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Tisková zpráva 

 

Kovohutě Příbram nástupnická, a. s. – 23. 05. 2017 

 

Kovohutě Příbram pošesté Bezpečným podnikem 
 

V úterý 16. května 2017 převzal generální ředitel Kovohutí Příbram Jiří Dostál od Státního 

úřadu inspekce práce v Opavě spolu s dalšími 11 firmami osvědčení Bezpečný podnik (BP) 

na další tři roky. 
 

Kovohutě obdržely certifikát BP, který vychází z osvědčených přístupů průmyslově vyspělých 

států, již pošesté v řadě od roku 2000 a mají ho tedy nepřetržitě již 17 let. Ocenění potvrzuje 

zavedení systému řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci s uplatněním požadavků ILO-

OSH 2001 a OHSAS 18001:2007. 
 

   
 

Úroveň systému managementu bezpečnosti práce ve firmě potvrzuje také certifikace OHSAS 

a osvědčení Podnik podporující zdraví vydávané Státním zdravotním ústavem v Praze 

pod záštitou Ministerstva zdravotnictví ČR. 
 

Tržby společnosti v loňském roce 2016 překročily plánované 2,5 miliardy Kč, s meziročním 

nárůstem o více než 9 %. Jde o nejvyšší tržby v historii. 
 

Kovohutě se i v letošním roce dále zaměřují na výkup a sběr odpadů od obyvatel Příbramska 

a okolí včetně pokračujících kol permanentní soutěže ve sběru zájmových odpadů – aktuální 

14. kolo běží do 31. srpna. Rádi od Vás odebereme olověné baterie (klasický výkup na vrátnici 

dle platných cen), elektroodpad, osvětlovací zařízení (zářivky, výbojky či zařízení pro šíření 

či řízení osvětlení; klasické žárovky), odpady s obsahem drahých kovů v souladu s platnou 

legislativou, malé baterie a víčka. 

Výkup olověných baterií a sběr dalších odpadů na vrátnici Kovohutí je občanům k dispozici 

non-stop 24 hodin denně a 7 dní v týdnu. 

Diabolky, broky a další výrobky divize Produkty vč. pájek si můžete zakoupit v podnikové 

prodejně v areálu firmy od pondělí do pátku od 6:00 do 15:00. 
 

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. osvětlovacích zařízení, což jsou svítidla 
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a světelné zdroje (zářivky, úsporky, výbojky; dále také klasické žárovky) a další odpady 

s obsahem rtuti (rtuťové teploměry). 

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

olověných baterií (aktuálně 220,- Kč za klasickou, 440,- Kč za velkou a 30,- Kč 

za motocyklovou – dílčí ceny viz web), 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 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. 

tel.: +420 318 470 311 

fax: +420 318 470 254 

e-mail: mjarolimek@kovopb.cz 
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