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Aktuálně

Aktuálně

Slavnostní setkání
s jubilanty

Setkání se starosty
přilehlých obvodů
I přes nepříznivou situaci v posledních měsících, kdy se každý z nás
nějakým způsobem potýká s dopady surovinové a energetické krize,
jsme jako společnost rádi, že se nám i nadále daří realizovat podporu
subjektům, se kterými dlouhodobě spolupracujeme.
Proto jsme i letos finančně podpořili činnost vybraných městských

ky z oblasti životního prostředí za rok 2021. Rovněž jsme obdrželi

obvodů, které jsou v blízkosti našeho areálu. Jedná se o městské

poděkování za kvalitní a proaktivní komunikaci a dosavadní

části Mariánské Hory a Hulváky, Novou Ves, Lhotku a Hošťálkovice.

velmi dobrou spolupráci, čehož si velmi vážíme. Naši společnost

Se všemi starosty těchto obcí jsme se sešli u příležitosti předání

na schůzkách reprezentoval Ing. Aleš Hanslík, Ph.D., MBA,

darovacích smluv. V rámci těchto návštěv jsme zjistili, co je

a Mgr. Pavlína Besedová.

Ve čtvrtek 28. dubna 2022 se uskutečnilo tradiční setkání vedení společnosti
se zaměstnanci, kteří slavili životní nebo pracovní jubileum.
Setkání se uskutečnilo v řecké restauraci

S kolegy jsme diskutovali aktuální témata,

Knossos za přítomnosti personální mana-

která rezonují firmou, a světové dění. Ještě

žerky Mgr. Miroslavy Jeřábkové a předsedy

jednou kolegům děkujeme za účast a přeje-

Mgr. Pavlína Besedová

odborové organizace Pavla Hochmutha.

me do dalších let jen to nejlepší.

Lidské zdroje a komunikace

v obvodech nového, jak spolupracují v rámci uprchlické krize a na
jakých projektech aktuálně pracují. Za naši společnost jsme starosty

Mgr. Pavlína Besedová

obeznámili s aktuálním stavem investic a prezentovali jsme výsled-

Lidské zdroje a komunikace
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Hospodářské výsledky

Vysokým cenám vstupů
čelíme razantním růstem
prodejních cen

Pro dosažení dobrých výsledků
se stává stále naléhavější
dodržování spotřebních
norem při výrobě a ještě více
vzrůstá nutnost odpovědného
hospodaření s energiemi.

V první, téměř ukončené, polovině roku 2022 naše společnost prozatím
navazuje na výsledkový trend z předchozích let. Naše hospodářské výsledky
jsou na uspokojivé úrovni, a to jak absolutně, tak i ve srovnání se stejným
obdobím loňského roku.
Důvody stále přetrvávají, jsou jimi ustálené objemy prodejů

Prodeje ve většině našich segmentů jsou prozatím podle očekává-

a rovněž odpovídající krycí příspěvek. Toho bylo dosaženo pouze

ní. Prodej anilinu do BorsodChem Zrt. je stabilní. Externím odběra-

za nutnosti opětovného razantního navýšení prodejních cen, jako

telům bylo prozatím expedováno více, než bylo původně očekává-

reakcí na neustále přetrvávající vysoké ceny energií – elektrické

no. Prodeje DCHA jsou stále na vysokých hodnotách, jsou na

energie a zemního plynu na komoditních burzách a stále rychleji

kapacitních možnostech výroby. Rovněž tržby CHA jsou na stejných

rostoucí ceny vstupů prakticky ve všech položkách. Bohužel,

úrovních jako v předchozích měsících a blíží se tak rovněž kapacit-

někteří zákazníci odmítli akceptovat navýšení cen a přerušili

ním možnostem. Celkový odbyt speciálních aminů je počátkem

odběry. Věřme, že jen dočasně. Pro dosažení dobrých výsledků

roku opět na vysokých úrovních, hlavním tahounem je zde

se stává stále naléhavější dodržování spotřebních norem při výrobě

nepřekvapivě stále prodej PU katalyzátorů, hlavně pak DMCHA.

a ještě více vzrůstá nutnost odpovědného hospodaření s energie-

V roce 2022 opět plánujeme provádět pravidelné měsíční expedice

mi. Úspory v oblasti operativních a finančních nákladů rovněž

koncentrované kyseliny dusičné, a to jak do mateřské společnosti,

mohou významně přispět k dosažení očekávaných výsledků.

tak i externím odběratelům. Tato skutečnost výrazně přispívá
ke stabilitě výroby této komodity.

Hladina cen hlavních surovinových vstupů je od počátku roku
Většina výrobních linek od počátku roku provozovala prozatím

projevují logistické problémy při dodávkách do

budeme v hledání nových perspektivních zákazníků

loňského roku. U cen elektrické energie a zemního plynu jsou ceny

bez závažných poruch a provozních problémů. Drobné provozní

zámoří – uzavřené a přeplněné přístavy. Výroba

a budování stabilních dlouhodobých obchodních

na energetických burzách více než pětkrát vyšší. Ceny čpavku,

problémy byly vyřešeny okamžitě bez podstatného dopadu na

DEOX je na standardní úrovni, plynulá a stabilní.

vazeb. Pokračovat bude i orientace na potřeby

převážně vyráběného ze zemního plynu, rovněž velmi výrazně

objem výroby. Výroba anilinu byla počátkem roku blízko aktuálních

narostly, nárůst je také téměř pětinásobný se srovnatelným

kapacitních možností. To stejné platí i pro výrobu nitrobenzenu,

Závěrem můžeme konstatovat, že uplynulé období

výrobu a stálou dostupnost našich výrobků. K tomu

obdobím loňského roku. Cena benzenu, hlavního surovinového

hlavního meziproduktu při výrobě anilinu. Celková produkce

roku naznačilo, že letošní výsledky mohou opět

budou uzpůsobeny naše aktuální investiční záměry

vstupu, se v posledních měsících udržuje na velmi vysoké úrovni,

speciálních aminů je v souladu s očekávanou úrovní, daří se zajistit

navázat na úspěšné předchozí roky, a můžeme jen

i již započatý plán rozvoje na střednědobé období.

nahoru ji žene stále rostoucí cena ropy na burzách. Z celkových

a udržet výrobu všech jednotlivých speciálních aminů podle

plně doufat, že administrativními opatřeními

výsledků prozatím vyplývá, že se poměrně úspěšně daří tyto

požadavků zákazníků, i když hlavně v tomto segmentu se projevují

souvisejícími s již výše zmíněným konfliktem,

Ing. Radek Šajtar

většinou významně vyšší ceny vstupů pokrýt dobrými prodejními

problémy s dodávkami některých surovinových specialit. Objem

nebudou nijak významně ovlivněny. V tomto roce

Zástupce finančního manažera

cenami, a tím dosáhnout uspokojivých krycích příspěvků. Význam-

výroby DCHA je stále na vysoké úrovni, umožňuje tak maximální

budeme intenzivně pokračovat v trendu započatém

ně tomu nahrává i prozatím stále neklesající zájem o naše produkty

uspokojování zvýšených požadavků zákazníků. Výroba CHA

v předchozích letech, a to s orientací na zákazníky

mezi všemi významnými odběrateli. Tomu nahrává i prozatím ne

odpovídá aktuální poměrně vysoké poptávce a svým plynulým

mimo skupinu BorsodChem. Prioritně je podporo-

zcela obnovený světový logistický systém, včetně uzavřených

provozem tak umožňuje plné pokrytí potřeb zákazníků a zároveň

ván přechod na prodej našich produktů, u kterých je

čínských měst a přístavů z důvodu výskytu Covid-19.

je i dostatečná pro produkci některých speciálních aminů, kde je,

anilin využíván jako surovina pro další zpracování na

stejně jako DCHA, jedním z hlavních meziproduktů. Zde se naopak

výrobky s vyšší přidanou hodnotou. Pokračovat

na nesrovnatelně vyšší úrovni ve srovnání se stejným obdobím
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zákazníka – bude kladen důraz na kvalitu, plynulou

7

Nový Rozvoj léto 2022

Chemie patří k životu

Téma čísla

Téma čísla

Nízkouhlíková
budoucnost
Žijeme uprostřed klimatické a surovinové krize. Technologická evoluce,
která neustále zrychluje, může již v brzké době přinést překvapivá řešení
a naději do budoucna. Řešení, která se nám ještě nedávno zdála být
z oblasti Sci-Fi, se však již dnes stávají realitou.

