítávat, co vše bylo zničené,
nemá smysl a paradoxem je, že všechno zlé je k něčemu dobré. To potvrdí jistě všichni současní návštěvníci
sportovišť. Vzhledem k dobré pojistce
města Lovosice jsou všechna sportoviště (s výjimkou kuželny) opravena
a slouží jak sportovcům, školám k výuce tělesné výchovy, tak veřejnosti.
5. Naše čtenáře jako potenciální
návštěvníky vašich sportovních
zařízení by jistě zajímalo, jaké
jim mohou vaše sportovní zařízení
nabídnout možnosti k aktivnímu
trávení volného času, ať už samostatně nebo s rodinou. Chtěla byste
našim čtenářům něco vzkázat?
Závěrem bych na naše sportoviště
chtěla pozvat všechny, kteří mají rádi
pohyb a sport vůbec, jak do hlediště, tak na led, antuku, do vody atp.
Všechna sportoviště lze pronajmout
či navštívit za mírné vstupné. Jsme
schopni vytvořit i speciální dárkové
poukázky podle požadavků zákazníků (pronájem zimního stadionu, bazénu, atp.), lze zde pořádat sportovní
firemní akce se zajištěním ubytování
i stravování. Běžně zajišťujeme sportovní soustředění kolektivů i jednotlivců. Lze rovněž využít poukázky
z různých motivačních programů,
které jednotlivé firmy poskytují svým
zaměstnancům.
Zkrátka a jednoduše, těšíme se na
vás, přijďte se podívat!


Turistika / Daniel Zelenka

Vycházka Oparno - Litochovice

Zastávka Oparno.
Foto: Daniel Zelenka
Dnes se po vydatném obědě vypravíme na něco přes 6 kilometrů dlouhou vycházku z Oparna do Litochovic.
Tato trasa, kterou je vhodné absolvovat v sušším a bezsněžném období,
umí i v krátkém zimním odpoledni
nabídnout mnoho zajímavých pohledů
pro celou rodinu.
Vlakem se dopravíme do oblíbené stanice Oparno, odkud volným
krokem zamíříme směrem z kopce
pod železniční most až k potoku.

Po překonání vodního toku pokračujeme směrem vpravo ke kempu,
který dříve býval dětským táborem.
K prohlídce kempu však dnes nebudeme mít příležitost, protože zhruba
po 200 metrech naší cesty zabočíme doleva, abychom zanedlouho po
mírně blátivé cestě vystoupali nad
údolí.
Dříve, než se po asfaltové cestě
vydáme doprava směrem k Malým
Žernosekám, rozhlédneme se po krajině, která nás okouzlí nesčetným
množstvím kopců, které mohou být
třeba i budoucími cíli našich procházek. Toto krásné panorama, dnes
narušované jen blízkým kamenolomem, si dobře zapamatujeme, protože ho vidíme v této podobě možná
naposled. V brzké době totiž bude
zdejší krajina přeťata čárou nejen
tolik diskutované, ale i důležité dálnice.
Po několika stovkách metrů se
asfaltová cesta promění v polní, ale
ani to nás od další cesty neodradí,

vždyť odměnou nám za chvíli bude na
pravé straně trochu netradiční pohled
na Lovochemii a později již v zahrádkářské kolonii i na celé Lovosice
a jejich okolí. Silueta Radobýlu před
námi láká k návštěvě, ale my se touto nabídkou nedáme zlákat a po té, co
naše cesta začne zvolna klesat, zahneme u nádrží zahrádkářského vodovodu
směrem doleva.
Zhruba po 50 metrech narazíme na
zelenou značku, po které se možná trochu nečekaně vydáme opět vlevo. A za
nedlouho již budeme na lesní pěšině,
která nás povede nad labským údolím
přes několik vyhlídek na úchvatnou
Portu Bohemicu.
Až budeme překonávat poslední
z nástrah dnešní cesty - ostřejší sestup
do údolí – jistě zpozorujeme, že se
již pomalu začíná šeřit. Ale i tak bez
problémů projdeme částí Litochovic,
abychom již brzy mohli spočinout na
železniční zastávce a doufat, že náš
vlak k domovu na sebe nenechá dlouho čekat.


