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PROFIL SPOLEÈNOSTI - ZÁKLADNÍ ÚDAJE

N áz e v:

Lovochemie, a.s.

IÈ:

49100262

DIÈ:

196-49100262

S í d l o:

Lovosice, Terezínská 57, PSÈ 410 17

Telefon:

+420 416 561 111

Fax:

+420 416 533 098

E-mail:

info@lovochemie.cz

Internet:

www.lovochemie.cz

Právní forma:

akciová spoleènost

Den zápisu:

1. listopadu 1993

Rejstøíkový soud:

Krajský soud v Ústí nad Labem, oddíl B, vloka 471

Zakladatel:

Fond národního majetku Èeské republiky, Praha

Pøedmìt podnikání:

výroba chemických látek a chemických pøípravkù

Spoleènost Lovochemie, a.s., nemá zahranièní
organizaèní sloku
Místa, na kterých jsou k nahlédnutí
vekeré dokumenty a materiály
uvádìné v publikaci Lovochemie 2003:

v sídle spoleènosti (sekretariát ekonomického øeditele)

Ochranná známka spoleènosti:

ZÁKLADNÍ EKONOMICKÉ UKAZATELE

2001

2002

2003

Výnosy

mil. Kè

2 965

2 464

2 942

Náklady

mil. Kè

2 736

2 535

2 893

Zisk pøed zdanìním, (-) ztráta

mil. Kè

229

-71

49

Zisk po zdanìní, (-) ztráta

mil. Kè

164

-52

57

Pøidaná hodnota

mil. Kè

603

243

511

Prodej celkem

mil. Kè

2 698

1 978

2 584

z toho

- vývoz

mil. Kè

1 003

715

1 044

- tuzemsko

mil. Kè

1 695

1 263

1 540

Aktiva celkem

mil. Kè

2 603

2 945

3 018

Základní kapitál

mil. Kè

1 141

1 141

1 141

Prùmìrný poèet zamìstnancù

osoby

734

708

655
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ÚVODNÍ SLOVO GENERÁLNÍHO ØEDITELE

Váení akcionáøi, váené dámy, váení pánové,

je mi popáté ctí komentovat výsledky spoleènosti
Lovochemie, a. s., za uplynulý rok.
Rok 2003 byl opìt nároènìjí, ne roky pøedchozí.
Je potìitelné, e skonèil kladným hospodáøským
výsledkem. Sice niím ne v letech 2000 a 2001,
ale s pøihlédnutím k hospodáøským potíím celého
odvìtví doma i v zahranièí nás i tento výsledek
opravòuje k hrdosti.
V roce 2003 se podaøilo zprovoznit a pøevzít øadu
investièních akcí. Zejména klíèovou akci, kterou byla
výstavba nové jednotky na výrobu kyseliny dusièné,
tzv. KD 6. Tato investice za témìø 1,25 mld. Kè
vykazuje od svého zprovoznìní významné úspory
nákladù. V nìkterých parametrech dokonce výraznì
vyí ne garantované dodavatelem. Její úspìný
nájezd umonil bez prodlení odstavit ètyøi dosluhující výrobní jednotky vystavìné v padesátých letech
minulého století.
Témìø prázdné sklady produktù a splnìní poadavkù
zákazníkù i pøes dlouhodobou nesplavnost Labe
dokazují, e je spoleènost spolehlivým partnerem
pro tuzemské a zahranièní odbìratele za jakýchkoliv
podmínek.
Finanèní situace byla po celý rok stabilní
a Lovochemie, a.s., plnila bez zaváhání vekeré
své závazky vùè dodavatelùm, státu, bankám
i zamìstnancùm.

Ve stávajícím roce oslaví Lovochemie, a.s., sto let
výroby hnojiv v Lovosicích a celá Èeská republika
vstupuje do Evropské unie. Symbolicky se tak køíí
minulost s budoucností.

Potìitelná je i situace v oblasti personální.
Provedené prùzkumy ukázaly dobré renomé
spoleènosti mezi zamìstnanci i veøejností. Podaøilo
se personálnì zvládnout i sloité období paralelního
provozu dosluhujících jednotek KD 1- 4 vedle nové
výrobny KD 6.

Váení akcionáøi, dámy a pánové,

V prùbìhu posledních let dochází v Lovochemii, a.s.,
ke koncentraci výroby do logických center s cílem
zjednoduit øízení spoleènosti a sníit náklady
na výrobu a skladování.

S úctou

dovolte mi závìrem vyjádøit pøesvìdèení, e vstupem
do EU dojde k posílení ekonomické pozice naich
zákazníkù v ÈR a tím se dále vylepí i pozice naí
spoleènosti v roce 2004.

Ing. Ludìk Peleka
Generální øeditel
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ORGÁNY A MANAGEMENT SPOLEÈNOSTI

PØEDSTAVENSTVO
Ing. Petr Kubal
Ing. Ludìk Peleka
Ing. Pavel Èerný
Ing. Milan Galia
Ing. Josef Kasper
Ing. Dagmar Negrová
JUDr. Jiøí Hoek
Ing. Peter Novanský
RNDr. Radek Kapsa, PhD.
JUDr. Miloslav Spìváèek
RNDr. Frantiek Èermák

pøedseda
místopøedseda
(od 3. 7. 2003)
èlen (do 3. 7. 2003)
èlen
èlen (do 9. 6. 2003)
èlen (do 9. 6. 2003)
èlen
èlen (do 9. 6. 2003)
èlen (do 9. 6. 2003)
èlen
èlen (od 10. 6. 2003)
èlen (od 10. 6. 2003)

DOZORÈÍ RADA
Ing. Jiøí Kupovský
Ing. Martin Vobr
pí Vìra Knobová
Ing. Otakar Lustik
Ing. Vítìzslav Ludwig
JUDr. Václav ivec

pøedseda
(od 2. 7. 2003)
èlen (do 2. 7. 2003)
pøedseda
(do 29. 5. 2003)
èlen
èlen (do 9. 6. 2003)
èlen
èlen (do 9. 6. 2003)

MANAGEMENT
Ing. Ludìk Peleka
Ing. Pavel Èerný
JUDr. Miloslav Spìváèek
Ing. Milan Galia
Mgr. Jiøí Fiala
Ing. Emil Volhejn, CSc., MBA
Ing. Jaroslav Skácel
stav k 31. 12. 2003

generální øeditel
ekonomický øeditel
obchodní øeditel
technický øeditel
personální øeditel
(do 31. 8. 2003)
výrobní øeditel
vedoucí oddìlení
GSH

ZMÌNY, KTERÉ NASTALY OD KONCE ROKU 2003
DO OBDOBÍ ZPRACOVÁNÍ ZPRÁVY
LOVOCHEMIE 2003
Od konce roku 2003 do období zpracování zprávy
nenastaly ádné významné zmìny, které by ovlivnily
situaci spoleènosti.
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ORGANIZAÈNÍ STRUKTURA

Valná hromada akcionáøù

Dozorèí rada

Pøedstavenstvo

Pøedstavitel vedení pro jakost

Generální øeditel

Pøedstavitel vedení pro EMS

Úsek generálního øeditele

Výrobní úsek

Obchodní úsek

Ekonomický úsek

Technický úsek

Personální úsek

GSH Mìstec Králové

stav k 31. 12. 2003
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SPECIFICKÉ INFORMACE O SPOLEÈNOSTI

Struktura akcionáøù
Lovochemie, a.s., se nachází v seskupení dvou
významných holdingù, a to UNIPETROL, a.s.
a AGROFERT HOLDING, a.s., které uplatòují svùj
vliv prostøednictvím spoleènosti AGROBOHEMIE a.s.
Struktura akcionáøù ke dni 31. 12. 2003

UNIPETROL, a.s.
Praha

AGROFERT HOLDING, a.s.
Praha
49,01 %

50 %

DEZA, akciová spoleènost
Valaské Meziøíèí
50 %

AGROBOHEMIE a.s.
Praha

ostatní právnické osoby

98,62 %

0,14 %

Lovochemie, a.s.
Lovosice
74,68 %
Agrosluby atec, akciová spoleènost
atec

8

fyzické osoby
1,24 %

Cenné papíry
26. února 2003 byla uskuteènìna veøejná draba
cenných papírù, které si nevyzvedli akcionáøi
v souvislosti se zruením veøejné obchodovatelnosti
akcií Lovochemie, a.s., a zmìnou jejich podoby,
která probìhla v roce 2001. Celkem bylo vydraeno
39 357 kusù kmenových listinných akcií na majitele.
Akcie vydraila spoleènost AGROBOHEMIE a.s.,
a výnos z prodeje byl poukázán na úèty pùvodních
vlastníkù akcií.

Dále probìhla koncem roku 2003 obchodní veøejná
soutì o nejvhodnìjí návrh na uzavøení smlouvy
o úplatném pøevodu 9 411 kusù kmenových akcií
na majitele. Jednalo se o 9 273 kusy spoleèností
odkoupených akcií od akcionáøù spoleènosti
na základì veøejného návrhu smlouvy o koupi akcií
z dùvodu pøijatého rozhodnutí o zruení veøejné
obchodovatelnosti akcií a o 138 kusù spoleèností
odkoupených akcií od akcionáøù na základì
pøemìny zamìstnaneckých akcií na akcie kmenové.
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Èinnost
Výrobní program
-

Hlavním výrobním programem, podílejícím se témìø
90 % na obratu spoleènosti, je výroba minerálních
hnojiv. Zahrnuje výrobu:
-

ledku amonného s vápencem (LAV),
ledku amonného s dolomitem (LAD),
ledku amonného se síranem vápenatým (LAS),
LASMAGU (ledkové hnojivo s hoøèíkem a sírou),
víceslokových hnojiv (NPK a NP) ve variantní
sortimentní skladbì pomìru ivin N:P:K,

ledku vápenatého (LV),
hnojiva na bázi dusiènanu a síranu amonného
(DASA) a kapalných hnojiv, z nich nejvýznamnìjí
je roztok dusiènanu amonného s moèovinou
s obchodním názvem DAM 390.