Wanhua Chemical navázala
spolupráci s Hehai Integrated
Intelligent Energy

ním nových energetických zdrojů, nashromáždila bohaté praktické

Společnosti Hehai New Energy a Wanhua Chemical zahájily jednání

zkušenosti s komplexním využíváním zdrojů odpadního tepla.

o spolupráci v srpnu loňského roku. Po čtyřech měsících technic-

Společnost Wanhua Chemical patří k nejinovativnějším podnikům

kých diskusí a obchodní komunikace byl vytvořen praktický plán

v čínském zpracovatelském průmyslu a disponuje množstvím zkuše-

projektu. Ten má v blízké budoucnosti výrazně zlepšit efektivitu

ností s komplexním využitím středně a vysoce koncentrované tepel-

využití energie ve společnosti Wanhua a vytvoří nový model

né energie. Společnosti budou inovativně kombinovat různé

globálních úspor energie. Pro společnost Wanhua to bude také

energeticky úsporné technologie za účelem recyklace a opětovné-

představovat nové východisko pro vědecké zkoumání cesty

ho využití odpadního tepla z výrobních jednotek, dodávek vysoce

praktického uplatňování koncepce nízkouhlíkového rozvoje

kvalitní tepelné energie pro výrobu a zajištění tepla pro obyvatele

a společnost bude dále usilovat o poskytování spolehlivých

města Yantai. Dokonalou kombinací energeticky úsporné technolo-

a pokročilých řešení pro inovativní využívání energie v celém

gie s využitím odpadního tepla se ročně ušetří přibližně 2,6 milionu

chemickém průmyslu.

tun uhlí a 20 milionů metrů krychlových vody a vznikne tak projekt,
který může sloužit jako vzor dobré praxe pro globální chemický
průmysl.
Dne 17. ledna dopoledne proběhl v hotelu

města Gao Junbo. Přítomni byli také

Yantai Dongshan slavnostní podpis dohody

předseda představenstva společnosti

o projektu Wanhua Chemical-Hehai

Wanhua Chemical Liao Zengtai a předseda

Integrated Intelligent Energy. Dohodu

společnosti Hehai New Energy Yang Jiahua.

Energy a ocenil otevřenost obou společností vůči novým přístu-

chytrých energetických řešení podepsal

Liao Zengtai ve svém projevu při této

světové chytré město založené na nízkoemisních technologiích,

Hua Weiqi, výkonný viceprezident společ-

příležitosti uvedl, že globální změna klimatu

nosti Wanhua Chemical a Wang Guangying,

je v současné době hlavní výzvou pro

viceprezident společnosti Hehai New

lidstvo a musíme se vydat cestou ekologic-

Energy. Slavnostního podpisu se zúčastnili

kého nízkouhlíkového rozvoje, abychom

Liao Zengtai

vrcholní představitelé města Yantai –

dosáhli harmonického soužití člověka

Předseda představenstva

starosta Zheng Deyan, místostarosta

s přírodou. Společnost Hehai, jako přední

společnosti Wanhua

Mou Shuqing a generální tajemník Rady

high-tech společnost zabývající se využívá-

o spolupráci v oblasti integrovaných

8

Zheng Deyan ve svém projevu poblahopřál k navázání úzké
spolupráce mezi společnostmi Wanhua Chemical a Hehai New
pům. Zdůraznil dále závazek městské rady učinit z Yantai přední
k čemuž přispěje intenzivnější strategická spolupráce společností
Wanhua Chemical a Hehai New Energy, jejímž cílem je zajistit
vysoký standard vytápění města s využitím odpadního tepla
z chemického průmyslu. Očekává se, že projekt přinese plodné
výsledky při podpoře zeleného a nízkouhlíkového rozvoje průmyslu
nebo čistých topných systémů a při řešení problémů rozvoje na
místní a národní úrovni.
9
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Foto měsíce

Wanhua Chemical a Huaneng společně staví ve městě Yantai,
které je sídlem naší mateřské společnosti, novou 600MWp
solární fotovoltaickou elektrárnu v moři.

Yantai Eco City,
město budoucnosti
Město Yantai, v němž sídlí naše mateřská společnost Wanhua, neustále hledá
udržitelná řešení, která pomohou zlepšit kvalitu života obyvatel ve městě.
Jedním z nejnovějších projektů vedení města je přestavba velké

uživatelské zkušenosti, průvodce optimalizací prostoru a služeb

průmyslové oblasti starých továren a skladů v okrese Zhifu na

a podpoří efektivitu provozu.

západě města na moderní Yantai Eco City. Při jeho tvorbě se Číňané

Třetí pilíř stojí na „bezpečnosti a pohodlí“. V tomto případě hraje

nechali inspirovat skandinávským životním stylem.

klíčovou roli design zaměřený na bezpečné a pohodlné životní

Město stojí na 4 pilířích

Společnosti Wanhua Chemical a China Huaneng Group v minulém roce společně založily společnost Huaneng (Haiyang) Photovoltaic New
Energy Technology a budou ve městě Yantai v provincii Shandong vyvíjet novou solární elektrárnu. Po dokončení bude projekt generovat
700 milionů kWh elektrické energie ročně. Vyrobená energie nahradí především energetické potřeby průmyslového parku Wanhua Yantai,
které v současnosti zajišťuje spotřeba uhlí, a bude mít velmi pozitivní vliv na cíl Wanhua přispět k realizaci uhlíkové neutrality. Nová solární
elektrárna sníží emise oxidu uhličitého o více než 700 000 MT ročně. Projekt přispěje k udržitelné výrobě elektřiny, podpoří místní ekonomickou prosperitu a zlepší životní úroveň lidí.
10

prostředí. Autoři projektu chtějí, aby se lidé v Yantai Eco City cítili
pohodlně a bezpečně jak po fyzické, tak po psychické stránce.
Cílem je vyvolat pocit, že jejich komunita pracuje na zlepšení kvality

V Číně mají rádi pořádek a systémový přístup. Nové chytré zelené

jejich života. Bezbariérové provedení veřejných prostor a nabíjecí

město je proto založeno na 4 pilířích. První pilíř je „zelený“. Podpo-

stojany pro elektrická vozidla podporují bezuhlíkovou mobilitu.

ruje koncept ochrany životního prostředí a využívání obnovitelných

Ekologicky uvědomělé volby spolu s pohodlím a všesměrovým

zdrojů energie, o kterých mluvil Liao Zengtai, předseda představen-

bezpečnostním systémem zajišťují, že obyvatelé a návštěvníci jsou

stva společnosti Wanhua při podpisu smlouvy o chytrých energetic-

v bezpečí ve všech denních i nočních hodinách.

kých řešeních. Recyklovatelné zdroje, zelené stavební materiály,

Čtvrtý a poslední pilíř se nazývá „komunita“. Je charakteristickým

solární panely, energeticky úsporná izolace, recyklace dešťové vody,

znakem Yantai Eco City. Do Eco City jsou hladce integrovány

ochrana biodiverzity, to vše přispívá k tomu, že Eco City je šetrné

všestranné komunitní scény a bohaté prostory pro socializaci.

k životnímu prostředí.