Nová posila pro HZSP byla přivezena až z Německa.

Foto: Eva Živná

LOVOCHEMIE A MY

LOVOCHEMIK

Historie kalendářů a kalendáříků

Rozvoj chemie před 45 lety...

PODĚKOVÁNÍ
Dovolte mi poděkovat Vám, za
obohacení adventního času prožívaného v Mateřské škole, Sady
pionýrů, Lovosice a to Vaší účastí
na letošní vánoční besídce s nadílkou.
Naše již tradiční předvánoční
setkání s Vámi vždy potěší všechna dětská srdíčka a dárky, které
jste nám letos věnovali, oboha-
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Milí čtenáři,
připravili jsme pro vás seriál Historie kalendářů a kalendáříků, které mají
vztah k Secheze nebo Lovochemii. Máte
i vy doma nějaký zajímavý kousek, který stojí za to, aby jej viděli i naši čtenáři?
Podělte se o něj s námi buď prostřednictvím mailové adresy lovochemik@lovochemie.cz nebo u tiskové mluvčí.
Dnes vám přinášíme látkový tkaný
kalendář z roku 1959.

tí kvalitu podmínek vzdělávání
v naší MŠ.
Prostřednictvím tohoto dopisu
děkuji jménem celé MŠ a přeji
Vám všem krásné prožití vánočních svátků plných pohody a klidu, do roku 2008 hodně pracovních i osobních úspěchů a pevné
zdraví.
Bažantová Hana,
ředitelka MŠ
19. 12. 2007
Sady pionýrů,
Lovosice

Rozvoj chemie, 17. ledna 1963

POZNALI JSTE, KDO VÁM PŘEJE?
Lovochemie se předvánoční
besídky s dětmi v této MŠ účastní každý rok.
Foto: Hana Bažantová

(řešení z prosincového Lovochemiku)
1 - Zdeněk Šrámek, 2 - Eva Živná, 3 - Michaela Žinčíková, 4 - Marek Trefný,
5 - Petr Cermánek, 6 - Luděk Jambor, 7 - Pavel Kánský, 8 - Irena Vodičková,
9 - Jiří Veleman, 10 - Jan Lisa, 11 - Petr Novotný.

SOUTĚŽ/MILEN A SMRŽOVÁ
KULTURNÍ STŘEDISKO „LOVOŠ“ LOVOSICE ÚNOR 2008
BOZP - výsledky soutěže o ceny
V Lovochemiku číslo 11/2007 jsme Vám přinesli test, který se týkal bezpečnosti a ochrany zdraví pracujících. Bohužel ani v tomto kole nebyla schránka
na hlavní vrátnici přeplněna správnými odpověďmi, a tak jsme jako výherce
vybrali opět pana Vlastimila Kalivodu z KD6, který se zúčastnil obou kol soutěže. Nyní máte možnost dozvědět se jak je to vlastně správně.
1. Délka pracovní doby činí nejvýše:
b) 40 hodin týdně
2. Nařízená práce přesčas nesmí činit více než:
b) 8 hodin v jednotlivých týdnech
c) 150 hodin v kalendářním roce
3. Zaměstnavatel je povinen:
a) zajistit zaměstnancům školení o právních a ostatních předpisech k zajištění BOZP
c) nepřipustit, aby zaměstnanec vykonával práce, jejichž výkon by neodpovídal jeho zdravotní způsobilosti
4. Zaměstnavatel může poskytovat zaměstnancům místo ochranných prostředků finanční plnění:
b) nesmí
5. Za zajištění bezpečného stavu pracoviště, zařízení a pracovních prostředků odpovídá:
c) vedoucí zaměstnanec pracoviště

Své životní jubileum oslaví

Pátek 8. února
ZADÁNO PRO DOBROU NÁLADU
Sál „Lovoš“ v 17:00 hodin
Vstupné 40 Kč
Podvečer s hudbou a tancem pro starší generaci. Hraje orchestr Kulturního střediska, řídí Josef Turek.