Od roku 2001 vyrábí spoleènost vícesloková hnojiva
i v místnì odlouèeném støedisku granulovaných
smìsných hnojiv (GSH) v Mìstci Králové.

Výroba minerálních hnojiv (v tisíci tunách èistých ivin)
180

177,5

173,4

160

dusíkatá hnojiva (N)

147,2

140
120

fosforeèná hnojiva (P2 O5)

100
80
10
0

12,6 9,4

11,7 9,7

9,9 7,7

2001

2002

draselná hnojiva (K2 O)

2003

výroben zapoèala na podzim roku 2003 a dokonèena
byla v mìsíci kvìtnu roku 2004.

Výroba dusíkatých hnojiv v roce 2003 dosáhla
maximálních hodnot v dlouhodobé historii.
Spoleènost tak navázala na trend rùstu produkce
dusíkatých hnojiv z let 2000 a 2001, který byl pøeruen v roce 2002 sníenou poptávkou a dopadem
rozsáhlé povodnì.

K dalím výrobkùm patøí v oblasti organické výroby
karboxymethylcelulosa (LOVOSA T 20, TS 20) jako
pøípravek pro výrobu pracích prákù, lepidel, nátìrových hmot a pro výplachové emulze pøi zemních
vrtech.

Po úspìném nájezdu nové velkokapacitní výrobny
KD 6 v mìsíci bøeznu a následné stabilizaci
jejího provozu byly od mìsíce srpna roku 2003
definitivnì odstaveny kombinované jednotky
na výrobu kyseliny dusièné è. 1 a 4. Tyto jednotky
byly uvedeny do provozu postupnì v padesátých
letech minulého století a po úplném morálním
a fyzickém opotøebení byly nahrazeny novou
jednotkou. Fyzická likvidace tìchto odstavených

Spoleènost provozuje vlastní oddìlení energetiky
a vodního hospodáøství, která zajiují výrobu energií
pro potøebu podniku a èásteènì i pro cizí zákazníky.
Souèástí je i èistící stanice odpadních vod.
Do mìsíce záøí 2003 spoleènost vlastnila a provozovala
skládku nebezpeèných odpadù. Skládka byla
odprodána z dùvodu neuspokojivých výsledkù
dosahovaných pøi vyuívání pro komerèní úèely.

Výroba, nákup a prodej elektrické energie (tis. MWh)

50

58,6

57,8

60
46,8

42,2

40

32,4

30

26,0

21,9

21,0

20

10

nákup el. energie

prodej el. energie

10
0

výroba el. energie

55,2

2001

2002

2003

Prodej
Trby za prodej výrobkù spoleènosti dosáhly v roce
2003 celkové èástky 2 584 mil. Kè a ve srovnání
s podnikatelským plánem byly nií o 157 mil. Kè.

Prodej prùmyslových hnojiv byl ovlivnìn prùbìhem
poèasí v jarní sezónì, patnou finanèní situací
zemìdìlské prvovýroby v Èeské republice i vysokými
dovozy kapalného hnojiva DAM ze Slovenska
a Polska do Èeské republiky.

Podíl výrobkù na trbách spoleènosti
minerální hnojiva
89,6 % 2,4 %

88,1 % 2,9 %

6,4 %
1,6 %

7,5 %
1,5 %

89,2 % 2,0 %
7,3 %
1,5 %

2001

2002

2003

2 698 mil. Kè

1 978 mil. Kè

2 584 mil. Kè

Prodej minerálních hnojiv na zahranièní trh se uskuteèòuje na základì dlouhodobé smlouvy o spolupráci
prostøednictvím obchodní spoleènosti AGROFERT
HOLDING, a.s., Praha, a èásteènì i vlastními
aktivitami. Spoleènost nemá ádnou organizaèní
sloku v zahranièí. Prodej minerálních hnojiv
na tuzemském trhu byl pozitivnì ovlivnìn organizací
prodeje v tuzemsku spoleèností AGROFERT
HOLDING vytvoøením týmu regionálních prodejcù
AGROFERT HOLDING v roce 2002.
Prodej ostatních produktù na tuzemský i zahranièní
trh zajiuje spoleènost prostøednictvím vlastních
obchodních vztahù.
Poptávka po minerálních hnojivech z Lovochemie,
a.s., je ovlivòována finanèní situací zemìdìlského

LOVOSA

energie

ostatní

sektoru a také vývojem poèasí, které je
jedním z hlavních faktorù rostlinné produkce.
V roce 2003 pøevládalo suché poèasí a nedostatek
sráek negativnì poznamenal agrární výnosy.
V zimních mìsících dolo k pokození ozimù a èást
osetých ploch bylo nutné zjara 2003 zaorat.
V dùsledku toho poklesla spotøeba dusíkatých hnojiv
(hlavnì DAM) v první polovinì roku 2003.
V druhé polovinì roku dolo naopak ke zvýení
prodeje výrobkù LAV/LAD do tuzemska i zahranièí.
I v roce 2003 Lovochemie pokraèovala v roziøování
nabízeného sortimentu. Pro posílení prodeje
do SRN byla úspìnì zahájena výroba hnojiva
LAS 24+2MgO+3S návaznì na rostoucí poptávku
po hnojivech se sírou. Sortiment víceslokových
hnojiv byl dále rozíøen o výrobek NP 25-13.

Celková struktura treb hnojiv (mil. Kè)
2500
2000
1500

982
908

2416

701
625

1434

1000

1742

1034
940

2305

vývoz

1271

1041

500
0

tuzemsko

z toho SRN

2001

2002

2003
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Celková struktura treb ostatních produktù (mil. Kè)
300
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6
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200
150
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4
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vývoz

269

100
50
0

z toho SRN

2001

2002

2003

Spoleènost je dritelem certifikátu jakosti podle
normy EN ISO 9001, který byl v roce 2003 potvrzen
na vývoj, výrobu a prodej LAV, LAD, LAS, kapalného
hnojiva dusiènanu amonného s moèovinou DAM 390, karboxymethylcelulosy (LOVOSY) a kyseliny
dusièné technické do roku 2005.

V oblasti výzkumu a vývoje vyuívá Lovochemie, a.s.,
slueb Výzkumného ústavu anorganické chemie,
a.s., Ústí nad Labem, které doplòovala vlastními
kapacitami. Celkem bylo za rok 2003 vynaloeno
na tuto èinnost 4,3 mil. Kè.

Investice
700

Investice celkem (v mil. Kè)

658,9

600

548,0

500
400
300
200

244,5

100
0

2001

2002

2003

K hlavním investièním akcím v jednotlivých letech:
Rok 2001
Název investice
Velkokapacitní výrobna KD 6
PtRh síta
Pozemky a technologie Mìstec Králové (GSH)
Zlepení kvality LV

Rok 2002
Název investice
Velkokapacitní výrobna KD 6
Modernizace kotle è. 5
PtRh síta
Paletizaèní linka pro LV
Odpaøování èpavku
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Poøizovací cena v mil. Kè
541,1
29,2
14,6
9,9

Poøizovací cena v mil. Kè
446,8
38,1
12,7
10,9
10,0

Rok 2003
Název investice

Poøizovací cena v mil. Kè
132,8
30,4
11,8
7,8
5,6
5,2

Velkokapacitní výrobna KD 6
Bankovní poplatky KD 6
Zpracování 60% KD na LAV 3
Vyuití kyselých vod z NPK
Podélné rozdìlení skladu LAV v hale zrání
Modernizace kotle è. 5 - II. etapa

Na akci Velkokapacitní výroba KD 6 byly vynaloeny v letech 1997 a 2003 pøímé investice
v celkové výi 994,2 mil. Kè. Na doprovodné
investice byla vynaloena èástka ve výi 204,1 mil. Kè.
V bøeznu 2003 byla uvedena do provozu velkokapacitní jednotka na výrobu kyseliny dusièné - KD 6,
nejvýznamnìjí investièní akce posledních let.
Financování výstavby výrobny KD 6 bylo zajitìno
èásteènì z vlastních zdrojù a dále ze zdrojù cizích.

Byly to zdroje získané na základì smlouvy o dlouhodobém investièním úvìru uzavøené s Komerèní
bankou, a.s. a zahranièní úvìr od výcarské spoleènosti AMEROPA, AG Binningen. Na akci bylo
naèerpáno od Komerèní banky, a.s. 486 mil. Kè
a od AMEROPY, AG 8,41 mil. . Vekeré ostatní
investièní akce byly financovány z vlastních zdrojù
spoleènosti.

Ochrana ivotního prostøedí
Spoleènost vìnuje ochranì ivotního prostøedí
mimoøádnou pozornost. Za výsledky pøi plnìní
programu, zamìøeného na zvyování ochrany zdraví, ivotního prostøedí a bezpeènosti, je opakovanì
nositelem oprávnìní uívat logo Responsible Care odpovìdné podnikání v chemii.

Logo tak vyjadøuje pøed domácí a zahranièní
veøejností dobrovolný závazek spoleènosti zodpovìdnì pøistupovat k ochranì zdraví a ivotního
prostøedí. V souladu se zákonem è. 353/1999 Sb.
o prevenci závaných havárií byl v roce 2003 kompetentními orgány schválen bezpeènostní program,
stanovující systém øízení bezpeènosti v areálu
spoleènosti.

Zamìstnanci

Prùmìrný poèet zamìstnancù v letech 2001 - 2003

I v roce 2003 pokraèovala spoleènost v realizaci
opatøení smìøujících k racionalizaci organizace
a sníení nákladù. V rámci tìchto restrukturalizaèních
opatøení se v roce 2003 sníil poèet systemizovaných
míst ze 662 na 628 k 31. 12. 2003.
Prùmìrný poèet zamìstnancù spoleènosti za rok
2003 byl 655 osob, z toho 423 dìlníkù a 232
technických a administrativních.

750
700
650

734

708
655

600
0

2001 2002 2003
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Finanèní situace
Základní ukazatele finanèní analýzy
Spoleènost v roce 2003 navázala na dobré hospodáøské výsledky z let 2000 a 2001. Výsledky roku
2002 byly poznamenány rozsáhlou povodní, která
negativnì ovlivnila výroby i prodeje spoleènosti
a následnì i celé hospodaøení.

