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Zápis z Výročního plenárního shromáždění České koksárenské společnosti,
konaného dne 4. 6. 2009

Přítomni:

dle

prezenční

listiny

účast 97 členů fyzických a zástupců právnických osob

Program:
Zahájení , oběd
Volba zapisovatele, ověřovatelů zápisu, návrhové a volební komise
Zpráva o činnosti ČKS za rok 2008, základní směry činnosti ČKS na rok 2009
Zpráva o hospodaření ČKS za rok 2008
Revizní zpráva o hospodaření ČKS za rok 2008
Návrh rozpočtu ČKS na rok 2009
Předání "Výročn í ceny ČKS" za rok 2008
Schválení volebního řádu a volby členů Výkonné rady ČKS a revizora
hospodaření ČKS
9. Předání členských certifikátů ČKS právnickým osobám
10. Diskuze
11. Vyhlášení výsledků voleb , schválení usnesení
12. Závěr
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Průběh

jednání:

1. Zahájení a další řízení Výročního plenárního shromáždění provedl Ing. Stískala,
člen VR ČKS.
Pracovní předsednictvo tvořili:
Ing. Magera , Ing. Machek, Ing. Mokroš, Ing. Stískala a Ing. Škuta.
ověřovatelé zápisu: Ing. Vojník a
Ing . Gajdzica. Do návrhové a volební komise byli zvoleni: Ing. Ašer, předseda,
Ing . Palička a Ing . Zeman.

2. Zapisovatelem byl zvolen Ing. Vavroš,

3. Zprávu o činnosti ČKS za rok 2008 a návrh základních směrů činnosti ČKS
na rok 2009 přednesl prezident ČKS Ing. Machek. Současně oznámil záměr dále
nekandidovat do VR a na prezidenta ČKS.
4. Zprávu o hospodaření ČKS za rok 2008 přednesl hospodář Ing. Deingruber.
Rok 2008:
Příjmy

Výdaje

1 905 856 ,39 Kč
1 457 556,35 Kč

Stav finančních prostředků k 31. 12.2008 činil 1 500920,88 Kč.

- --- -

- - - --- -

-

- --

-

-

-
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5. Revizní zprávu o hospodaření ČKS za rok 2008 přednesl Ing. Cieslar.
Konstatoval, že hospodaření probíhalo v souladu se Stanovami ČKS.
6. Návrh rozpočtu ČKS na rok 2009 přednesl Ing. Deingruber.
Předpokládané příjmy:
Předpokládané

výdaje :

Předpokládaná ztráta

100 000,-

520000,620000,Kč

Kč
Kč

bude hrazena ze zisku

předchozích

let.

7. Návrh na udělení ,,výroční ceny ČKS" za rok 2008 přednesl Ing. Stískala.
Tato cena byla udělena Ing. Horáčkovi a Ing. Ševčíkovi za jejich celoživotní práci
v oboru koksárenství. Výroční ceny ČKS předali Ing. Machek a Ing. Stískala.
Ing. Horáček a Ing. Ševčík ve svých krátkých vystoupeních poděkovali za udělení
"Výroční ceny ČKS" a připomenuli některé mezníky své činnosti v oboru
koksárenství.
8. Po připomenutí Volebního řádu ČKS řídícím Výročního plenárního shromáždění
proběhly tajné volby členů Výkonné rady ČKS a revizora hospodaření ČKS.
Výsledky byly oznámeny po uzavření diskuze.
9. Před zahájením diskuze byly přítomným zástupcům právnických osob předány
členské certifikáty ČKS pro rok 2009.
10. V diskuzi vystoupili:
Ing. Cieslar
Informovalo situaci na koksovně Třineckých železáren.
V současné době výroba koksu není omezována, pozastaven byl dovoz externího
koksu. Při plánovaném odstavení KB 12 do generální opravy od 1. 10.2009
počítají v letošním roce s výrobou 594 kt Ckm. Ve výhledu mají provedení střední
opravy KB 11 v roce 2011 po obnovení provozu KB 12. Pro realizaci uvedených
záměrů provádějí přípravné práce na turbovně, kolejišti hasicího vozu u KB 11
a hasicí věži. Na KB 11 a 12 mají po jedné zasypané komoře a rovněž dožívají
strojně technologická zařízení. Po odstavení KB 12 počítají se snížením stavu
zaměstnanců.