Jaroslav Chvapil,
strojník vodohospodářských zařízení,
VH
Jiří Maličký,
provozní zámečník, SÚ
Jiří Wittmann,
chemik, KH

JUBILEA

Pracovní výročí oslaví

Pondělí 11. února
400. geografická přednáška
KIRIBATI A MIKRONÉSIE - nejkrásnější ostrovy světa
Sál KS, v 18:00 hodin
Vstupné 20 Kč
O plavbě kolem světa na plachetnici beseduje a promítá cestovatelka MUDr. Karin
Pavlosková.

20 let s Lovochemií:
Václav Mareš,
chemik, EO
Zuzana Dastychová,
chemik výroby chemických vláken,
KMC

Do starobního důchodu
odešla v prosinci

Sobota 16. února
ŠKWOR
Rock klub, ve 22:00 hodin
Vstupné 130 Kč
Koncert přední české rockové skupiny.

VÁNOČNÍ SUDOKU / MILEN A SMRŽOVÁ
Výsledky soutěže z vánočního čísla
Správná řešení všech soutěžních her
odevzdalo v termínu 9 luštitelů, z kterých jsme vylosovali tři šťastlivce,
a ti si mohou příležitostně vyzvednout
v kanceláři ZO odborů milý dáreček.
Výherci se stali:
pan Jan Masopust (SÚ – dílny expedice), paní Jana Pešková (Expedice)

Neděle 3. února
TANEČNÍ NEDĚLNÍ ODPOLEDNE
Sál „Lovoš“ v 15:00 hodin
Vstupné 60 Kč
Hraje skupina REGIUS BAND Jitky Dolejšové.

a pan Vlastimil Kalivoda (KD).

Hana Cibulková,
technik chemických látek, OŽP
Všem našim spolupracovníkům
přejeme pevné zdraví
a hodně úspěchů!

Středa 20. února
Hra o posledních dnech života
a poslední lásce slavného svůdce žen CASANOVA
Sál „Lovoš“, v 18:00 hodin
Vstupné 100 Kč
Hrají František Němec a Johanna Tesařová.

Nové hry
Opět jsou to hry soutěžní a do slosování o milé ceny se zapojíte v případě,
že hry správně vyluštíte a nejpozději do
15. února 2008 označené svým jménem
odevzdáte do schránky na hlavní vrátnici Lovochemie, a.s.

V prosinci nastoupil
nový zaměstnanec
Václav Hrnčíř,
provozní elektrikář, ASŘTP
Mnoho úspěchů
v novém zaměstnání!

Připravujeme na březen: zájezdové představení na muzikál ANGELIKA.
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AGROFERT HOLDING

Chemie / Antonín Mlčoch, Precheza

NOVINY SYNTHESIA

Potravinářství / Jitka Adamčíková

Implementace REACH ve Export do Ruska
skupině Agrofert
a USA
8. 11. 2007 se v Přerově sešla pracovní skupina pro
implementaci legislativy REACH ve skupině Agrofert
s místopředsedou představenstva společnosti
Ing. Romanem Karlubíkem, MBA a ředitelem
Výzkumného ústavu organických syntéz (VUOS),
a.s. Ing. Novákem. Cílem schůzky bylo posoudit, jak
postupuje implementace nové chemické legislativy
Evropské unie známé pod synonymem REACH
a hledala synergické efekty v rámci skupiny Agrofert.
V současné přípravné fázi jednotlivé
podniky definovaly své výrobky a meziprodukty, které bude potřeba registrovat nebo dokonce požádat o povolení
v konkrétních aplikacích. Provádí se
rovněž inventura dostupných dat o těchto látkách a meziproduktech a probíhají
jednání o mezinárodní spolupráci v přípravě potřebných podkladových materiálů pro registraci a zpracování zprávy
o chemické bezpečnosti.
Řada pracovníků v jednotlivých podnicích byla proškolena o principech
REACH, ale stále se ještě najdou podniky, kde se čeká, co přinese konkurence. Přes značnou diverzifikaci výrobních programů jednotlivých chemiček
ve skupině se podařilo najít několik
látek společného zájmu a učinit předběžnou dohodu o formě spolupráce.
Rovněž nabídka Dezy bezplatně
proškolit vybrané pracovníky jednotlivých podniků v aplikaci nového IT
programu Evropské chemické agentury známého pod názvem IUCLID 5
nebo rozšiřování testovacích kapacit ve
spolupracujícím VUOS Pardubice jsou
příkladem konkrétních forem využí-