Nárùst finanèních ukazatelù celkové zadluenosti
a míry zadluenosti v posledních letech byl zpùsoben
èerpáním dlouhodobých úvìrù na výstavbu nové
velkokapacitní jednotky na výrobu kyseliny dusièné KD 6. Ukazatele bìné i celkové likvidity pøíli nevyboèují z rámce standardní situace podnikù
chemického prùmyslu.

2001

2002

2003

Celková zadluenost (%)

43,0

51,5

50,8

Míra zadluenosti (%)

75,4

106,2

103,2

Bìná likvidita

0,78

0,53

0,62

Celková likvidita

1,26

0,84

0,89

x

3,9

Rentabilita vlastního kapitálu

11,1

celková zadluenost = cizí zdroje /aktiva
míra zadluenosti = cizí zdroje /vlastní kapitál
bìná likvidita = finanèní majetek + krátkodobé
pohledávky / krátkodobé závazky
celková likvidita = obìná aktiva - dlouhodobé
pohledávky / krátkodobé závazky
rentabilita vlastního kapitálu = zisk / vlastní kapitál

Informace o pøedpokládaném vývoji
spoleènosti
V roce 2004 spoleènost nepøedpokládá výrazné
zmìny v porovnání s rokem 2003. Podnikatelský
plán schválený v závìru roku 2003 pøedpokládá
dosaení treb z prodeje v èástce 2,9 mld. Kè
pøi zisku 70 mil. Kè. Na trbách se budou prùmyslová
hnojiva podílet opìt cca 90 %.
Investièní výdaje by mìly pøedstavovat èástku cca
150 mil. Kè a smìrovány budou zejména do úpravy
stáèecího místa amoniaku, do akcí zamìøených
na zlepování kvality produktù a zlepení vnitøní
logistiky.
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Vytvoøené vlastní zdroje zisku a odpisù budou
(vedle ji výe uvedených investièních výdajù)
pouity na úhradu splatných dlouhodobých
závazkù vzniklých z výstavby nové výrobny KD 6.
Tyto splátky ve výi 175 mil. Kè v roce 2004 budou
mít odraz ve sníení ukazatele zadluenosti spoleènosti ze stávajících 50 na 45 % koncem roku 2004.

ZPRÁVA PØEDSTAVENSTVA
PØEDSTAVENSTVAOOPODNIKATELSKÉ
PODNIKATELSKÉÈINNOSTI
ÈINNOSTI
A STAVU
STAVU MAJETKU
MAJETKU SPOLEÈNOSTI
SPOLEÈNOSTIVVROCE
ROCE2003
2003

Dámy a pánové, váení akcionáøi, váení hosté,
v souladu s ustanovením § 192 obchodního zákoníku
a stanovami spoleènosti pøedkládá pøedstavenstvo
Lovochemie, a.s., Lovosice zprávu o podnikatelské
èinnosti a stavu majetku v roce 2003.
Úvodem zprávy je moné konstatovat, e
po mimoøádnì sloitém roce, jakým byl pro spoleènost
rok 2002, se v roce 2003 Lovochemie znovu vrátila
k ziskovému hospodaøení, rùstu treb z prodeje
i úspìnì dokonèila dlouhodobì pøipravovanou
a dva roky realizovanou významnou investici novou výrobnu kyseliny dusièné è. 6. Lze tedy
souhrnnì hodnotit, e projednávaný rok 2003
se bude v historii spoleènosti øadit k rokùm úspìnìjím, pøestoe se nepodaøilo v hlavních ukazatelích
zopakovat výsledky velmi úspìných let 2000
a 2001. Spoleènost dosáhla v roce 2003 treb
v èástce 2 584 mil. Kè a vykázala hospodáøský
výsledek po zdanìní v podobì zisku 57 mil. Kè.
K jednotlivým oblastem èinnosti spoleènosti se vyjádøím
jetì pozdìji.
Døíve mi dovolte, váené dámy a pánové, zmínit
se o èinnosti orgánù spoleènosti v roce 2003.
Dozorèí rada pracovala ve sloení ing. Martin
Vobr - pøedseda do 29. 5., ing. Jiøí Kupovský pøedseda od 2. 7., paní Vìra Knobová - èlenka, ing.
Vítìzslav Ludwig - èlen, ing. Otakar Lustik - èlen
do 9. 6. a JUDr. Václav ivec - èlen do 9. 6.
Pøedstavenstvo pracovalo ve sloení ing. Petr
Kubal - pøedseda, ing. Ludìk Peleka - místopøedseda
od 3. 7., do tohoto data èlen pøedstavenstva, ing.
Dagmar Negrová - èlenka, ing. Pavel Èerný - èlen,
RNDr. Radek Kapsa, PhD. - èlen, ing. Milan Galia èlen do 9. 6. , ing. Josef Kasper - èlen do 9. 6., ing.
Peter Novanský - èlen do 9. 6., JUDr. Jiøí Hoek èlen do 9. 6., JUDr. Miloslav Spìváèek - èlen od 10. 6.
a RNDr. Frantiek Èermák - èlen od 10. 6. 2003.

V prùbìhu roku 2003 pøedstavenstvo uskuteènilo
8 zasedání, na kterých projednávalo strategicky
významné záleitosti pro ivot firmy.
Mezi nejdùleitìjí patøily:
-

schvalování dlouhodobých obchodních smluv,
odprodej podílu v dceøiné spoleènosti,
zpráva o vztazích mezi propojenými
spoleènostmi,
roèní úèetní závìrka 2002 a podklady pro øádnou
valnou hromadu akcionáøù 9. 6. 2003,
dlouhodobý podnikatelský plán na období let
2003 - 2012,
podklady pro mimoøádnou valnou hromadu
akcionáøù 30. 9. 2003,
hospodaøení s majetkem nevýrobní povahy,
bezpeènost práce,
podnikatelský plán na rok 2004.

Pravidelnì se pøedstavenstvo na kadém zasedání
zabývalo výsledky hospodaøení spoleènosti za uplynulé
období, výhledem do konce roku i prùbìhem
výstavby a následnì nájezdu nejvýznamnìjí investièní
akce posledních 10 let, kyseliny dusièné è. 6.
Práce pøedstavenstva a pøístupy vech jeho èlenù
byly konstruktivní. V nutných pøípadech pøedstavenstvo pøijímalo nìkterá usnesení formou per rollam
s potvrzením na nejbliím zasedání.
V roce 2003 se konaly dvì valné hromady akcionáøù.
Øádná valná hromada se uskuteènila 9. 6. s bìným
pracovním programem zamìøeným pøedevím
na schválení úèetní závìrky roku 2002 a zpùsobu
vypoøádání vykázané ztráty. Pøedmìtem jednání
øádné valné hromady byla i dílèí zmìna stanov
spoleènosti, spoèívající zejména ve sníení poètu
èlenù orgánù spoleènosti, a to u pøedstavenstva
z 9 na 7 èlenù a u dozorèí rady ze 6 na 3 èleny.
Mimoøádná valná hromada se uskuteènila 30. 9.
na ádost majoritního akcionáøe. Pøedmìtem jednání
bylo udìlení souhlasu s provìøením stavu spoleènosti
poradci FNM ÈR, rozsah a podmínky zpøístupnìní
dat, dokumentù a informací poradcùm a zájemcùm
o koupi akcií UNIPETROL, a.s.
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Dámy a pánové, váení akcionáøi, váení hosté,
nyní bych postoupil k hodnocení hlavních oblastí
podnikatelské èinnosti a stavu majetku spoleènosti
v roce 2003.
Hlavní údaje z úèetní závìrky spoleènosti za rok
2003 a ze Zprávy o vztazích mezi ovládající
a ovládanou osobou a o vztazích mezi ovládanou
osobou a ostatními osobami ovládanými stejnou
ovládající osobou dle § 66a odst. 9 obchodního
zákoníku za rok 2003 (dále jen Zpráva o vztazích),
byly uvedeny jako souèást oznámení o konání
dnení øádné valné hromady. Akcionáøi, kteøí jsou
pøítomni na dnení øádné valné hromadì, obdreli
tento materiál pøi prezentaci. Proto se zpráva
pøedstavenstva bude orientovat na nejdùleitìjí
oblasti a údaje hospodáøských výsledkù a úèetní
závìrky roku 2003.
Prodej produktù a slueb poskytovaných spoleèností dosáhl èástky 2 584 mil. Kè. V porovnání
s rokem 2002 je to o cca 600 mil. Kè více. Zde
je nutno upøesnit, e propad v trbách roku 2002 byl
èástkou zhruba 300 mil. Kè zpùsoben povodní. Celkem
bylo v roce 2003 vyrobeno a prodáno 700 tis. tun
prùmyslových hnojiv. Hnojiva se na celkových trbách
podílela 90 %, dalích 7 % pøedstavoval prodej
energií a zbývající 3 % pøipadla na ostatní produkty
a sluby. Z celkového objemu prodeje bylo 40 %
prodáno na zahranièní trh, pøevánì trh SRN.
Na domácím trhu prùmyslových hnojiv si spoleènost
upevnila pozici s podílem 52 % u ledku amonného
s vápencem, 51 % u kapalného hnojiva DAM 390
a 68 % u kombinovaných hnojiv typu NP a NPK.
Finanèní situace spoleènosti byla v roce 2003
stabilizovaná. Vekeré provozní i investièní potøeby
byly zajitìny, spoleènost nevykazovala ádné
závazky po lhùtì splatnosti. Investièní akce výstavba
KD 6 byla v roce 2003 financována na základì
uzavøených dlouhodobých úvìrových smluv. Celkem
bylo na výstavbu výrobny v letech 2001 - 2003
naèerpáno 486 mil. Kè od Komerèní banky, a.s.
a 8,41 mil.  od výcarské spoleènosti AMEROPA,
AG Binningen. V pøepoètu cizích zdrojù celkem
742 mil. Kè, z vlastních zdrojù bylo uhrazeno 170 mil. Kè.
Dalích 213 mil. Kè vlastních finanèních zdrojù bylo
v rámci akce výstavba výrobny KD 6 vynaloeno
na související vyvolané investice. Od druhé poloviny
roku bylo zapoèato se splácením citovaných dlouhodobých závazkù, které na konci roku vykázaly stav
414 mil. Kè vùèi Komerèní bance, a.s. a 6,96 mil. 
vùèi spoleènosti AMEROPA, AG. Cizí zdroje
pro financování provozních potøeb byly èerpány
od Raiffeisenbank a.s. a Komerèní banky, a.s.
v souladu s podmínkami danými úvìrovými rámci.
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K pøeklenutí období naskladòování zásob výrobkù
bylo vyuito pùjèky od UNIPETROL, a.s., která byla
poèátkem letoního roku zcela splacena. Zadluenost
spoleènosti vyjádøená po mìrem cizích zdrojù
k celkovým pasivùm k 31.12. 2003 doznala výe
50 %, co je ukazatel shodný s plánovanou výí.
Investice spoleènosti. V roce 2003 spoleènost
vynaloila 244 mil. Kè na krytí investièních potøeb.
Na dokonèení akce KD 6 z této sumy pøipadlo
133 mil. Kè, zbylých 111 mil. Kè bylo vynaloeno
na akce smìøující k úspoøe nákladù (napø. 2. etapa
modernizace kotle è. 5, zpracování edesátiprocentní
kyseliny dusièné na LAV III, vyuití odpadních vod
z NPK, rozdìlení èistící stanice odpadních vod, apod.),
akce na zlepení interní logistiky a skladového
hospodáøství a dílèí obnovovací investice do výroben
prùmyslových hnojiv. Ústøední investicí posledních
let byla výstavba výrobny KD 6. Harmonogramem
plánovaný termín zahájení zkuebního provozu
v listopadu 2002 byl v dùsledku povodnì odsunut
na mìsíc bøezen 2003. Výrobna zahájila provoz
dne 14. 3. a po odstávce v mìsíci dubnu, kdy byly
zhotovitelem odstraòovány dílèí nedostatky, byla
k 31. 5. pøevzata do uívání a zaøazena do majetku
spoleènosti. Výrobna v roce 2003 vyrobila 206 tis. tun
stoprocentní kyseliny a ve variabilních nákladech
uspoøila 82 mil. Kè v porovnání s provozem dosavadních kombinovaných jednotek KD 1-4. Pøínosy
vloené do propoètu návratnosti tato investice
v roce 2003 splnila. Na morálnì i technicky opotøebených jednotkách KD 1-4, které byly uvedeny
do provozu v 50. letech minulého století, byly v záøí
zahájeny likvidaèní práce a jejich úplná likvidace
konèí v roce 2004.
Personální oblast. Spoleènost na konci roku 2002
zamìstnávala 692 zamìstnancù, na vstupu do roku
2004 o 68 ménì, tj. 624 zamìstnancù. Sníení bylo
dosaeno prùbìnou pokraèující restrukturalizací.
Ve vedení spoleènosti dolo pouze k jedné zmìnì
odchodem Mgr. Fialy z funkce personálního øeditele
v mìsíci srpnu. Funkce ji nebyla obsazena. Ke zmìnám
v obsazení klíèových pozic na funkcích støedního
managementu v prùbìhu roku 2003 nedolo.
S personální oblastí souvisí i oblast bezpeènosti práce.
Ve spoleènosti byly zaznamenány v roce 2003 celkem
4 pracovní úrazy. V porovnání s rokem 2002 je
to o celou polovinu ménì, avak dva úrazy byly
hodnoceny jako tìké v dùsledku popálení dvou
zamìstnancù kotelny pøi jedné události v mìsíci bøeznu.
Pozitivní skuteèností alespoò je, e od této události
ji nedolo v roce 2003 k ádnému dalímu úrazu.
Váené dámy a pánové, dìkuji Vám za pozornost