Ing. Mokroš
Seznámil s činností a výsledky za OKD, OKK a.s.
V roce 2008 vyrobili 1 297 kt Ckm, přičemž od prosince došlo k omezení výrob
z důvodu všeobecné krize v odbytu koksu . Na koksovně Svoboda zahájili
výstavbu KB 10, na KB 8 pokračuje přezdívání topných stěn dle plánu . Na
koksovně Šverma proběhla rekonstrukce hrubé kondenzace na KB 4 a výměna
katalyzátorů odsíření. V roce 2009 pokračuje omezení výroby na úroveň 60 %
roku 2008. Na koksovně Šverma došlo na KB 3, po teplém útlumu k trvalému
odstavení této KB v měsíci květnu. Ukončení provozu na KB 4 je v současné
době v rozhodovacím procesu.
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W~glarz

Informovalo situaci na koksovně ArcelorMiUal Ostrava a.s.
V roce 2008 vyrobili 1 407 kt Ckm. Pro rok 2009 při snížené výrobě počítají
s výrobou max. 600 kt Ckm. Došlo k trvalému odstavení bloku C na VKB 11,
blok B na VKB 11 je v teplém útlumu, blok A na VKB 11 provozuje. Dále
provozují na KB 1 omezeně (55 kom.lden) a KB 2 je v teplém útlumu .
Omezením výrob došlo ke snížení zásob koksu ze 170 kt na 70 kt. Odešlo
dalších 20 zaměstnanců a střídavě část zaměstnanců čerpá pracovní volno
s náhradou mzdy ve výši 70 %.
Ing.lvánek
Informovalo činnosti v Hutním projektu Frýdek-Místek a.s.
V současné době mají dostatek zakázek. Na OKD , OKK a.s. pracují na obnově
KB 10 a opravách na KB 8 a KB 9. Na koksovně U. S. Steel. Košice, s.r.o. pracují
na projektu odsíření koksového plynu. Pro rozš í ře n í činnosti Tepelné-technické
divize přijímají na dozory důchodce - koksaře znalé problematiky práce na
výstavbě a seřizování otopu KB.
Vyplatilo se hledání práce i v zahraničí, kde získali zakázku na realizaci provozu
chem ie a odsíření v Indii.
Ing. Kašpar
Informovalo činnosti P-D Refractories CZ a.s.
Rok 2008 byl úspěšný díky zakázkám dinasového zdiva pro domácí koksovny,
ale i zahraniční zákazníky, např. v USA - 20 kt. V současné době , po plném
provozu dinasky ve Svitavách s výrobou 30 kt dinasu, došlo k omezení produkce.
Rovněž šamotka ve Velkých Opatovicích z původní výroby 50 kt poklesla na
60% výkon. Další pokles zakázek na dodávky žáruvzdorného materiálu
zaznamenali od výrobců hliníku a tabulového skla. Část zaměstnanců firmu
opouští.
Prof. Ing.

Herčík,

CSc.

Vzpomínkami se vrátil do minulosti, kdy závody koksoven vyráběly naplno.
S povděkem kvitoval, že ČKS zavedla jeden z dalších charakteristických
symbolů, vlajku ČKS.
11. Ing. Ašer oznámil výsledky voleb:
a) pro volby členů VR ČKS bylo odevzdáno 93 platných hlasovacích lístků.
Jednotliví kandidáti obdrželi tyto počty hlasů:
Ing. Mokroš (89 hlasů), Ing. Stískala (88 hlasů) , Ing. Pustka (84 hlasů),
Ing. Škuta (72 hlasů), Ing. Deingruber (69 hlasů), Ing. Czudek Ph.D.
(57 hlasů),
Do VR ČKS byli zvoleni:
Ing. Deingruber, Ing. Mokroš, Ing. Pustka, Ing. Stískala , Ing. Škuta

Zápis z VPS ČKS
Strana 4 ze 4
b) pro volbu revizora hospodaření ČKS bylo odevzdáno 92 platných hlasovacích
lístků:

Ing. Machek obdržel 58 hlasů, Ing. Cieslar 34 hlasů .
Revizorem hospodaření ČKS byl zvolen : Ing. Machek
Po krátké poradě nově zvolených členů VR ČKS oznámil Ing. Mokroš,
že prezidentem ČKS na další dvouleté období byl zvolen Ing. Stískala .
Návrh na usnesení z Výročního plenárního shromáždění ČKS přednesený
Ing. Ašerem byl jednomyslně schválen.
12. Závěr provedl nově zvolený prezident ČKS Ing. Stískala.
Poděkoval za projevenou důvěru členům ČKS i VR ČKS při rozhodování o novém
prezidentovi ČKS. Poděkoval rovněž odcházejícím členům VR ČKS ,
Ing. Machkovi a Ing. Magerovi, za jejich dlouholeté působení ve VR ČKS.
Vyslovil přesvědčení, že i při změně podmínek pro činnost ČKS, které postupně
nastaly od jejího vzniku v r. 1993, budou cíle a úkoly ČKS nadále plněny.

Ostrava: 4. 6. 2009
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Zapsal : Ing. Vavroš

Ověřili:

Ing. Vojník
Ing. Gajdzica