Město dokonce staví svou vlastní hokejovou halu, která je po

Druhý pilíř cílí na „digitální technologie“. Využívá pokročilé digitální

švédském vzoru klíčovým střediskem pro komunitní setkávání pro

technologie k vybudování SMART řešení a tzv. inteligentní komuni-

děti i dospělé, kteří si zde mohou zahrát třeba lední hokej. Kromě

ty. Technologie je integrována s digitálním softwarem pro zlepšení

sportovní haly je celé Eco City protkáno venkovními hřišti pro děti

11
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a běžeckými dráhami pro dospělé. Veřejné prostory doslova vybízejí
obyvatele Yantai Eco City k trávení času venku, v přírodě a na
čerstvému vzduchu a nabízejí společný prostor pro interakci.

V chytrém městě venkovní
popelnice neuvidíte

Dobrovolná dohoda s Moravskoslezským krajem

BorsodChem MCHZ uzavřel
dobrovolnou dohodu
ke zlepšení ovzduší v kraji

Všechno zlé je k něčemu dobré
„COVID-19 byl pro lidi v Číně mementem. Znovu začali přemýšlet
o tom, jak a kde žijí. A jaké má jejich chování dopad na planetu,” říká
Švéd Jesper Jos Olsson, CEO skupiny White Peak, která Yantai Eco
City staví. „Dokonce bych řekl, že Covid urychlil změnu k lepšímu.
Otevřel brány pro novou éru čínského městského života. Vize
udržitelného bydlení je pro obyvatele nyní aktuálnější než kdykoli
předtím.“ Má na mysli především to, že pandemie změnila zažité
způsoby, jakými lidé ve městě žijí a pracují. „Zkušenost, že jsou
týdny i měsíce doma v karanténě nebo dokonce pracují jen

Číňané s ohledem na zkušenost s Covid-19 stále více požadují

z domova, spolu s potřebou společensky se distancovat na veřej-

zdravé životní prostředí. Kvalita vzduchu, včetně zápachu a koncent-

ných prostranstvích, přiměla mnoho lidí přehodnotit své životní

race bakterií a virů, je důležitým faktorem při rozhodování o koupi

prostory, a to včetně svých domovů. Lidé doma chtějí čistý vzduch,

bytů. Byty v Yantai Eco City proto mají podzemní vakuový sběr

vyčištěnou vodu, separaci odpadu a dezinfekci, která jim pomůže

odpadu pro jeho hygieničtější odstraňován. „Jsem ráda, že zdejší

chránit se před nemocemi. Chtějí také žít v pečující komunitě, která

apartmány využívají vakuový systém sběru odpadu, který odpadky

může podporovat jejich fyzickou, duševní a emocionální pohodu.”

odvádí přímo do podzemního sběrače. Už nemusíme vynášet

V současné době je podle Olssona Yantai Eco City nejžádanějším

odpadky ven na ulici a potýkat se s páchnoucími popelnicemi,” říká

místem k bydlení ve městě. K vysoké poptávce po bydlení

Lisa Dong, jedna z nových rezidentek, která si s manželem a synem

v zeleném chytrém městě přispívá kvalita zpracování veřejného

byt v Eco City pořídila. „Přemýšleli jsme o tom, jak žijeme, a koncept

prostoru i samotné vybavení bytů. Všechny byty mají vlastní

Eco City je to, kam chceme jít. Cítíme, že svým vlastním malým

vzduchotechniku, vlastní čističky vody a využívají podzemní systém

způsobem pomáháme řešit ekologické problémy Číny,“ říká

vakuového sběru odpadu.

závěrem Lisa Dong.

BorsodChem MCHZ uzavřel s Moravskoslezským krajem novou dobrovolnou
dohodu nad rámec zákonných povinností. Podpis dohody zavazuje zúčastněné
strany ke krokům, které pomohou zlepšit ovzduší v regionu.

Vzduchotechnika standardem
V Číně je kvalita ovzduší jedním z největších problémů zejména
v centrech největších měst. Čínští spotřebitelé si dobře uvědomují,
že znečištěné ovzduší potenciálně způsobuje rakovinu, mrtvici
a infarkty, a proto jsou velmi citliví na kvalitu ovzduší. Aby bylo
zajištěno, že obyvatelé dýchají zdravý vzduch, jsou byty v Eco City
vybaveny duálním systémem čerstvého vzduchu, který nepřetržitě
vyměňuje vnitřní vzduch se vzduchem venkovním a přitom filtruje
částice PM 2,5.

Ekologická regulace teploty
Yantai je pobřežní město a vzduch je zde vlhký. Zákazníci kladou
důraz na schopnost udržovat vnitřní teploty v pohodlném rozmezí.
Zároveň chtějí systémy regulace teploty, které jsou šetrné
k životnímu prostředí. Byty v Eco City jsou proto vytápěny vzduchovým tepelným čerpadlem, které umožňuje nastavit vnitřní teploty
na nejpohodlnější teplotní rozsahy pro člověka, 18–25 °C v zimě
a 23–28 °C v létě. Teplotní pohodu v domácnostech má na starost
podlahové vytápění. Samozřejmostí vybavení je rovněž stínící
technika. K ohřevu vody je použit solární systém, který zaručuje
ekologicky nezávadnou teplou užitkovou vodu.
12

Eco City bude
potřebovat ke
svému provozu
o 20 % méně
energie

„Stav ovzduší v našem kraji je velké téma.

jednání a podepisuje dohody nové.

samozřejmá podpora a realizace investič-

Vyrovnáváme se s důsledky průmyslové his-

Prvním podnikem, který chce proaktivně

ních akcí, které jsou základem pro toto úsilí.

torie našeho kraje, potýkáme se s emisemi,

přispět ke zlepšení kvality ovzduší

V uplynulých pěti letech jsme dvacetipro-

které se k nám dostávají od našich polských

v regionu, je společnost BorsodChem

centní podíl do „zelených a bezpečných“

sousedů, řešíme lokální topeniště. Chceme

MCHZ. Dobrovolnou dohodu podepsali

investic vždy výrazně překročili a i výhled

použít každý dostupný nástroj, který by

radní Moravskoslezského kraje Zdenka

do dalších let vypadá stejně optimisticky,“

situaci u nás pomohl zlepšovat.

Němečková Crkvenjaš a jednatelé společ-

řekl jednatel společnosti BorsodChem

A zodpovědný přístup velkých podniků,

nosti BorsodChem MCHZ Přemysl Antecký

MCHZ Přemysl Antecký.

které podniknou aktivity nad rámec zákon-

a Vladimír Karkoška.

Ke krokům nad rámec legislativy se

ných požadavků České republiky i Evropské

Společnost BorsodChem se v dobrovolné

v dobrovolné dohodě zavázal také Mo-

unie, má rozhodně své pozitivní dopady.

dohodě kromě jiného zavázala každý rok

ravskoslezský kraj. Například slíbil zvýšit

Podle nejnovější situační zprávy se ovzduší

financovat do ekologických a bezpečných

náklady na nadlimitní čištění pozemních

u nás skutečně významně zlepšilo a my

řešení minimálně 20 % všech investičních

komunikací, které spravuje. „Také budeme

určitě chceme, aby tento trend pokračoval,“

prostředků společnosti nebo každoročně

finančně podporovat projekty, které řeší

uvedla radní Moravskoslezského kraje pro

zajišťovat údržbu zeleně a komunikací

využívání srážkových nebo odpadních vod.

životní prostředí Zdenka Němečková Crk-

v areálu společnosti včetně výsadby

Přispějeme i na efektivnější nakládání

venjaš a připomněla, že v minulosti měl kraj

nové zeleně ve výši minimálně 2 miliony

s komunálními odpady v obcích. Z krajské-

uzavřenou dobrovolnou dohodu se sedmi

korun. „Minimalizování environmentálních

ho rozpočtu opět podpoříme výměny sta-

podniky. Každoroční hodnocení potvrdila,

dopadů výroby v BorsodChem MCHZ je

rých kotlů za ekologické nebo se například

že všechny strany své závazky splňovaly.

dlouhodobým trendem, a pro zaměstnance

podělíme o náklady na regionální monito-

Dohody byly uzavřeny na dobu určitou, je-

na všech stupních řízení i každodenní praxí.

ring kvality ovzduší,“ uzavřela krajská radní

jich platnost již skončila. Kraj proto obnovil

Stejně tak je pro vedení společnosti zcela

Zdenka Němečková Crkvenjaš.