Ing. Petr Kubal
Pøedseda pøedstavenstva

NÁVRH NA ROZDÌLENÍ ZISKU ZA ROK 2003

Hospodáøský výsledek bìného úèetního období, tj. za rok
2003, uvedený na øádku èíslo 083 úèetního výkazu

Rozvaha sestaveného ke dni 31. 12. 2003
a ovìøený auditorem, vykázal zisk v èástce
57 266 204,94 Kè

Pøedstavenstvo navrhuje, aby výe uvedený hospodáøský výsledek za rok 2003 byl vypoøádán následujícím zpùsobem:

Celkový hospodáøský výsledek (po zdanìní)

57 266 204,94 Kè

Pøídìl do rezervního fondu

2 863 310,24 Kè

Pøídìl do sociálního fondu

1 500 000,00 Kè

Disponibilní zisk k pøevodu na úèet nerozdìleného zisku minulých let
Nerozdìlený zisk minulých let celkem
Pøedstavenstvo spoleènosti navrhuje, aby disponibilní
zisk po provedení pøídìlu rezervnímu fondu
a sociálnímu fondu byl v plném rozsahu, tj. v èástce
52 902 894,70 Kè ponechán spoleènosti k posílení
vlastního kapitálu pro financování investièních
potøeb v souèasnosti i v budoucím období.

52 902 894,70 Kè
324 343 370,43 Kè

Z tohoto dùvodu pøedstavenstvo navrhuje nevyplácet
dividendy akcionáøùm ani tantiémy èlenùm orgánù
spoleènosti. Pøedstavenstvo spoleènosti dále navrhuje,
aby nerozdìlený zisk byl v plném rozsahu, tj. v èástce
324 343 370,43 Kè ponechán spoleènosti k posílení
vlastního kapitálu.

STANOVISKO DOZORÈÍ RADY

Zpráva dozorèí rady Lovochemie, a.s. o výsledcích její kontrolní èinnosti, o pøezkoumání
øádné úèetní závìrky k 31. prosinci 2003, návrhu pøedstavenstva na rozdìlení zisku
za rok 2003 a zprávy o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2003
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Dozorèí rada spoleènosti Lovochemie, a.s.,
zajiovala v roce 2003 úkony plynoucí ze zákona
a ze stanov spoleènosti, tj. pøedevím projednávala
výsledky hospodaøení spoleènosti a plnìní podnikatelského zámìru. Na svých zasedáních v prùbìhu
roku 2003 byla pravidelnì informována o vývoji
hospodaøení spoleènosti. Dozorèí rada Lovochemie,
a.s., projednala výsledky hospodaøení spoleènosti
a stav jejího majetku v období leden a prosinec
2003 a pøedloenou zprávu auditora spoleènosti
Deloitte & Touche.

o úèetnictví a pøíslunými souvisejícími pøedpisy.
Na základì tìchto skuteèností dozorèí rada doporuèuje
valné hromadì schválit roèní úèetní závìrku
Lovochemie, a.s.

Dozorèí rada konstatuje po pøezkoumání úèetní
závìrky akciové spoleènosti a s pøihlédnutím k výroku
auditora, e úèetní závìrka ve vech souvislostech
vìrnì zobrazuje majetek, pohledávky, závazky,
vlastní kapitál a finanèní situaci Lovochemie, a.s.,
k 31. 12. 2003 a výsledky jejího hospodaøení za rok
2003 v souladu se zákonem è. 563/1991 Sb.,

V Lovosicích dne 23. dubna 2004

Dále dozorèí rada doporuèuje valné hromadì
schválit návrh pøedstavenstva akciové spoleènosti
na rozdìlení zisku spoleènosti za rok 2003.
Dozorèí rada dále pøezkoumala zprávu o vztazích
mezi propojenými osobami za rok 2003 a doporuèuje
ji valné hromadì ke schválení.

Ing. Jiøí Kupovský
Pøedseda dozorèí rady

FINANÈNÍ ÈÁST

ROZVAHA (v tis. Kè)

31. 12. 2001

Aktiva celkem

31. 12. 2002

31. 12. 2003

2 602 988

2 945 319

3 018 060

0

0

0

1 709 587

2 095 970

2 093 886

11 083

5 824

27 520

Dlouhodobý hmotný majetek

1 664 996

2 056 610

2 034 743

Dlouhodobý finanèní majetek

33 508

33 536

31 623

Pohledávky za upsaný vlastní kapitál
Dlouhodobý majetek
Dlouhodobý nehmotný majetek

z toho:
29 500

29 524

29 636

Obìná aktiva

- podíly v ovládaných a øízených osobách

841 222

830 779

904 260

Zásoby

285 360

301 762

261 312

746

253

178

532 582

511 626

618 195

22 534

17 138

24 575

Dlouhodobé pohledávky
Krátkodobé pohledávky
Krátkodobý finanèní majetek
Èasové rozliení

52 179

18 570

19 914

Pasiva celkem

2 602 988

2 945 319

3 018 060

Vlastní kapitál

1 482 267

1 428 242

1 485 163

Základní kapitál

1 140 253

1 140 178

1 141 382

0

-6 393

-6 257

Kapitálové fondy
Rezervní fondy, nedìlitelný fond a ostatní fondy ze zisku

14 466

23 017

21 332

Výsledek hospodaøení minulých let

163 153

322 957

271 440

Výsledek hospodaøení

164 395

-51 517

57 266

1 118 297

1 516 060

1 531 120

20 473

251

0

Cizí zdroje
Rezervy
Dlouhodobé závazky

31 885

184 512

175 209

Krátkodobé závazky

314 799

372 897

497 317

Bankovní úvìry a výpomoci

751 140

958 400

858 594

357 070

327 000

317 594

2 424

1 017

1 777

z toho:
- dlouhodobé bankovní úvìry
Èasové rozliení

Údaje za roky 2001 a 2002 pøepoèítány dle metodiky roku 2003.
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VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY (v tis. Kè)

2001
Výkony a prodej zboí

2002

2003

2 746 678

2 082 884

2 654 653

2 703 699

1 980 042

2 586 956

14 711

87 492

1 722

28 268

15 350

65 975

2 144 008

1 839 644

2 143 915

Pøidaná hodnota

602 670

243 240

510 738

Osobní náklady

211 577

219 299

214 756

Danì a poplatky

22 191

19 451

24 636

208 919

232 716

212 710

Trby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu

22 816

18 597

191 974

Zùstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a materiálu

16 972

15 930

179 894

-35 410

-2 254

37

Ostatní provozní výnosy

136 598

221 829

79 839

Ostatní provozní náklady

55 707

46 694

52 523

282 128

- 48 170

97 995

19 792

0

0

z toho:
- trby za prodej vlastních výrobkù,
slueb a zboí
- zmìna stavu vnitropodnikových zásob
vlastní výroby
- aktivace vnitropodnikových výkonù
Výkonová spotøeba a náklady
na prodané zboí

Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného
majetku

Zmìna stavu rezerv a opravných poloek v provozní oblasti
a komplexních nákladù pøítích období

Provozní výsledek hospodaøení
Zmìna stavu rezerv a opravných poloek ve finanèní
oblasti
Jiné finanèní výnosy

10 163

13 374

10 329

108 917

26 746

56 558

vèetnì danì z pøíjmù bìné èinnosti

- 118 546

- 13 372

- 46 229

Výsledek hospodaøení za bìnou èinnost

163 582

- 61 542

51 766

Mimoøádné výnosy

7 108

123 193

5 500

Mimoøádné náklady

6 295

113 168

0

813

10 025

5 500

164 395

- 51 517

57 266

Úroky a jiné finanèní náklady, daò z pøíjmù
Finanèní výsledek z hospodaøení,

Mimoøádný výsledek hospodaøení
Výsledek hospodaøení za úèetní období

Údaje za roky 2001 a 2002 pøepoèítány dle metodiky roku 2003.
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PRODEJ V ROCE 2003

Zatímco pøi bilancování výsledkù roku 2002 jsme
hovoøili o povodni jako o rozhodující negativní
skuteènosti v ivotì naí spoleènosti, která ovlivnila
nae hospodaøení, vìtí èást roku 2003 se vyznaèovala
naopak kritickým nedostatkem sráek, co mìlo
za následek vyhrocení ji tak velmi sloité situace
v zemìdìlství.

U hnojiv NPK/NP a GSH jsme zaznamenali 13%
nárùst objemu prodeje oproti pøedchozímu roku
2002, celkový objem prodeje byl cca 80 tis. tun.
Více ne polovina objemu prodeje víceslokových
hnojiv byla realizována v jarním období, kdy dolo
ke krátkodobému pøevisu poptávky nad výrobní
kapacitou Lovochemie.

Podle posledních informací Ministerstva zemìdìlství ÈR nepøekroèila spotøeba hnojiv v ÈR v roce 2003
úroveò spotøeby, které bylo dosaeno v roce 2002.
I pøes nepøíznivé pøírodní podmínky, které nás
a nae zemìdìlce v roce 2003 provázely, hodnotíme
námi dosaené výsledky pozitivnì.

Ji nìkolik let je rozhodující objem výroby LV
urèen pro export, a to zejména proto, e na tuzemském
trhu je dlouhodobì velmi nízká poptávka po tomto
hnojivu. V tuzemsku prodáváme pouhou pìtinu
celkového vyrobeného objemu. Nejvýznamnìjím
souèasným trhem pro LV je Itálie, Francie, Polsko
a dalí zemì západní a støední Evropy.
S odbìrateli v asijských zemích máme dlouhodobý
obchodní vztah, jen byl zaloen ji pøed 10 lety,
a prodej do tìchto destinací je stabilní. V minulém
roce jsme posílili prodeje do Jiní Ameriky, kde existuje
potenciál navýení prodeje. Ná zájem je pøedevím
orientován do Mexika, Chile a dalích latinskoamerických zemí, kde je patrný dlouhodobý rùstový
trend spotøeby tohoto hnojiva.

Lovochemie mírnì posílila svoje dominantní
postavení u vech hlavních produktù (LAV/LAD,
DAM a NPK/NP) na èeském trhu, na trhu SRN
u LAV/LAD byl ná podíl rovnì v rùstovém trendu,
a to pøedevím zásluhou uvedení naich nových
výrobkù LAS 24+6S a LAS 24+2MgO+3S na trh.
Je jistì vhodné pøipomenout, e se v roce 2003
na trhu ÈR ji projevily pozitivnì úèinky pøijatého
opatøení k omezení rostoucího dovozu dusiènanu
amonného z východní Evropy za úèelem ochrany
naeho domácího trhu. Opatøení v podobì dovozních pøiráek, platné od konce ledna 2003, mìlo
za následek nií dovoz konkurenèních hnojiv
a umonilo nám vyí prodej naich hnojiv
na tuzemském trhu.
V roce 2003 bylo prodáno a vyexpedováno
k zákazníkovi cca 700 tisíc tun hnojiv. Nejvýznamnìjím
naím hnojivem co do vyrobeného objemu je LAV/LAD,
kterého jsme v uplynulém roce prodali cca 400 tis. tun.
Jak vyplynulo z výsledkù naeho marketingového
prùzkumu, provedeného v letních mìsících 2003,
vìtina tuzemských zákazníkù potvrdila, e upøednostòují hnojivo LAD pøed LAV. Cílem pro nìmecký
trh bylo u této skupiny hnojiv rozíøit výrobní sortiment o LAS 24+2MgO+3S (v roce 2002 to byl
LAS 24+6S). Velmi uspokojivá kvalita obou naich
nových výrobkù významnì pøispìla k uspokojení
poadavkù nìmeckých zákazníkù.
V dodávkách DAM se podaøilo navýit objem prodeje
o 8 % ve srovnání s rokem 2002. Celkový objem
cca 160 tis. tun, který jsme prodali v tuzemsku
a zahranièí, byl i pøes nepøíznivé podmínky roku 2003
úspìný.
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Jednou z oblastí, kde dochází k výraznìjí
zmìnì je oblast balení hnojiv, pøedevím pak u LV.
V prodeji zboí na paletách byl zaznamenán dalí
rùst. Poadavky na balení vzrostly ve srovnání
s rokem 2002 o 46 % a ve srovnání s rokem 2001
ji témìø o 58 %. Pøepravy paletovaného zboí
jsou uskuteèòovány pøedevím silnièní (palety volnì)
a kombinovanou dopravou (palety v kontejnerech).
V této oblasti nám významnì pomohla realizace
investice do nové paletizaèní linky, bez které
by nebylo moné tento rùstový trend podchytit.
Nárùst je zaznamenán v balení big bag, kde jsme
v minulém roce vyexpedovali ètyønásobnì vìtí
objem oproti roku 2002. I zde uvaujeme
do budoucna o øeení formou nové investice.
Od kvìtna 2004 je trní prostøedí Èeské republiky
souèástí evropského hospodáøského prostoru.
To umoòuje nejen snazí pøístup èeského zboí
na trh starých zemí Evropské unie, ale také zvyuje

konkurenèní tlak, pøedstavovaný importem zboí
z novì pøistoupivích zemích, pøedevím Polska.
Lovochemie je od podzimu øádným èlenem Evropského
sdruení výrobcù hnojiv EFMA a zaøadila se tak

po bok nejvýznamnìjích evropských výrobcù hnojiv.
Kromì øady èlenských povinností a pøístupu ke statistickým publikacím je z obchodního hlediska
významný spoleèný postup èlenù EFMA v oblasti
pøípravy antidumpingových opatøení proti dovozu
hnojiv z prostoru mimo EU. Jde zejména o dusiènan
amonný, moèovinu a DAM z východní Evropy
a severní Afriky. Znamená to aktivní podíl Lovochemie na ochranì spoleèného, a tedy i èeského trhu
pøed neádoucím dovozem levného zboí.
Stejnì jako v Èeské republice je i ve vìtinì
ostatních zemích, pøistupujících k unii, spotøeba
ivin velice nízká ve srovnání s prùmìrem nynìjích
zemí EU, umocnìná navíc vìtinou jednostrannou
orientací na hnojení dusíkem. S podporou fondù
EU lze oèekávat postupné zlepování ekonomické
síly zemìdìlských podnikù, které kromì zvýení
objemu ostatních vstupù, spojených s intenzifikací
rostlinné výroby, budou zvyovat úroveò hnojení.
Pøedpokládá se pozvolný nárùst spotøeby hlavních
ivin N, P, K, ale i síry a vápenatých a hoøeènatých
hnojiv. Naopak struktura pìstovaných plodin
se mùe zèásti odrazit na zmìnì spotøeby jednotlivých ivin èi jejich forem.
Je zde tedy reálný pøedpoklad rùstu spotøeby
ivin (smìrem k evropskému prùmìru) a vyrovnávání
jejich vzájemného pomìru. Tento vývoj povede
výrobce k uspokojování zvýené poptávky na domácím
trhu jednotlivých zemí.

Pod dnes velice frekventovaným slovem marketing
si mnozí pøedstavují rùznou problematiku a ani
odborníci se neshodují na jednotné definici.
V naem pøípadì do marketingových èinností
spadá pøedevím:
-

monitoring názorù zákazníkù na nae výrobky
a jejich spokojenosti s kvalitou a dodacími
podmínkami,

-

sledování konkurence na èeském i zahranièním trhu,

-

sledování dovozu zboí a analýza pomìrù
na trhu, z které vyplývají závìry pro výrobu
a umisování zboí na trh, to ve v úzké spolupráci
s prodejním týmem AGROFERT HOLDING.