vání synergií. VUOS jako snad jediné
pracoviště v ČR má patřičné certifikace a vybavení pro provádění požadovaných zejména toxikologických a ekotoxikologických testů a je tedy oprávněna
být vlajkovou lodí v této oblasti.
Celá přípravná etapa by měla vyústit
v tzv. předregistraci látek a meziproduktů, která podle nařízení EU musí
proběhnout v době od 1. června 2008
do 1. prosince příštího roku. Pak bude
následovat rozhodující fáze - vytvoření
tzv. fór pro výměnu informací o látce,
tzv. SIEF, které posoudí návrh klasifikace látky, umožní sdílení dat, zejména
testů na obratlovcích a navrhne strategii dalšího testování.
Každý přeregistrovaný subjekt pro
každou látku bude tedy automaticky
členem SIEF a musí se na jeho práci
podílet a to i finančně. Na zástupce
našich podniků v SIEF budou kladeny
mimořádné nároky – vedle skvělé znalosti angličtiny, také znalosti o výrobku, vyjednávací schopnosti, vědomosti
o toxikologii a ekotoxikologii, znalosti
o metodice testování a jejich vyhodnocování a samozřejmě dobrou znalost

nařízení REACH a řady metodických
pokynů k implementaci nařízení EU.
Tyto rozsáhlé materiály jsou prakticky
pouze v angličtině.
REACH je rozsáhlý dlouholetý program až do roku 2018 a v rámci skupiny se týká dnes známých 271 látek
a 331 meziproduktů, ale do roku 2018
lze oprávněně uvažovat se zavedením
výroby řady dalších nových látek, které rovněž budou muset být registrovány
v souladu s REACH. Jedná se o tisíce
testů, z nichž jen některé bude možno
provést ve vlastní režii, poněvadž testy na obratlovcích se nesmí opakovat
a je třeba před takovým testováním mít
potvrzení od Agentury, že testy na obratlovcích dosud neexistují.
Zvláště nebezpečné látky pak budou
vyžadovat povolení od Evropské chemické agentury pro konkrétní použití.
Lze očekávat tlak na postupné nahra-

zování těchto nebezpečných látek méně závadnými chemikáliemi.
V současné době odhadujeme náklady na implementaci REACH v Agrofertu na cca 1 mld. Kč a naší snahou
je, aby maximum prací bylo provedeno
v rámci skupiny a bylo tak možno minimalizovat celkové náklady.

Akciová společnost Maso Planá se řadí mezi
zpracovatele masa, kterým se daří úspěšně pronikat
na zahraniční trh. „Snažíme se vnímat trh s masem
jako šachovou partii,“ uvádí Ing. Emil Kasper,
předseda představenstva. „Hledáme nejoptimálnější
řešení pro našeho zákazníka.
Z toho důvodu jsme v předcházejících letech rekonstruovali naše provozy tak, abychom splňovali nejnáročnější požadavky. Pod razítkem CZ 15
dodáváme nejen zemí evropské unie,
ale jako jediní v České republice máme
oprávnění vyvážet do Ruska, Běloruska a Spojených států amerických“
Právě ruský trh představuje pro Maso
Planá a.s. nejdynamičtěji se rozvíjející
prostor odbytu. Začátky však nebyly
nijak lehké - nejdříve bylo nutné projít
kontrolou veterinární mise a kontrolou
společnosti udělující dovozní certifikace. Hledání partnera na ruském trhu
pak trvalo dva roky. Nutno podotknout,
že ač v programovém prohlášení česká vláda deklaruje podporu exportu do
Ruska, státní správa společnost Maso
Planá a.s. nijak nepodpořila.
Nejdříve bylo v roce 2006 na zkoušku
vyvezeno 40 tun masa. Letos v květnu
již byla podepsána smlouva na export
380 tun vepřového. Cena byla fixně
stanovena do konce roku 2007, což se
ukázalo jako dobrý tah, protože tržní
cena vepřového mezitím klesla. Maso
Planá a.s. však stále vyváží na ruský trh
za cenu stanovenou na jaře.
V současnosti jsou požadavky ruské strany vyšší než je masokombinát