13

Nový Rozvoj léto 2022

Chemie patří k životu

Udržitelnost

Rozhovor čísla

Od 1. června platí v areálu
BC MCHZ nový způsob
třídění odpadů

Ondřej Stružínský:
Naše investice nepodléhají
módním trendům
V každém čísle vám Nový Rozvoj přináší zajímavý rozhovor
s lidmi z naší společnosti. Dnešním respondentem byl Ondřej Stružínský.
V týmu projektů rozvoje plánuje budoucnost našeho závodu.

Na sběrných místech v areálu naší společnosti se od konce května začaly
objevovat nové sběrné nádoby (kontejnery) na tříděný odpad.
Změna ve způsobu separace odpadů byla naší společnosti stanovena
rozhodnutím Krajského úřadu a je účinná od 1. června letošního roku.
Povinnost provádět třídění odpadů (separace jednotlivých složek)
je obecnou povinností, která je v českém právním řádu zakotvena
již více než 20 let, a týká se každého z nás – doma, na pracovišti, při
cestování. Společnosti BorsodChem MCHZ s.r.o. je povinnost třídit
odpady uložena i v rámci integrovaného povolení.
Rozsah třídění komunálních odpadů v naší společnosti je určen způsobem, jakým je nakládáno s vytříděným odpadem u společnosti
OZO Ostrava, která zajišťuje odvoz a následné zpracování odpadů.
V čem tedy spočívá změna? Společnost OZO Ostrava měla udělenou
výjimku z netřídění odpadů, a v areálu naší společnosti bylo možné
ukládat papír a plasty v jedné sběrné nádobě. To již od 1. června
nebude možné, a bude nutné separovat zvlášť papír a zvlášť plasty.
Změna se netýká pouze naší společnosti, ale i jiných subjektů, které
v areálu společnosti sídlí (Dukol Ostrava s.r.o., PROMONT a.s.).
I u těchto subjektů došlo ke změně ve způsobu třídění odpadů.
Počet míst s kontejnery (sběrnými nádobami) v areálu naší společnosti se nemění, a zachován zůstane i svozový režim s tím, že plasty
a papír budou odváženy samostatně.

Ing. Ondřej Stružínský nastou-

Základní změnou je doplnění
kontejnerů tak, aby byl samostatný
kontejner na plast a plastové
obaly, samostatný na papír
a papírové obaly a samostatný
kontejner na zbytkový komunální
odpad.

pil do naší firmy v roce 2010 na
pozici technologa SA. V současnosti zastává funkci vedoucího
projektů rozvoje

Konkrétní způsob třídění odpadů byl podrobněji popsán ve Výboru
BOZP v květnu 2022, a dále bude vysvětlen v rámci periodického
školení vedoucích zaměstnanců v červnu 2022.
Připomínám, že třídění odpadů je zákonnou povinností a týká se
každého z nás. Svou případnou neukázněností můžete vystavit naši
společnost finančním postihům při kontrolách orgány státní správy.
Pro dodržení správné praxe budou jednotlivé budovy vybaveny
označenými sběrnými nádobami (koši) v kuchyňkách, v kancelářích
pak bude možné doplnit třetí odpadkový koš. Stejně tak již byly
o správné praxi instruovány zaměstnankyně společnosti ProBank,
které provádějí úklid.
Ing. Aleš Hanslík, Ph.D., MBA
Technický manažer
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Přibližte, prosím, na úvod našeho rozhovoru čtenářům náplň

řeší týmově a teď mám na mysli nejen náš tým,ale i ostatní kolegy

u nás, spíše to byly pouze drobné rozdíly

kopcích. V poslední době pak ještě doháním

Můžete nám prozradit Vaše plány na

Vaší práce. V současné době působíte na pozici vedoucího pro-

napříč společností. Asi by bylo naivní si myslet, že projekt takového

dané kulturní odlišností.

resty v četbě.

léto? Plánujete nějakou dovolenou?

jektů rozvoje, jak třeba probíhá Váš běžný pracovní den?

rozsahu je schopno připravit několik málo lidí, byť velmi schopných.

Tak na úvod je asi potřeba zmínit, že je těžko říct, co znamená běžný

Naše úloha je pak koordinovat jak kolegy v MCHZ, tak i případné

Čemu se rád věnujete ve volném čase?

Co je pro Vás největší relax? Při jaké

ným projektům bude nadcházející období

den. Jedinou rutinu, kterou mám zavedenou, je čas příchodu do

dodavatele a licensory, a následně připravit podklad pro schválení

Provozujete nějaký sport?

činnosti si nejvíce odpočinete?

náročné sladit s dovolenou, ale rádi by-

práce a čas oběda. Ostatní hodně závisí na tom, co se momentálně

projektu. Mimo této, řekněme hlavní náplně práce, máme každý i

V poslední době největší porci volného času

Vzhledem k povaze práce se snažím odpo-

chom, vzhledem k věku potomstva, vyrazili

řeší a v jaké fázi. Někdy jsou hlavní náplní různé schůzky, které se

svou vlastní agendu, například správu mapových podkladů, interní

vyplňují děti. Nicméně vždy jsem tíhnul

činek trávit aktivně, takže v podstatě k výše

někam na jih ke slané vodě.

většinou týkají projektů samotných nebo přípravy investičního

audity, účast v různých pracovních skupinách a tak podobně.

k outdoorovým sportům, ať už to byla

uvedenému bych přidal jakoukoliv fyzic-

turistika, horský běh nebo cyklistika. Takže

kou aktivitu, třeba práci v lese. Na druhou

Jaká investiční akce pro Vás byla zatím nejnáročnější a která

pokud čas a děti dovolí, rád se projedu

stranu, občasná únava „z ničeho“ má taky

pro Vás naopak byla něčím jedinečná nebo oblíbená?

nebo proběhnu po Beskydech nebo jiných

něco do sebe.

plánu, občas je potřeba i nějaká administrativa. V tomto je náplň
práce opravdu pestrá.

Vzhledem k chystaným nebo už realizova-

Letos ve společnosti „slavíte“ dvanáctileté výročí, zavzpomíná-

Každý projekt má svoje specifika. Pokud mám ale vyzdvihnout pou-

te na Vaše začátky v MCHZ?

ze jeden, tak to bude asi projekt nové plničky sudů a IBC. Je to sice

Na první den v MCHZ si pamatuji velmi dobře, ani se nechce věřit,

projekt, který se netýká výroby nebo technologií, ale svou komplex-

že už je to taková doba. Vstupní školení, fasování a první den na

ností a časovou náročností ho považuji za asi nejnáročnější. Tento

mistrovně Speciálních aminů I. Začínal jsem jako technolog na

projekt se dotýká nebo brzy dotkne snad úplně všech v MCHZ.

speciálních aminech a myslím, že jako první setkání s průmyslovou

Jestli to bude i nejoblíbenější projekt se teprve ukáže, ale věřím,

chemií to v rámci MCHZ byla velmi dobrá zkušenost. Ostatně, větši-

že se zařadí hodně vysoko.

na kolegů, kteří v MCHZ působili nebo působí jako technologové,
si výrobnou aminů prošla.
Vnímáte pro svou pozici jako důležité či přínosné, že jste řadu
let působil v provozu, a máte tak praktickou zkušenost s výrobou, pro kterou plánujete další rozvoj? Dala by se Vaše pozice
vůbec vykonávat bez obdobné zkušenosti?
Rozhodně to přínosem bylo a stále je. Dokonce bych řekl, že je to
jedním ze základních předpokladů. Neumím si představit navrhovat, optimalizovat nebo jinak zasahovat do stávajících výroben bez
toho, aby člověk neměl alespoň nějakou představu o tom, jak to
funguje. Na základě toho by pak měl vypadat i ten samotný zásah,
aby byl funkční a zároveň, pokud možno, citlivý.