Z øady èinností, shrnutých pod pojem propagace,
lze jmenovat poskytování informací o naich výrobcích
prostøednictvím tiskovin a reklamních vzorkù, inzerci
v odborném tisku a dalích publikacích, úèasti
na veletrzích a polních dnech èi prezentace
na odborných konferencích.
V uplynulém roce nai zákazníci velmi kladnì
hodnotili dvì významné propagaèní akce:
Ve spolupráci s nìmeckým výrobcem hnojiv SKW
Stickstoffwerke Piesteritz, který je souèásti skupiny
Agrofert /Ameropa, prezentovali pracovníci prodeje
Lovochemii na polních dnech v saském Cunnersdorfu
a Trossinu, kde se zemìdìlci o nai firmu a její
produkty ivì zajímali.
Velmi významnou akcí, kterou jsme organizovali
spoleènì s AGROFERT HOLDING na podporu
prodeje naich výrobkù, byla exkurze distributorù
hnojiv pøímo v Lovochemii, kde si prohlédli provozy
KD 6, LAV 3, expedici i sklad LAV, a následnì jsme
pøipravili netradièní pøekvapení formou leteckého
dne v Roudnici nad Labem.
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Z P R Á V A O V L I V U L O V O C H E M I E , a.s . , L O V O S I C E N A Z D R A V Í ,
BEZPEÈNOST A IVOTNÍ PROSTØEDÍ ZA ROK 2003

Historie výroby a ekologických aktivit
1900
1904
1921
1922
1923
1945
1950
1957
1958
1959
1960
1961
1964
1965
1966
1966
1967
1969
1972
1980
1991

vznik firmy Bohdan Grõger - výroba mazadel
firma Schram - zahájení výroby kyseliny sírové
a superfosfátu
zahájení výstavby Èeské továrny na umìlé
hedvábí
ukonèení výstavby èistírny odpadních vod
a kanalizací
zahájení výroby viskózového hedvábí
vznik n.p. Èeské hedvábí ÈHL
zahájena výstavba továrny na strojená hnojiva
TSH
ukonèení výstavby a plný provoz TSH
slouèení TSH a ÈHL - vznik Severoèeských
chemických závodù
zprovoznìní neutralizaèní stanice odpadních
vod
zahájení výroby kordového vlákna
zahájena výstavba nové èistící stanice odpadních
vod
nájezd nové výrobny superfosfátu a fluorokøemièitanu sodného
nájezd kotlù è. 4 a 5
pøevedení vekerých technologických vod
na ÈOV
zruení výroby viskózového hedvábí
nájezd výroby kombinovaných hnojiv NPK
a ledku vápenatého
nájezd výrobny kyseliny dusièné KD 5
zprovoznìní elektroodluèovaèù kotlù è. 4 a 5
nájezd selektivní redukce NOx výroben kyseliny
dusièné KD 1-4
zruení výroby kyseliny sírové, superfosfátu
a fluorokøemièitanu

1991
1991
1992
1993
1994
1995
1995
1996
1997
1998
1998
1998
1998
1998
1999

2000
2001
2001
2002
2002
2003
2003

sníení produkce viskózového kordu o 50 %
nájezd nové výrobny ledku amonného
s vápencem LAV III
zprovoznìní imisního monitoringu
vznik akciové spoleènosti Lovochemie
zahájení sanace podnikové skládky
nájezd centrálního naftového hospodáøství
odstavení rotové kotelny - nájezd nových
kotlù na zemní plyn
náhrada svítiplynu za zemní plyn
zahájení sanace staré zátìe v areálu a.s.
prodej výroby kordù, zaloení firmy Glanzstoff
Bohemia, s.r.o.
nájezd uhelného kotle è. 4 po rekonstrukci
zprovoznìní nové skládky nebezpeèných
odpadù
nájezd kyselé praèky emisí na výrobnì hnojiva
NPK po rekonstrukci
nájezd nového cirkulaèního okruhu chladících
vod
odseparování oplachových vod z výrobny NPK
od chemické kanalizace formou záchytných
bazénù
nájezd alkalické praèky na výrobnì NPK
po rekonstrukci
ukonèení výroby abraziv
zahájení výstavby nové výrobny kyseliny
dusièné KD 6
likvidace následkù povodnì
zahájení generální opravy uhelného kotle è. 5
nájezd nové výrobny KD 6
odstavení výroben KD 1-4 z provozu
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Charakteristika hlavních èinností

Hlavním výrobním programem Lovochemie
je sortiment dusíkatých a kombinovaných hnojiv
v granulované a kapalné formì. Souèástí výroby
hnojiv je velkokapacitní výroba kyseliny dusièné.
Doplòující výrobní program tvoøí výroba
karboxymetylcelulózy.
Zásadní význam vzhledem k vlivu èinnosti spoleènosti
na ivotní prostøedí mají následující skuteènosti:

-

výroba tepla z hnìdého uhlí,
vysoká potøeba vody,
rozsáhlý pøesun hmot,
vysoká spotøeba èpavku,
dodávky slueb v oblasti výroby energií,
technologických vod a èitìní odpadních
vod externím zákazníkùm v areálu podniku.

Objemem výroby minerálních hnojiv se spoleènost
øadí k pøedním evropským výrobcùm.

Koncepce øeení ochrany ivotního prostøedí
Lovochemie je od r. 1998 dritelem práva pouívat
logo Responsible Care, které smìrem k veøejnosti
prezentuje vstøícný pøístup spoleènosti k ochranì
ivotního prostøedí.
Hlavním strategickým cílem následujícího období
je vytvoøení podmínek pro postupné zavedení
a certifikaci komplexního systému øízení QEMS
podle norma ÈSN EN ISO 14001 v návaznosti
na úspìnì zavedený systém managementu jakosti.
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Politika ochrany ivotního prostøedí
Pro politiku ochrany ivotního prostøedí, vycházející
z dlouhodobého plánu, byly pøijaty následující zásady:
1. Plnit poadavky platných právních pøedpisù
na ochranu ivotního prostøedí a plnit programy,
ke kterým se spoleènost dobrovolnì zavázala.
2. Sniovat dopady prùmyslové èinnosti do vech
sloek ivotního prostøedí.
3. Pøedcházet vzniku pøíèin pokození ivotního
prostøedí.

5. Motivovat zamìstnance k etøení pøírodních
zdrojù a k provádìní vech èinností s ohledem
na ochranu ivotního prostøedí a pøipravit
je na zvládnutí mimo øádných situací.
6. Otevøenì a vstøícnì informovat veøejnost i vlastní
zamìstnance o vlivu podniku na ivotní prostøedí.
7. Poskytováním poradenského servisu pøispívat
k bezpeèné pøepravì, skladování a ekologicky
etrné aplikaci výrobkù podniku.

4. Pøispívat k ochranì pøírodních zdrojù sniováním
spotøeby energie a surovin.

Systém øízení ochrany ivotního prostøedí, bezpeènosti a ochrany zdraví
Oddìlení ivotního prostøedí spoleènì s oddìlením
øízení jakosti jsou organizaènì zaèlenìny do úseku
technického øeditele. Technický øeditel zastává
funkci pøedstavitele vedení pro jakost a pro environmentální management.
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Oddìlení ivotního prostøedí prostøednictvím svých
pracovníkù - vedoucího oddìlení, technika ochrany
ovzduí a odpadového hospodáøe - zajiuje øízení
problematiky ochrany ivotního prostøedí, kontrolu
plnìní zákonných poadavkù, styk s orgány ochrany
ivotního prostøedí na vech stupních i jednání
s veøejností.

Dobrovolné aktivity
 èlenství ve Svazu chemického prùmyslu Èeské

Akciová spoleènost Lovochemie je èlenem øady
významných iniciativ:
 èlenství v evropském sdruení výrobcù hnojiv
EFMA,

republiky (SCHP - ÈR),
 èlenství v organizaci Transportní integrovaný
nehodový systém (TRINS).

Hlavní aktivity realizované v oblasti ochrany ivotního prostøedí
Spoleènost vynakládá na ekologické investice,
jejich hlavním cílem je sníení dopadù èinnosti
podniku na ivotní prostøedí a zlepení pracovního
prostøedí, kadoroènì znaèné finanèní prostøedky.
Zámìrem spoleènosti je orientovat investièní
prostøedky na výstavbu nových a intenzifikaci
stávajících technologických zaøízení. Tento trend
se významnì projevil v energetických a materiálových
úsporách, minimalizaci odpadù a sníení dopadù
na ivotní prostøedí.

Provozované technologie, mimo moderní výrobnu
ledku amonného s vápencem, jsou v provozu øadu
let. V roce 2003 byla uvedena do provozu nová
výrobna kyseliny dusièné KD 6, která zcela nahradila
výrobní jednotky KD 1- 4, provozované od r. 1954,
které byly v srpnu r. 2003 odstaveny z provozu
a jejich demolice byla ukonèena v kvìtnu 2004.
Souhrnné náklady spoleènosti na ochranu ivotního
prostøedí za posledních sedm let (od r. 1997)
dosáhly èástky vìtí ne 1 056 mil. Kè. Jsou souhrnem
investièních nákladù, provozních nákladù, poplatkù
a náhrad kod. Investièní náklady, které vìnuje
spoleènost na ochranu ivotního prostøedí, kadoroènì tvoøí okolo 10 - 20 % z celkových investic.

Investièní náklady na ochranu P (v mil. Kè)
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Hlavní aktivity realizované v oblasti
ochrany ivotního prostøedí v roce 2003

Opatøení

Náklady v mil. Kè

Efekty v Z¡P

Rozdìlení ÈOV

3,64

zefektivnìní èisticího procesu, oddìlení
kalového hospodáøství - separace odpadù
k vyuití

Komorový kalolis na ÈOV

2,82

intenzifikace odvodnìní kalù, sníení
mnoství odpadù

Zacyklování oplachových vod na výrobnì LAV

0,92

sníení emise Nanorg do odpadních vod

Pøepracování pøechodových typù hnojiva
na výrobnì NPK

1,03

sníení mnoství odpadù

Vyuití kyselých vod na výrobnì NPK

7,80

sníení emise Nanorg a P do odpadních
vod, sníení spotøeby vody, dosaení
poadavkù legislativy

Modernizace uhelného kotle K 5 - II. etapa

5,02

zvýení úèinnosti spalovacího procesu,
úspora paliva

Pøehled výsledkù
Stoupající produkce podniku, zejména hnojiv,
s sebou vdy pøináela a pøináí riziko nárùstu emisí
do vech sloek P. Rok 2003 byl rokem ve znamení
nájezdu nové výrobny kyseliny dusièné KD 6 a odstavení
starých jednotek KD 1- 4 mimo provoz.

