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Tisková zpráva 

 

Kovohutě Příbram nástupnická, a. s. – 30. 10. 2013 

 

Kovohutě podporují zdraví a bezpečnost práce 

 

V úterý 22. října 2013 převzaly Kovohutě Příbram osvědčení Podnik podporující 

zdraví (PPZ) 2013 nejvyššího 3. stupně od Státního zdravotního ústavu (SZÚ) a ocenění 

Bezpečný podnik (BP) 2013 od Státního úřadu inspekce práce (SUIP). 

 

Bezpečným podnikem je příbramská huť již popáté po letech 2000, 2003, 2007 a 2010. 

Osvědčení BP vychází z osvědčených přístupů průmyslově vyspělých států. Úroveň systému 

managementu bezpečnosti potvrzuje také certifikace OHSAS 18001. 

 

Kovohutě si velmi cení osvědčení Podnik podporující zdraví, které získaly již potřetí 

po letech 2007 a 2010, což ukazuje kvalitu Bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v těžkých 

hutních provozech. V roce 2007 společnost obdržela osvědčení PPZ 2. stupně a o tři roky 

později, stejně jako letos, 3. nejvyššího stupně v kategorii malé a střední podniky. Záštitu 

nad touto soutěží má Ministerstvo zdravotnictví ČR. 

 

V oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví firma spolupracuje s Klinikou pracovního 

lékařství (KPL) Všeobecné fakultní nemocnice (VFN) Praha, Oblastním inspektorátem 

práce (OIP) pro Středočeský kraj a řadou firem (3M, SEHAZ Příbram, atd.). 

 

  
Na první fotografii jsou zleva generální ředitel Kovohutí Příbram Jiří Dostál s oceněním Bezpečný podnik, 

náměstek ministra práce a sociálních věcí Roman Chlopčík a generální inspektor Státního úřadu inspekce práce 

Rudolf Hahn. 

Na druhé fotografii předává osvědčení Podnik podporující zdraví hlavní hygienik ČR Vladimír Valenta (vlevo) 

generálnímu řediteli Kovohuti Příbram Jiřímu Dostálovi. 
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Od roku 2009 mají Kovohutě program „Systémová podpora zdraví“ (SPZ), jehož cílem je 

minimalizovat negativní dopad pracovního prostředí, podporovat zlepšení zdraví, fyzické 

kondice a výkonu. Účast zaměstnanců je dobrovolná na základě podpisu roční smlouvy se 

zaměstnavatelem, kde jsou určena pravidla pro zaměstnance, zaměstnavatele a poskytovatele 

– KPL. Jde metodicky o vyšetření zdravotního stavu zaměstnance včetně doporučení 

individuálního intervenčního programu, vyhodnocení průměrné plumbemie (obsah olova 

v krvi), vyhodnocení motivace na snížení pracovní neschopnosti, vyhodnocení aktivního 

přístupu a na závěr je vypočteno roční skóre. Na benefit zpravidla dosáhne přes 80 procent 

účastníků. Benefitem je volba nefinanční odměny (vitamíny, doplňky stravy, vstupenky 

a poukázky do fitness center či na plavání) podle výše bodů – hodnotu bodu určuje 

každoročně vedení firmy. 

 

Kovohutě Příbram se hlásí k principům společenské odpovědnosti (CSR). Kladou důraz 

na péči o zaměstnance, ekologii – environmentální management, jakost, korektní obchodní 

vztahy a partnerství. Jsou přesvědčeni, že se vstřícnost k lidem a životnímu prostředí vyplácí. 

 

Kovohutě od loňského roku sbírají a recyklují osvětlovací zařízení – svítidla a světelné zdroje 

jako jsou zářivky, úsporky, výbojky, klasické žárovky, zařízení pro šíření či řízení osvětlení – 

v dceřiné společnosti RECYKLACE EKOVUK, a. s. 

 

Kovohutě Příbram jsou významným zaměstnavatelem regionu, zpracovatelem odpadů 

s obsahem olova a cínu (zejména olověných autobaterií), výrobcem olova, jeho slitin a dalších 

výrobků (pájky – včetně bezolovnatých, střelivo, plechy, atd.) a dále zpracovatelem odpadů 

s obsahem drahých kovů (zlato, stříbro, palladium, platina, rhodium) a odpadů elektrických 

a elektronických zařízení (elektroodpadu) vč. svítidel a světelných zdrojů (zářivky, úsporky, 

výbojky, klasické žárovky, zařízení pro šíření či řízení osvětlení). 

Na vrátnici funguje nepřetržitě v rámci ekologických služeb pro široký region výkup 

olověných baterií (aktuálně 170,- Kč za klasickou, 340,- Kč za velkou a 23,- Kč 

za motocyklovou), sběrné místo elektroodpadu a zpětný odběr baterií-suchých 

článků (tužkové baterie, „buřty“, apod. – zinko-uhlíkové, alkalické, atd.) pro ekologickou 

recyklaci. Společnost také vykupuje a recykluje další odpady z autovraků – autokatalyzátory, 

kabely, cívky či plošné spoje a recykluje polypropylen z olověných baterií i dalších odpadů. 

V rámci „Projektu Školy“ se firma podílí na ekologické výchově dětí a mládeže ve sběru 

a třídění odpadů. 

Kovohutě jsou také vydavatelem kulturně-společenského měsíčníku Xantypa. V oblasti 

odpadů s obsahem drahých kovů mají rozhodující podíl ve společnosti Galmet trade 

a na Slovensku vlastní dceřinou firmu Kovohuty SK. Na zpracování osvětlovacích zařízení 

vlastní Recyklaci Ekovuk. 

 

 

Přeji hezký den a jsem s pozdravem. 

 

Ing. Miroslav Jarolímek 

marketingový manažer 

Kovohutě Příbram nástupnická, a. s. 
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