Projekt nové
plničky sudů
a IBC se brzy
dotkne nás všech

Jaké jsou hlavní parametry, které by měla jakákoliv investice
splňovat, aby byla akceptovatelná pro vedení? Co vše musíte
předem zpracovat a vyhodnotit?

V naší společnosti již působíte nějaký čas. Vnímáte nás jako

Každá investice by z principu měla být přínosem. To může zname-

firmu a zaměstnavatele, co drží krok s dobou?

nat vylepšení technologie z pohledu spotřebních norem surovin

Tady se asi úvodem sluší říct, že vždy je co vylepšovat. Nicméně

a energií, zlepšení pracovního prostředí, zavedení nového produktu

z mého srovnání s kolegy v okolních firmách si dovolím tvrdit,

nebo zvýšení kapacity a podobně. Podle rozsahu projektu

že v MCHZ se vcelku daří udržet rozumný poměr mezi progresem

se posuzuje náročnost z pohledu projektové dokumentace, časové

a řekněme zajetými kolejemi. Změny jsou uvážené a mají nějaké

a finanční stránky. U větších projektů se zpracovává „Studie provedi-

opodstatnění. Většinou se nejedná o ty, které podléhají, řekněme

telnosti“ nebo marketingové studie. No, a protože o peníze jde až

módním trendům.

v první řadě, tak se u většiny projektů hodnotí takzvaná návratnost
investice. Toto je jedno z kritérií, podle kterého se vedení rozhoduje,

V rámci sdílení „best practise“ a rozšiřování zkušeností jste měl

zda dostane projekt zelenou.

možnost navštívit před pár lety naši mateřskou společnost
v Číně. Co Vám tato zkušenost dala? Daly se některé poznatky

Váš tým je, co do počtu členů, relativně malý – čítá 3 zaměst-

aplikovat v našich podmínkách?

nance včetně Vás. Máte každý svou vlastní ustálenou agendu

Ony ty návštěvy byly už dvě a každá dovolila vidět naši mateřskou

nebo na každé akci pracujete týmově?

společnost trochu jinak. Ta první byla delší a více zaměřená na

Co se projektů v rámci plánu přípravy týče, tak ty mají rozdělené ko-

každodenní výrobní provoz. Ta druhá se pak týkala konkrétního

legové a každý zodpovídá za svůj projekt. Velké projekty typu nové

projektu a jeho nastavení. Nedá se říct, že bych tam narazil na něco,

výrobny adiabatického nitrobenzenu a podobně se samozřejmě

co by bylo opravdu přínosné aplikovat

16

17

Děkujeme za rozhovor.

Nový Rozvoj léto 2022

Chemie patří k životu

Kalendárium

Nejtalentovanější chemici historie

Data, která se velkým písmem zapsala
do historie naší firmy

Mendělejevova tabulka se stala
základním kamenem chemie

25.7.

Tématem letošního roku je „Rok řízení talentů.“ V našem seriálu „Nejtalentovanější chemici
historie“ vám postupně představíme čtyři muže, kteří zásadním způsobem ovlivnili náš obor.
Dnes pokračujeme druhým v pořadí – Rusem Dmitrijem Ivanovičem Mendělejevem.

Traduje se, že Mendělejevovi se periodická tabulka
zjevila ve snu. Jestli je to pravda, to se nikdy nedozví-

Dmitrij Ivanovič

me. Mendělejev každopádně navázal na práce celé

Mendělejev

řady chemiků, kteří se prvky podle vlastností pokouše-

(8. 2. 1834 – 2. 2.

li seřadit před ním. Jeho systém se ukázal jako nejlepší.

1907) byl ruský

Proto se prosadil a proto se jmenuje po něm.

vědec mimořádně
širokého záběru.

To, co na první pohled vypadá odtažitě, složitě a vědá-

Působil především

torsky, se stalo základem moderní chemie, bez které

jako chemik, fyzik,

by naše životy byly zcela jiné. Ruský chemik prvky

geolog, metrolog,

přehledně seřadil podle rostoucí hmotnosti jejich ato-

meteorolog, ekonom

mů. Až později se zjistilo, že hmotnost atomů je dána

a technolog chemic-

rostoucím počtem protonů v jejich jádře (takzvaným

kých, těžebních

protonovým číslem). Mendělejev o protonech ještě nic

i zemědělských

25. července 1978 jsme začali s moderním účetnictvím. Díky směrnici
č. 78/660/EEC jsme poprvé poskytli zahraničním investorům a bankám
informace založené na mezinárodně uznávaných účetních principech,
zásadách a standardech.

procesů.

Francouz

25. července 1984

Z vesmír-

25. července 2000

Během

Louis Blériot uskutečnil první přelet

né lodi Sojuz T7 vystoupila poprvé

vzletu z pařížského letiště havaroval

nad kanálem La Manche v letadle

do volného prostoru v kosmu žena.

nadzvukový letoun Concorde.

těžším než vzduch. Cesta z francouz-

Šestatřicetiletá rodačka z Moskvy

Nehodu nepřežilo 113 lidí. Prasklá

ského Calais do britského Doveru mu

Světlana Savická ve vesmíru experi-

pneumatika, která nehodu zapříčinila,

trvala 37 minut.

mentálně svařovala.

se stala společnému projektu British

Všiml si ale, že se v jeho tabulce přehledně a logicky

sibiřském Tobolsku, kde se začal brzy a trvale vyzna-

mění různé chemické a fyzikální vlastnosti jednotli-

čovat nízkou úctou ke světským i církevním autoritám,

vých prvků.

což po celý život pravidelně dokazoval. Po absolvování

Co se také stalo 25. července
25. července 1909

nevěděl (byly objeveny až dvanáct let po jeho smrti).
Dětství prožil Dmitrij Ivanovič Mendělejev v rodném

Airways a Air France osudným.

Pedagogického institutu v Petrohradu absolvoval ně-

Třeba oxidační číslo, elektronegativita nebo redoxní

kolik zahraničních pobytů. Po návratu do Ruska začal

a acidobazické vlastnosti. K čemu to bylo dobré?

přednášet na několika středních školách, nepominul

Mendělejevovi to umožnilo předpovědět nové prvky,

žádnou možnost napsat placený článek a přijal i práci

které v jeho době zatím ještě nebyly vědě známy. Do-

editora, která mu rychle přinesla pověst kvalifikova-

sud volná místa v tabulce pak byla postupně obsazo-

ného technologa.

vána například galliem, skandiem nebo germaniem.

V roce 1869 zveřejnil své zjištění závislosti chemického

Vědec, mezi jehož bohatou činnost patřil třeba

chování prvků na atomové hmotnosti známou jako

i návrh ledoborce, zemřel na rozsáhlý zápal plic. V čele

Periodický zákon. Ten umožnil vytvoření přehledného

smutečního průvodu o účasti přes 30 000 lidí nesli

systému chemických prvků, jehož platnost zůstala

studenti tabuli se zobrazením slavné soustavy prvků.

zachována i po pozdějších objevech elementárních

Místní tisk poznamenal, že od pohřbu Turgeněva

částic a zjištění skladby atomu. Světovou proslulost

a Dostojevského neviděl Petrohrad tak výrazný projev

Mendělejevovi přinesly objevy prvků, periodickým

obecného zármutku nad úmrtím velikého krajana.

zákonem předpovězených.
18
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Kvalita, ekologie, bezpečnost

Útvary

Informace
z útvarů

Kontrola Prevence
závažných havárií
Ve dnech 27. až 29. dubna 2022 proběhla plánovaná kontrola podle zákona
č. 224/2015 Sb., o prevenci závažných havárií. Integrovaná kontrola byla provedena
zástupci orgánů státní správy pod vedením České inspekce životního prostředí.