Ochrana ovzduí
Produkované emise lze rozdìlit na dvì skupiny:
 emise z teplárny
tuhé látky, SO2, NOx, CO
 emise z výroben
tuhé látky, NH3, NOx, HF
Produkce hnojiv ovlivnila emise do ovzduí jen
nevýznamnì. V porovnání s rokem 2002 dolo
k poklesu emisí NH3 o 11 tun a emisí NOx o 48 tun.
Toto sníení bylo hlavní mìrou ovlivnìno odstavením
výroben KD 1- 4 v mìsíci srpnu z provozu.
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Dalí oblastí s vlivem na emise do ovzduí je výroba
energií na závodní teplárnì. Zvýená vlastní výroba
elektrické energie, doprovázená zvýenou sirnatostí
spalovaného uhlí, mìla za dùsledek zvýení emisí
SO 2 o 276 tun a emisí CO o 21 tun ve srovnání
s loòským rokem.
Bìhem roku nebylo zaznamenáno pøekroèení
stanovených limitù emisí, vechny výrobní provozy
spoleènosti jsou plnì v souladu s poadavky zákona
o ovzduí a souvisejících pøedpisù.
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Ochrana vod
Celý areál spoleènosti je situován v tìsném sousedství
Labe, které je velmi citlivým indikátorem jakéhokoliv
zhorení kvality vypoutìných vod.
Chemicky zneèitìné odpadní vody, které jsou
produkovány výrobnami, jsou anorganického typu.
Neobsahují potøebný podíl organického substrátu
nutného k zaøazení dodateèného biologického
stupnì èitìní, tj. nitrifikace-denitrifikace za stávající
neutralizaèní ÈOV.
Hlavní pozornost je neustále zamìøena na ukazatele
zneèitìní, které souvisejí s výrobou anorganických
hnojiv, tj. anorganický dusík a fosfor. Byla realizována
dalí dílèí opatøení na výrobnách hnojiv, smìøující
k minimalizaci emise N a P pøitékající na ÈOV.
Bìhem roku se podaøilo výraznì sníit emise Nanorg
a to o 122 tun ve srovnání s pøedcházejícím rokem
a udret trend poklesu solnosti (RAS), který ovlivòuje
chod úspìnì dokonèené investièní akce - Kalcinace
Glauberovy soli, financované externí firmou pùsobící
v areálu podniku.
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Výsledkem byl pokles emise RAS o dalích 1 228
tun a dosaení sníení poplatkù za emise do vod
vlivem nezpoplatnìní ukazatelù RAS a celkový fosfor.
Celoroèním problémem byly zvýené koncentrace
chloridù a nerozputìných látek na odtoku do recipientu, zpùsobené i vlivem patné kvality surové
labské vody.
N anorg (v tunách)

P celk. (v tunách)
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Vechny podmínky pro vypoutìní odpadních vod
z produkce Lovochemie dané vodohospodáøským
povolením byly dodreny. Povolení nakládání
s vodami neplnìno v ukazateli Zn a CS2 z produkce
externí firmy v areálu podniku.

Odpadové hospodáøství
Spoleènost nakládá s odpady plnì v souladu se
zákonem o odpadech è. 185/2001 Sb. V r. 2003
dolo k prodeji podnikové skládky nebezpeèných
odpadù, která je nyní provozována novým vlastníkem
- firmou Eurosup, s.r.o. Praha.
Mnoství vyprodukovaných odpadù v r. 2003
pokleslo o cca 5 880 tun, pøièem mnoství nebezpeèných odpadù pokleslo o cca 66 % a mnoství
ostatních odpadù o 32 % proti r. 2002.
Celkové náklady na odstraòování odpadù poklesly
o 1,5 mil. Kè. Dùsledkem zvýeného recyklování
a vyuívání odpadù byl pøínos finanèních prostøedkù
ve výi cca 880 tis. Kè.

Produkce odpadù celkem (v tunách)
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Staré ekologické zátìe a jejich sanace
Lovochemie uzavøela v roce 1994 ekologickou
smlouvu s FNM na úhradu nákladù, souvisejících
s odstranìním staré ekologické zátìe z období pøed
privatizací.
Sanaèní práce byly provádìny na dvou lokalitách:
 sanace skládky Lukavec,
 sanace v areálu vlastního závodu - prostor výrobny
kombinovaného hnojiva NPK, dílèí zneèitìní v prostoru závodní energetiky a odstranìní havarijního
stavu v bývalých strojních dílnách.
Sanace skládky Lukavec
Sanaèní práce probíhaly ve dvou etapách a byly
ukonèeny v roce 1997. Celkové náklady na sanaci
v této lokalitì, hrazené Fondem národního majetku,
dosáhly èástky 371 mil. Kè.
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Sanace ropného zneèitìní v prostoru výrobny
vlastního závodu
Sanaèní práce v prostoru výrobny kombinovaných
hnojiv NPK a podnikové energetiky probíhaly
od r. 1998. Byly zamìøeny na odstranìní kontaminace
horninového podloí a podzemních vod ropnými
látkami. V roce 2003 byly ukonèeny práce na odstraòování staré ekologické zátìe (ropných látek)
v areálu podniku v prostoru výrobny NPK a energetiky,
které v pøedchozím roce pøeruila povodeò. Sanované prostory byly pøedány k uívání. V závìru roku
bylo ukonèeno odstraòování havarijního stavu
v bývalých strojních dílnách, které bylo vyvoláno
povodní v r. 2002 a jednalo se rovnì o starou zátì.
Celkové náklady na sanaci v této lokalitì, hrazené
Fondem národního majetku, dosáhly závìrem
r. 2003 èástky 35,9 mil. Kè.

Výroba a spotøeba energií

V podniku se trvale sleduje výroba a spotøeba vod
a energie, které jsou jedním z ukazatelù ekonomiènosti
jednotlivých výroben. Celková spotøeba energií
a vod je dána energetickou nároèností jak vlastních
výroben Lovochemie, tak i technologií, které
v spoleèném areálu podniku provozuje i firma
Glanzstoff Bohemia. Prodej energií tvoøí cca 40 %
z celkové spotøeby.
Zvýený odbìr povrchové vody z Labe o cca 10 mil.
m3/rok byl v r. 2003 zpùsoben:
1. soubìným chodem starých výroben kyseliny

dusièné a nové výrobny KD 6 (nutnost doèasného
pouití prùtoèného chlazení),
2. zvýenými nároky na dodávky vod pro externí
odbìratele v areálu podniku (Glanzstoff
Bohemia).

Spoleènost vìnovala mimoøádnou pozornost sníení
ztrát vyrábìného tepla a optimálnímu vyuití
technologického zdroje tepla z výrobny KD 5.
Dalím technologickým zdrojem tepla se stala
po uvedení do provozu v bøeznu 2003 nová výrobna
kyseliny dusièné KD 6.
Oba uhelné kotle z r. 1960, instalované na závodní
teplárnì, proly rekonstrukcí v r. 1997 - 1998 (kotel è. 4)
a generální opravou v r. 2002 - 2003 (kotel è. 5).
Zvýení úèinnosti, spolehlivosti a bezpeènosti spalovacího procesu zajiuje ekonomickou rentabilitu
nemalých finanèních prostøedkù, vloených do tìchto akcí.

Spotøeba energií v letech - dle druhu
1997

1998

2001

2002

2003

Spotøeba elektøiny v APCH (v MWh)

90 927

96 961

92 136 105 066 104 652

1999

2000

93 093

97 387

z toho vlastní výroba

39 729

38 961

33 106

32 421

42 175

Spotøeba tepla v APCH (v TJ)

1 943

1 691

1 530

1 825

1 827

1 577

2 326

Z toho z uhlí

53 706 46 831

1 134

952

806

1 304

1 335

938

1 070

Ze zemního plynu

541

347

362

169

135

300

509

Technolog. zdroj KD 5 a KD 6

268

392

362

352

357

339

747

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

97

94

59

95

104

73

67

Spotøeba uhlí (v tis. tun)
Spotøeba zem.plynu (v tis. m )

21 598

19 734

25 103

17 659 12 253

16 480

14 954

Odbìr povrchové vody (v tis. m3)

50 393

46 343

16 002

24 618 21 698

19 998

30 130

12 184

7 239

-

-

-

3

Druhotnì vyuitá oteplená voda (v tis. m )
3

-

-

APCH - areál prùmyslové chemie Lovosice
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Pøeprava surovin a výrobkù
Lovochemie pøepraví roènì cca 1 mil. tun surovin
a výrobkù. Spoleènost upøednostòuje v rámci
moností ekologicky etrnìjí druhy dopravy.
V roce 2003 mìla nejvìtí podíl na pøepravených
objemech výrobkù a surovin eleznièní doprava - 48 %.
Pøi pøepravì výrobkù k zahranièním zákazníkùm
je preferována vodní doprava. V roce 2003 pøepravený
objem výrobkù vodní dopravou vak klesl oproti

roku 2002 o 26 % z dùvodu dlouhodobì nesplavného
Labe.
V roce 2003 bylo vodní dopravou pøepraveno 124
tis. tun výrobkù a surovin, co pøedstavuje 11 %
celkového pøepraveného objemu.

Objem pøepravy (v tunách)
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Havarijní prevence
Problematika havarijní prevence, respektive havarijního plánování má v Lovochemii, a.s., svou tradici
danou èinností zamìstnancù v rámci oddìlení
technicko bezpeènostních slueb. Pro pøípad
krizové - havarijní situace je pøipravena øada opatøení
zabezpeèujících ochranu zamìstnancù, majetku
a ivotního prostøedí.
V souladu s realizací zákona è. 353/1999 Sb.
o prevenci závaných havárií bylo provedeno
hodnocení rizik, zaøazení objektu do pøísluné skupiny
nebezpeèí (B) a byla zpracována potøebná dokumentace (Bezpeènostní program, Bezpeènostní
zpráva, Vnitøní havarijní plán). Bezpeènostní dokumentace byla v závìru r. 2003 orgány státní správy
schválena.
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Ve smyslu tìchto materiálù je zavádìn systém
v oblasti prevence závaných havárií a jsou realizována opatøení zamìøená na sniováni rizik,
a to zejména v oblasti stáèení, skladování a rozvodu
èpavku po podniku. Byla pøijata Politika prevence
závaných havárií. Základní strategií Lovochemie,
a.s., je dosáhnout takové úrovnì bezpeènosti,
aby její èinností bylo minimalizováno ohroení ivota
a zdraví zamìstnancù, obyvatel v okolí, ivotního
prostøedí i majetku.