svou kapacitou schopen pokrýt. Maso
pro export je zpracováno technologií
šokového mrazení, při kterém musí
teplota v jádře klesnout na -18 stupňů.
Současná kapacita mrazícího zařízení
umožňuje takto zpracovat maximálně
2-3 kamiony denně.
Export do Ruska je chápán jako zajímavý začátek - prestižní záležitost,
která zároveň řeší odsun suroviny v době, kdy český trh čelí přívalu levného
vepřového ze zemí Evropské unie.
Partnera se podařilo najít také pro
export na americký trh. Vývoz bude
zaměřen na zákazníky z řad ruské,
ukrajinské a československé komunity. Podle marketingových průzkumů

je mezi emigranty velký zájem o uzeniny navozující pocit domoviny, jako
je česká Vysočina či Turistický salám.
V současnosti probíhají jednání s americkou veterinární správou. Důkazem o
náročnosti tohoto exportu budiž fakt,
že žádná rakouská či německá společnost certifikaci pro vývoz na americký
trh nevlastní.

Potravinářství

Pekárna Zelená louka slavnostně otevřena!
Slavnostním nakrojením chleba otevřela společnost
PENAM dne 20. listopadu 2007 nejmodernější
pekárnu ve střední Evropě. Otevřením provozu
pekárny v těsné blízkosti Prahy udělala společnost
PENAM významný krok stát se jedničkou na
českém a slovenském pekárenském trhu.
Slavnostnímu aktu předcházela tisková konference, které se zúčastnilo
dvaadvacet redakcí. Pozvaní hosté pak
společně s novináři zhlédli krátký film
o pekárně Zelená louka a následovalo
slavnostní nakrojení speciálního metrového chleba. Toho se po krátkých
proslovech ujal generální ředitel Jaroslav Kurčík společně se starostou Herinku Jaroslavem Zímou a generálním
ředitelem Agrofert Holding Andrejem
Babišem. Po přípitku šampaňským se
hosté odebrali na prohlídku moderního
provozu a po té si své dojmy sdělovali
při neformálních diskuzích u rautu ve
vyhřátém párty stanu.
Zelená louka, která byla během necelých dvou let vybudována v Herinku
u Prahy, je u nás první nově postavenou pekárnou od roku 1989 a součas-

ně jedinou, která využívá při výrobě
plně automatizovaných procesů. Ty
umožňují výrazné zrychlení výroby,

nejvyšší hygienické standardy a prodloužení trvanlivosti výrobků. „Počítač
automaticky řídí celý proces přípravy
těsta přes hnětení a odpočinutí až po
vyklopení připraveného těsta do děličky a jeho dopravu,“ popsal moderní
proces výroby pečiva Jaroslav Kurčík.
„Hodinová produkce celkem čtyř linek
je dva tisíce kusů chleba, padesát tisíc
kusů rohlíků a kolem dvou a půl tisíc
vek,“ dodal Jaroslav Kurčík.
Kromě pečiva denní potřeby nabídne Zelená louka také špičkové, technologicky náročné produkty, jakými

jsou například chleby se sedmidenní
trvanlivostí. „Sledujeme trendy na trhu, především v oblasti zdravé výživy.
V budoucnu plánujeme rozšířit výrobní portfolio Zelené louky právě o tento
typ produktů,“ uvedla marketingová
ředitelka Penamu Hana Kamińska.
Náklady na výstavbu pekárny dosáhly 169 milionů korun, dalších 305 milionů Penam investoval do špičkových
výrobních technologií. Provoz zaměst-
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ná 120 lidí a bude zásobovat Prahu
chlebem a nebaleným pečivem.