Na tomto místě Vám pravidelně přinášíme aktuální informace
z jednotlivých útvarů naší společnosti.

Další etapa estetizace areálu
V letošním roce pokračujeme v estetizaci
našeho areálu. Na řadu přišla hlavní recepce
a vrátnice na A-bloku.
Recepce na hlavní administrativní budově
je místem, kde se shromažďují návštěvníci,

Po úvodním společném zahájení a zhlédnutí bezpečnostního videa

Útvar Řízení výroby pak zajišťoval průběh kontrolní činnosti v oblas-

společnosti byli jednotlivým inspektorům přiděleni „průvodci“ ze

ti požární ochrany a prevence závažných havárií.

strany BorsodChem MCHZ dle svých odborností a byla vytipována

Kontrolní činnost se obecně zaměřuje na ty části výrobního řetězce,

výrobní zařízení ke kontrole.

které jsou z pohledu závažné havárie klíčové. V letošním roce

Útvar Kvality, ekologie a bezpečnosti zajišťoval průběh kontrolní

se kontrolní orgány zaměřily na výrobní zařízení jednotky kyseliny

činnosti z pohledu vyhrazených technických zařízení, hygieny práce

dusičné koncentrované KD7 a KD8 (oblast požární ochrany a ochra-

(pracovního prostředí a zajištění pracovně-lékařských služeb)

ny životního prostředí), na stáčení a skladování čpavku (krajská

a ochrany životního prostředí se zaměřením na ochranu vod.

hygienická stanice – pracovní prostředí, inspektorát práce – elektrozařízení, tlakové nádoby) a na rozvodnu jednotky ANB2 a sklad

kandidáti či zaměstnanci externích firem,

hořlavin na A-bloku (OIP – elektrozařízení).

proto je důležité, aby měla reprezentativní

Inspektoři se při kontrolách zajímali nejen o stav výrobního zařízení

charakter. Jak vidíte na fotkách, obměna

jako takového, ale zejména o nastavení a fungování systému řízení

nábytku a pultu recepci jednoznačně

výroby a havarijního plánování, o soulad se zákonnými požadavky

prospěla.

na úseku bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ochrany všech

Vrátnice na A-bloku slouží především jako

složek životního prostředí a požární ochrany. Nedílnou součástí

vstup pro zaměstnance, kteří pracují v této

kontroly pak byly i rozhovory se zaměstnanci, kontrola záznamů

části areálu. Její vzhled už nějakou dobu

a provozní evidence včetně prohlídek výrobního zařízení.

potřeboval drobné úpravy, a tak se nyní

Ze všech dozorových orgánů, které se integrované kontroly zú-

mohou zaměstnanci a návštěvníci pokochat

častnily, byly neshody zjištěny inspektory Oblastního inspektorátu

třeba fotkami nové adiabatické jednotky

práce, a to ve věci stavu vyhrazených tlakových a elektrických zaří-

nitrobenzenu.

zení. Tyto neshody byly klasifikovány jako méně závažné, a budou
odstraněny do konce srpna 2022.

Mgr. Pavlína Besedová

Závěrečnou zprávu jsme zatím neobdrželi. K dispozici máme

Lidské zdroje a komunikace

pouze dílčí protokoly dozorových orgánů kromě protokolu
zástupců HZS MSK.

Recepce hlavní budovy: foto před
inovací (dole) a po ní (vpravo)

Děkujeme všem zúčastněným za kladný a vstřícný přístup v době
kontroly.
Ing. Kamila Ohrzalová
Vedoucí řízení výroby
Ing. Zuzana Svobodová
Vedoucí kvality, ekologie a bezpečnosti
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Lidské zdroje a komunikace

Uvítání nových zaměstnanců
Ve středu 27. dubna proběhlo uvítání

zaměstnance přivítala personální manažer-

na bezpečnost práce, představeny možné

nových zaměstnanců, kteří se nedávno

ka, Mgr. Jeřábková. Nováčkům byla

investiční záměry, aj. Jednotliví zaměstnan-

připojili k naší společnosti. Za vedení

přiblížena firemní kultura, byl kladen důraz

ci se představili, seznámili své kolegy

Pomáhali jsme
v uprchlickém centru
Na začátku dubna nás opět oslovila organizace ADRA s prosbou
o výpomoc v uprchlickém centru na Černé louce.

s pracovními zkušenostmi z minulých
zaměstnání a rovněž s nimi bylo diskutováno jejich dosavadní působení ve firmě,
první pocity a zpětná vazba. Chválili
zejména přístup svých kolegů a nadřízených, s kolektivem jsou všichni velice
spokojeni.
Celé setkání se neslo ve velmi pozitivním
duchu.

S kolegy jsme pomáhali v prostorách bý-

centra, který každodenně zažívá obrovský

také pomoci, můžete věci dovést na adresu

valého Cooltouru, kde jsme měli na starost

nápor lidí, kteří si potřebují obstarat základ-

Wattova ulice 797/17 v Ostravě-Přívoze.

třídění darovaného materiálu pro ukrajinské

ní potřeby do domácnosti. Nejvíce upotřebí

uprchlíky. Jednalo se především o oblečení

jakékoliv hygienické potřeby, ale i ložní prá-

Mgr. Pavlína Besedová

a věci do domácnosti. Jsme moc rádi, že

dlo nebo nádobí. Pokud byste u vás doma

Lidské zdroje a komunikace

jsme svou pomocí mohli přispět k chodu

měli přebytek těchto věcí a chtěli byste

Eva Kudelová
Lidské zdroje a komunikace

Informační technologie

Nová funkcionalita v SAP
Credit Limity
V roce 2022 pokračujeme na IT, a tentokrát ve spolupráci s účtárnou, na realizaci projektu pod názvem Credit Limity, který byl do
produktivního provozu spuštěn 1. června letošního roku.
Cílem tohoto projektu, jehož těžištěm je připravené a vyvinuté
řešení v SAP je:
–p
 oskytnout produktovým manažerům v případě žádosti o interní
nebo externí limit takové prostředí v SAP, které čerpá data zadaná

– umožnit komplexně evidovat veškeré žádosti včetně historie
jejich schvalování
– eliminovat nutnost aktualizovat tabulky v MS Excel a umožnit
kdykoliv ze SAP získat v rámci příslušného reportingu pohled
na data (limity) k jednotlivým odběratelům v reálném čase
Pro uživatele daného procesu proběhlo školení a byla připravena
dokumentace, která je přístupná na úložišti v Share Point.

v SAP ERP a jednoduchým způsobem umožňuje vyplnit žádost
–u
 možnit v případě žádosti o externí limit připojení příslušné přílo-

Děkuji

hy v rámci DMS (Document Management System) systému SAP
– omezit posílání emailů přes Lotus Notes klienta a převést tuto
činnost pod řízené workflow v SAP
22

Ing. Stanislav Pekara, MBA
vedoucí informačních technologií
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Návštěva nového ředitele
Střední průmyslové školy
chemické
Se Střední průmyslovou školou chemickou akademika Heyrovského spolupracujeme již řadu let. Každoročně finančně podporujeme činnost školy,
úzce spolupracujeme na regionálním kole soutěže „Hledáme nejlepšího
mladého chemika“, ale především otevíráme dveře naší společnosti
studentům v rámci exkurzí a praxí, které u nás absolvují během studia.
Ve středu 9. března nás navštívil nový ředitel SPŠCH Ing. Radim

jde minimum absolventů, což výrazným způsobem ovlivňuje nábor

Vajda. Naše společné setkání jsme odstartovali na oddělení Lid-

a naši snahu a cíl obsazovat na pozice chemiků kandidáty se středo-

ských zdrojů a komunikace, kde jsme diskutovali o aktuální situaci

školským vzděláním v chemickém oboru.