Osvìdèení Bezpeèný podnik
V roce 2003 byl proveden pravidelný následný
kontrolní audit vyplývající z programu Bezpeèný
podnik, jeho dritelem je spoleènost od roku
2002.

Audit provedl Inspektorát bezpeènosti práce Ústí
nad Labem a nezjistil ádné závané odchylky.

Vývoj úrazovosti

V roce 2003 byly evidovány 4 pracovní úrazy, co
je sníení oproti loòskému roku o ètyøi pracovní
úrazy. Èetnost pracovní úrazovosti dosáhla hodnoty
0,61. Z dùvodu pracovní úrazovosti bylo zamekáno
619 kalendáøních dnù.

Èetnost úrazovosti
2,5
2
1,5
1
0,5
0

1998 1999 2000 2001 2002 2003
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Poární ochrana

Poární prevence
Kontrolní èinnost byla provádìna dle platné legislativy
poárním technikem. V prùbìhu roku 2003 bylo
provedeno 96 poárních kontrol v objektech
Lovochemie, a.s., pøi kterých bylo zjitìno 153 závad.
Závady byly odstranìny v dohodnutých termínech.

V prùbìhu roku bylo provádìno pravidelné vstupní
kolení zamìstnancù Lovochemie a zamìstnancù
externích firem, vedoucích zamìstnancù a byla provedena odborná pøíprava zamìstnancù zaøazených
do preventivních poárních hlídek.

Poární represe
Hasièský záchranný sbor má celkem 19 zamìstnancù.
V rámci výcviku bylo v souladu s plánem cvièení
na rok 2003 provedeno 8 námìtových cvièení
na objekty v závodì.

Poèty výjezdù v r. 2003
V roce 2003 bylo provedeno celkem 604 výjezdù:
58

výjezdù

200 hodin

Asistence pøi sváøení

155

výjezdù

473 hodin

Technické výjezdy + výjezd sanity

288

výjezdù

532 hodin

1

výjezd

102

výjezdy

Asistence pøi stáèení hoølavých kapalin

Výjezdy k událostem (poár)
Pro Glanzstoff-Bohemia

Rozbor poárnosti za rok 2003
V roce 2003 byl evidován jeden poár:
30. 1. 2003 - elektrická rozvodna objektu è. 373
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365 hodin

Pracovní prostøedí

Péèe o bezpeènost a ochranu zdraví pøi práci
a minimalizace dopadu kodlivých faktorù pracovního
prostøedí na zdraví zamìstnancù je rovnocennou
a neoddìlitelnou souèástí plnìní výrobních a pracovních úkolù. V Lovochemii, a.s., se touto problematikou zabývá komplexnì oddìlení technicko
bezpeènostních slueb prostøednictvím laboratoøe
pracovního prostøedí.
Operativnì zajiuje analýzy kodlivin za úèelem
povolení práce v ohroených prostorách a v místech
se zvýeným nebezpeèím, pøi zmìnách technologie,
uvedení nového zaøízení do provozu se zámìrem
ochránit zamìstnance pøed monými provozními
riziky. Laboratoø pracovního prostøedí provádí pravidelné preventivní kontroly kodlivých faktorù v pracovním prostøedí s cílem vyhledání a vylouèení
pùsobení tìchto faktorù na zamìstnance.
Dozor nad kvalitou pracovního prostøedí je provádìn
na základì zákona è. 258/2000 Sb., o ochranì
veøejného zdraví a naøízení vlády è. 178/2001 Sb.
v platném znìní, kterým se stanoví podmínky
ochrany zdraví zamìstnancù pøi práci a z nich
vyplývající povinnost zajistit mìøení kodlivých faktorù
v pracovním prostøedí ve lhùtách stanovených orgánem
hygienické sluby.

Chemické kodliviny, pranost
Kvalita pracovního prostøedí v oblasti chemických
kodlivin v roce 2003 byla na uspokojivé úrovni.
Pøípustné expozièní limity PEL byly plnìny. Z celkového poètu 1 245 námìrù v ovzduí bylo zjitìno
pouze 8 námìrù, které nevyhovovaly nejvyí
pøípustné koncentraci NPK - P. Vdy se jednalo
o krátkodobé závady na technologickém zaøízení.
Ze stran provozu byla okamitì pøijímána a realizována nápravná opatøení. Po dobu trvání nadlimitní
koncentrace pouívali zamìstnanci vhodné osobní
ochranné prostøedky (OOPP).
V oblasti pranosti se podaøilo realizovanými
opatøeními na výrobnì GSH Mìstec Králové sníit
koncentraci prachu v pracovním prostøedí, ale stále
na dvou pracovních postech jsou zamìstnanci
nadmìrnì exponováni prachem. Zlepení podmínek
v pracovním prostøedí má pøinést pøedvlhèení smìsi
surovin v míchaèce a dalí úpravy na technologickém
zaøízení. Zamìstnanci výrobny jsou vybaveni vhodnými
OOPP.

Hluk
Dalí oblastí ochrany zdraví, která je dlouhodobì
monitorována a øeena, je problematika hluku.
Na starích provozech, kde hluènost nelze technicky
øeit, jsou zamìstnanci vybaveni vhodnými osobními
ochrannými pracovními pomùckami. Pøi instalaci
nových zaøízení je dùslednì dbáno na dodrování
poadované úrovnì hluku, aby nedocházelo k zhorování hladiny hluku jak v pracovním prostøedí,
tak i ve venkovním prostoru v areálu prùmyslové
chemie.
Odstavením výroben kyseliny dusièné 1 - 4 se sníil
poèet pracovi s nadmìrnou hluèností. Úspìnì
se podaøilo vyøeit nadlimitní hluènost v pracovním
prostøedí a ve venkovním prostoru nové výrobny
kyseliny dusièné 6. Na teplárnì bylo dosaeno
pøijatelných hlukových podmínek u novì nainstalovaného ventilátoru kotle K 5.

Nakládání s chemickými látkami a pøípravky
Velká pozornost je vìnována plnìní legislativních
poadavkù zákona è. 157/98 Sb., o chemických
látkách a chemických pøípravcích. Je vedena evidence
nebezpeèných chemických látek. Zamìstnanci jsou
pravidelnì prokolováni a seznamováni s obsahem
bezpeènostních listù pouívaných látek a je dbáno
na dodrování pokynù uvedených v tìchto listech.
Bezpeènostní listy jsou k dispozici na pracovitích.

Rizikovost práce
Hygienické stanice Litomìøice a Nymburk schválily
pøedloené návrhy kategorizace prací v Lovochemii,
a.s., Vydaly Rozhodnutí o zaøazení prací do kategorií,
kde stanovily pro výkon rizikových prací minimální
náplnì a termíny lékaøských preventivních prohlídek
a minimální rozsah a termíny sledování faktorù
pracovních podmínek. V Lovochemii bylo v roce 2003
evidováno vèetnì provozovny GSH Mìstec Králové
12 rizikových prací se 45 pracovníky.
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Informovanost
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Zamìstnanci spoleènosti jsou souèasnì i obyvateli
pøilehlého regionu. Mají tedy bezprostøední zájem
na sniování míry vlivu spoleènosti na ivotní prostøedí.
Informovaností o vlivu spoleènosti na ivotní prostøedí
získávají pocit sounáleitosti s ostatními obèany
a kriticky pøistupují k poruování technologického
reimu na výrobnách.

Zpráva je urèena pro okruh zájemcù o problematiku
ochrany ivotního prostøedí v a.s. Lovochemie.

Problematice ivotního prostøedí je vìnována
pozornost v podnikovém èasopisu Lovochemik.
Zde jsou zamìstnanci i veøejnost seznamováni
se zámìry a cíli Politiky ochrany P Lovochemie, a. s.,
i s pravidelným hodnocením stavu ivotního prostøedí, které mùe být její èinností ovlivòováno.

Dotazy budou zodpovìzeny na kontaktních
telefonních èíslech oddìlení ivotního
prostøedí:

Oddìlení ivotního prostøedí pøivítá pøipomínky
a námìty k ochranì ivotního prostøedí.

tel.:

+420 416 562 200
+420 416 563 760
+420 416 563 742
e-mail: ekologie@lovochemie.cz

Pøehled výsledkù 1997 - 2003
Indikátor

1997

1998

1999

2000

1. SO2

1 896

1 996

1 024

866

786

713

989

2. NOx

969

960

662

799

613

741

673

3. CO

49

42

42

30

19

19

41

I. Ochrana ovzduí

2001 2002 2003

t/rok

61

52

39

49

49

38

56

240

104

70

81

93

89

72

1. CHSKCr

584

472

415

512

741

565

577

2. nerozputìné látky

191

165

132

184

247

184

205

13 309

13 057

13 148

15 651

18 218

9 119

7 892

55

41

27

16

12

13

14

1 293

1 034

675

607

618

601

479

61

51

70

149

208

124

108

44 043 35 809

22 946

22 516

33 079 14 565

9 686

4. Tuhé emise
5. NH3

II. Odpadní vody

t/rok

3. rozputìné anorganické soli
4. P - celkem
5. Nanorg
6. Zn

III. Odpady

t/rok

1. Odpady celkem

364

361

473

285

354

672

227

1 943

1 691

1 530

1 825

1 827

1 577

2 326

91

97

92

105

105

93

97

3

mil. m /rok

50,4

46,3

16,0

24,6

21,7

20,0

30,1

1. Investice celkem

mil. Kè

235

198

144

136

659

548

241

2. Investice do P

mil. Kè

102

58

20

46

18

43

21

%

43,4

29,3

13,7

33,8

2,7

7,8

8,7

90

87

91

72

85

90

91

1.1 z toho nebezpeèné odpady

IV. Pøírodní zdroje a energie
1. Celková spotøeba energie
- z toho elektrická
2. Celková spotøeba vody

TJ/rok
GWh/rok

V. Investice

3. Podíl investic do P

VI. Provozní náklady celkem
Provozní náklady celkem

mil. Kè
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DÌKUJEME ZA POZORNOST

Lovochemie, a.s.
Terezínská 57
410 17 Lovosice, CZ
Tel.: +420 416 561 111
Fax: +420 416 533 098
E-mail: info@lovochemie.cz
www.lovochemie.cz