ve školství a potřebách nás, jako zaměstnavatele. Pan ředitel velmi

Po diskuzi jsme se společně s technickým manažerem společnosti

ocenil dlouhodobou spolupráci, kterou se školou máme, a jak se

Ing. Hanslíkem přesunuli do provozu, kde jsme panu řediteli udělali

studentům věnujeme. Ať už se jedná o finanční podporu škole,

krátkou exkurzi a představili nejnovější projekty včetně nové adia-

exkurze, školení a workshopy či stáže kantorů. Shodli jsme se na

batické jednotky nitrobenzenu.

tom, že je zapotřebí studenty více propojovat s praxí, aby si k ní
už během studia tvořili vztah. V dnešní době většina absolventů

Mgr. Pavlína Besedová

pokračuje dále ve studiu na vysoké škole, takže rovnou do praxe

Lidské zdroje a komunikace
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Jubilejní ročník soutěže Hledáme
nejlepšího mladého chemika ČR

Společenská odpovědnost

Chemie patří
k životu

V letošním roce se koná patnáctý ročník populární soutěže „Hledáme nejlepšího mladého chemika v ČR“. Regionální finále soutěže
proběhlo 25. března a slavnostní předání cen se po delší době
konalo standardní formou v prostorách Vědeckého divadla ve Světě
techniky Ostrava. To se konalo 30. března za účasti jednatele naší
společnosti Ing. Přemysla Anteckého, MBA a personální manažerky
Mgr. Miroslavy Jeřábkové. Regionálních kol se zúčastnilo téměř

Naše firma si plně uvědomuje společenskou zodpovědnost vůči městu a regionu,
ve kterém působí, a proto podporuje řadu sportovních, kulturních i vzdělávacích projektů.
K již tradičním akcím patří soutěž „Hledáme nejlepšího Mladého chemika ČR“.

1800 žáků a ze třiceti finalistů postoupili první čtyři do celostátního
kola soutěže, které se již tradičně uskuteční na půdě Fakulty
chemicko-technologické Univerzity Pardubice. Soutěž s názvem
„Hledáme nejlepšího mladého chemika v ČR“ je největší oborovou
soutěží svého druhu a její popularita mezi nastupující generací stále
roste. Společně s naším partnerem, Střední průmyslovou školou
chemickou akademika Heyrovského, jsme hlavními organizátory
vyhlášení výsledků krajského kola soutěže a jsme velmi rádi, že tato
soutěž nabývá na významu a popularizuje chemii již u žáků základ-

Školení studentů SPŠCH
na půdě BorsodChem

ních škol.
Mgr. Pavlína Besedová
Lidské zdroje a komunikace

Celostátní finalisté soutěže

Ve spolupráci se SPŠCH jsme letos opět uspořádali další kolo školení pro žáky čtvrtých ročníků.
Školení mělo dvě témata – Jak uspět ve výběrovém řízení a Technologie v praxi.
Konečně mohlo být školení v prezenční formě, což
zejména studenti velmi ocenili. Letos jsme školení
doplnili i o typy „Jak bojovat se stresem a překonávat krize“ v návaznosti na pandemii Covid-19
a válku na Ukrajině. Tyto studenty postihla pandemie nejvíce, protože strávili téměř polovinu studia
u online výuky bez dostatečného propojení s
praktickou částí. I v důsledku toho byli velmi rádi,
že se v rámci školení mohli podívat také k nám do
provozu. Tímto bych chtěla poděkovat kolegům,
kteří studenty provedli technologickou částí, a sice
Ing. Miroslavu Raškovi, Ing. Vojtěchu Tanistrovi
a Ing. Veronice Draštíkové.
Mgr. Pavlína Besedová
Lidské zdroje a komunikace
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ZŠ a MŠ Chuchelná,

Aneta Teplíková

ZŠ Opava, Mařádkova

Klára Otáhalová

ZŠ a MŠ Stará Ves nad
Ondřejnicí

Linda Králová
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Nový Rozvoj léto 2022

Chemie patří k životu

Výroční konference ZO OS ECHO

Zprávy z odborů

ECHO Novinky
ECHO Novinky pro Nový Rozvoj připravuje Odborový svaz ECHO.
OS ECHO je již léta nedílnou součástí života v naší společnosti.
Svou činností přispívá nejen k lepšímu fungování naší firmy,
ale i k bohatšímu společenskému životu všech zaměstnanců.
Články v části Informace ZO OS ECHO nejsou redakcí Nového Rozvoje obsahově upravovány.

Výroční konference naší základní organiza-

vyjednávacích týmů a všem, kteří pomáhají

a v pokladně. Příjmy a výdaje k 31. 12. 2021

ce proběhla 12. dubna 2022.

při zajišťování mimopracovních aktivit, bez

jsou dokladovány, nedostatky byly odstra-

Na programu konference byla volba pra-

jejichž přispění a podpory by akce nemohly

něny v průběhu kontroly. Rozpočet na rok

covních komisí, Zpráva o činnosti ZO za rok

fungovat, za jejich spolupráci a ochotu vě-

2022 je sestaven jako vyrovnaný.

2021, Zpráva mandátové komise, Zpráva

novat svůj čas a úsilí pro práci v odborech,

Rozpočet příjmů je sestaven s ohledem na

o hospodaření za rok 2021, Zpráva revizor-

často na úkor svého volna.

reálný stav příjmů, což jsou zejména členské

ky účtu k hospodaření za rok 2021, Návrh

Revizorka účtu předložila zprávy k hospo-

příspěvky a dary od společností Borsod-

rozpočtu na rok 2022, Zpráva revizora účtu

daření a k rozpočtu na roky 2021 a 2022.

Chem MCHZ s.r.o. a Promont a.s..

k návrhu rozpočtu hospodaření na rok

Konstatovala že při kontrole nákládání

Konference ve svém usnesení schválila pro-

2022, Zásady hospodaření pro používání fi-

s finančními prostředky ZO OS ECHO za rok

gram konference, pracovní komise, Zprávu

nančních prostředků ZO, diskuse a usnesení

2021 bylo ověřeno, že finanční prostředky

o činnosti ZO za rok 2021, Návrh rozpočtu

výroční konference.

byly vynakládány v souladu s pravidly hos-

ZO na rok 2022 a Zásady hospodaření pro

Mandátová i návrhová komise byly zvoleny

podaření, byla provedena kontrola vedení

používání finančních prostředků ZO.

v navrhovaném složení.

evidence o příjmech a výdajích v návaznosti

Na závěr konference poděkoval předseda

Výroční zprávu přednesl předseda ZO. Zmí-

na pohyb finančních prostředků na účtech

ZO všem účastníkům za pozornost.

nil v ní činnost Výboru ZO, který se scházel

Informace z výboru

na pravidelných jednáních. O činnosti výboru jsou členové ZO pravidelně informováni
prostřednictvím zápisů z jednání, na setkání
s úsekovými důvěrníky, informacemi
v podnikovém časopisu Nový Rozvoj, v databázi Lotus Notes, na nástěnkách a webo-

Od března do června 2022 Výbor ZO na svých pravidelných zasedá-

účast členů Výboru ZO na školeních a seminářích pořádaných OS

ních mimo jiné schválil, projednal nebo vzal na vědomí:

ECHO,

nástupy a výstupy zaměstnanců za uvedené období,

zápis z kontroly hospodaření provedené Revizorkou účtu,

vyjednávání s cílem uzavření kolektivních

organizaci Konference ZO OS ECHO BorsodChem MCHZ,

žádost o přehodnocení dosavadních podmínek, které se týkají ne-

smluv a je nejsledovanější činností naší

placených přestávek v práci od zaměstnanců výrobny nitrobenzenu

organizace. K dnešnímu dni byly uzavřené

a odpověď na tuto žádost,

Kolektivní smlouvy se všemi firmami,

program Výroční konference ZO OS ECHO BorsodChem MHCZ
konané dne 12. 4. 2022,

zápis z jednání stravovací komise,

zásady hospodaření ZO OS ECHO BorsodChem MHCZ,

vých stránkách naší odborové organizace.
Těžiště sociálního dialogu je v kolektivním

v kterých působí naše základní organizace.
Poděkoval všem členům výboru, členům

informace z jednání předsednictva OS ECHO.

návrh rozpočtu na rok 2022,
žádosti o poskytnutí sociální půjček ve smyslu KS,
žádosti o poskytnutí sociálních podpor z prostředků odborové

Výbor ZO připravuje:

organizace,

turnaje v bowlingu,

poskytnutí peněžitého daru při životním jubileu 50 a 60 let,

turnaj v badmintonu,

poskytnutí peněžitého daru při uzavření sňatku a narození dítěte,

další informace najdete na www.odbory-mchz.cz.

Seminář BOZP pro odboráře
V rámci projektu „Podpora sociálního dialogu v chemickém průmyslu ČR“ se zástupci Výboru ZO zúčastnili semináře pod názvem
„Kolektivní vyjednávání a sociální dialog v BOZP“, který se uskutečnil v Bystřici nad Pernštejnem. Témata semináře se věnovaly
nemocím z povolání, odškodňování nemocí z povolání a pracovních úrazů, povinností zaměstnavatele dle § 105 zákoníku práce,

odboryplus.cz

systému kontrol BOZP prováděné na pracovištích a jejich četnost,
popis průběhu kontrol na pracovištích, typy pracovních úrazů ve
firmách a šetření pracovních úrazů inspektory BOZP při OS ECHO.
Přednášející lektoři byli JUDr. Martin Mikyska, advokát a osudní
znalec pro odvětví mzdy se zvláštní specializací náhrady za ztrátu
na výdělku při úrazech a nemocech z povolání a Ing. Marek Hlasný,
inspektor BOZP při OS ECHO.
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Zájezd Klubu seniorů
Letos v listopadu to bude 35 let, kdy vznikl v tehdejších Dusíkár-

a také jsme si prohlédli město. V Rýmařově jsme navštívili unikátní

nách Klub seniorů. Za celou tu dobu výbory klubu uspořádaly pro

Muzeum hedvábí a na závěr jsme se projeli po přehradě Slezská

své členy mnoho setkání, zájezdů a exkurzí. Byly doby, kdy měl klub

Harta na elektrolodi. Navíc jsme se dozvěděli mnoho zajímavého

přes 200 členů, v současné době jich má 65. Činnost klubu má celou

o historií a účelu stavby.

Výhody člena
ZO OS ECHO
BorsodChem MCHZ

dobu podporu vedení společností i odborů. Po téměř dvouleté
„přestávce“ se loňského listopadu uskutečnilo setkání a letos

Za výbor KS

26. května zájezd na Bruntálsko a Rýmařovsko. Navštívili jsme brun-

Ing. Oldřich Holub

tálský zámek, nádherně a nově restaurovanou zámeckou zahradu

Město Bruntál je z hlediska institucionálního pravděpodobně nejstarší město na území České republiky. Bylo
založeno kolem roku 1213 jako vůbec první osada s magdeburským městským právem v českých zemích. Díky své
poloze je i vhodným východiskem pro poznání překrásné
krajiny Nízkého i blízkého Hrubého Jeseníku.

Bezplatné právní poradenství

4x ročně 50 % z ceny vstupného

odborová organizace podporu

nejen v pracovněprávních záleži-

do ZOO

v nezaměstnanosti z Podpůrného

tostech (právní oddělení odborového svazu ECHO nebo regionální
poradenské centrum pro členy
ČMKOS)
Peněžitý dar při uzavření sňatku
2 000 Kč

Zámek Bruntál je nejvýznamnější památkou nejen města,
ale i regionu. Vznikl ve 2. polovině 16. století přestavbou
původního městského hradu z konce 15. století. Na zámku
se zachovalo cenné vybavení původních interiérů
s bohatou obrazovou sbírkou, zbrojnicí a knihovnou.
Zámek je sídlem regionálního muzea, jsou zde muzejní
expozice a výstavní síně a konají se tady kulturní a společenské akce.

(podmínka 6 měsíců členství)

akce – maximálně 2 ks vstupenek
na akci :

ce 1 000 Kč.
Sociální výpomoc v mimořádně
závažných případech - např. při
postižení živelnou pohromou no průměrně cca 30 000 Kč, možno

(podmínka 6 měsíců členství)

b) od 201 do 400 Kč – 100 Kč

až 100 000 Kč

Podpora při dlouhodobé pracovní

c) od 401 do 600 Kč – 200 Kč

Sociální výpomoc

neschopnosti další než 3 měsíce

d) od 601 do 800 Kč – 300 Kč

a) při smrtelném pracovním úrazu

e) od 801 do 1 000 Kč – 400 Kč

b) pracovním úrazu, který lékař

Návštěva dlouhodobě nemocného
– dar 200 Kč
Odměna při životním jubileu
50 a 60 let – 1 000 Kč
(podmínka 5 let členství)
Vánoční dar 500 Kč
(podmínka 6 měsíců členství)

f) od 1 001 do 1 200 Kč – 500 Kč
g) od 1201 do 1 400 Kč – 600 Kč
h) od 1 401 do 1 600 Kč –700 Kč

označil za těžký, se z prostředků
OS ECHO vyplácí:
a) jednorázově 100 000 Kč
b) nevratná záloha 30 000 Kč, pak
až do výše 100 000 Kč po ukončení

i) nad 1 601 – dotace 800 Kč

šetření.

Při akcích pořádaných Výborem

Ubytování v bytech v Praze 9 –

ZO OS ECHO jsou poskytovány

Černý Most a MVE Bechyně .

Odměna při odchodu do starobní-

účastníkům dotace dle předem

ho, předčasného nebo invalidního

schválených podmínek.

důchodu 2 000 Kč (5 let členství)
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Dotace na kulturní a sportovní

po celou dobu rekvalifikace v část-

z prostředků OS ECHO – schvalová-

až 3 000 Kč (1x ročně)
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(dobití provést do 1. 12. v roce)

měsíčně až do výše Kč 8 400 nebo

na vstupenku

2 000 Kč

Vodní nádrž Slezská Harta byla vybudována na řece
Moravici v roce 1997. Sypaná hráz dosahuje výšky 65 m,
hloubka je zde 62 m. Délka přehrady je 17 km, šířka 1,7 km.
Má víceúčelovou funkci – zajišťuje povodňovou ochranu,
zlepšuje průtoky v tocích v době sucha, slouží k chovu ryb,
sportovnímu a rekreačnímu rybaření, vodním sportům a
plavbám na jachtách, plachetnicích či malých plavidlech.

permanentky

fondu OS ECHO ve výši 1 400 Kč

a) od 51 do 200 Kč – dotace 50 Kč

Peněžitý dar při narození dítěte

V Rýmařově, nejzápadnějším městě Moravskoslezského
kraje, funguje už od roku 1890 textilní podnik vyrábějící
hedvábí. Nese název Hedva Český Brokát a v jeho prostorách najdete zajímavou expozici s názvem Dějiny textilnictví na Rýmařovsku, kterou spravuje Městské muzeum
v Rýmařově. Tato expozice přibližuje návštěvníkům historii
textilní výroby v této oblasti, od počátků tkalcovství, přes
všechny vzestupy a pády v běhu času až po současnost.

4x ročně 250 Kč za dobití kreditu

Všichni členové odborové organizace včetně rodinných příslušníků,

Při ukončení pracovního poměru

kteří se odborových akcí účastní,

Sociální podpora při úmrtí člena

z organizačních důvodů, případně

jsou pojištěni u pojišťovny Koope-

ZO 2 000 Kč

ze zdravotních důvodů vyřizuje

rativa.

Časopis Nový Rozvoj si můžete přečíst také v elektronické
podobě na našem internetovém portálu.
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