Dodržujeme nejpřísnější pravidla v Evropě
DEZA, a. s. je jediným
zpracovatelem černouhelného dehtu a surového benzolu v České
republice. Z těchto
surovin, které vznikají
jako vedlejší produkty
při výrobě koksu, vyrábí
užitečné chemické látky.
Ty jsou používány především v automobilovém
průmyslu a ve stavebnictví. V dnešní Evropské
unii je pouze pět podobných firem, jako je Deza.
„Ještě před 15 lety nás
bylo v Evropě devět. I to
svědčí o tvrdosti konkurence v tomto odvětví
a jasně ukazuje ústup
těžkého a chemického
průmyslu z evropské
zóny,“ říká generální ředitel této společnosti Ing.
Zbyněk Průša, se kterým
jsme si povídali nejen
o Deze.
Deza je dlouhodobě
ekonomicky stabilní společností. Jak to děláte?
Své působení soustředíme především na
oblast střední Evropy.
Nemusím zdůrazňovat,
že obstát v tvrdé soutěži s likvidačními vlivy
podnikatelského prostředí z Dálného východu
vůbec není snadné. Naší
konkurenční výhodou je,
v 60. letech velmi účelně
postavený, výrobní závod. Jednotlivé technologie obnovujeme a rozvíjíme. Své postavení jsme
v 90. letech ještě posílili
výstavbou skladovacích
zásobníků na tekutou

smolu v polském přístavu Swinoústí, čímž jsme
získali možnost prodávat
a dopravovat naši smolu
i do zámořských zemí.

víme, že Dezu stojí,
a ještě budou stát, opatření vyplývající z uvedeného nařízení desítky
milionů korun. Tyto
peníze zákonitě chybí
k dalšímu rozvoji. REACH platí pouze v EU
a tím znevýhodňuje subjekty podnikající v EU
a nepřímo způsobuje
přesun chemické výroby
mimo hranice EU.

Jako ředitel jedné z největších chemiček jistě
vnímáte vývoj našeho
hospodářství a dopady
jednotlivých rozhodnutí.
V čem vidíte hlavní problém české ekonomiky?
Hlavní problém naší
ekonomiky vidím
v absenci hospodářské
koncepce, která by pomohla české ekonomice
z dlouhodobého hlediska. Z krátkodobého
hlediska může pomoci
poptávka, a to jak státní,
tak soukromá. Z tohoto
pohledu jdou opatření
vlády proti ekonomice,
když se na jedné straně
snižují státní výdaje a na
straně druhé zvyšují
daně, které vedou ke
snížení spotřeby domácností. Osobně bych
více hledal úspory ve
výdajích na provoz státu
tak, aby se daňové příjmy neztrácely v černé
díře korupce. Příjmová
stránka rozpočtu by se
určitě posílila lepším
výběrem daní a zamezením daňových úniků. Tímto by došlo ke
snížení schodku státního
rozpočtu, kdy získané
peníze by se daly využít
např. k budování dálnic,
železnic, na vzdělání
nebo podporu podnikání,
čímž by se měla oživit
ekonomika.

Deza vyrábí v prostoru
Evropské unie. Jakým
způsobem se odráží
tato skutečnost na vaší
činnosti?
Evropská unie zásadně
mění způsob podnikání ve svých členských
státech. O podstatných
věcech se nerozhoduje
v Praze, ale v Bruselu.
Přijímáme poslušně
nařízení, která nás
nakonec stojí stovky
milionů korun. Tím se
zvedají i ceny našich
výrobků a snižuje konkurenceschopnost vůči
mimoevropským firmám.
Politici situaci neřeší
a často legislativu ještě
více přitvrdí. Mohu být
i konkrétní. Jde například
o zákon o integrované

zbyněk Průša
Generální ředitel akciové společnosti Deza Valašské
Meziříčí se narodil v roce 1953.
Vystudoval gymnázium v Rožnově pod Radhoštěm
a Vysokou školu chemicko-technologickou v Pardubicích, obor anorganická chemie. Po ukončení studia
v roce 1978 nastoupil do Urxových závodů ve Valašském Meziříčí (dnešní Deza).
Pracoval ve výzkumném ústavu pro koksochemii,
v roce 1990 se stal vedoucím odboru výzkumu
a technického rozvoje, o tři roky později obchodním
ředitelem. Předsedou představenstva a generálním
ředitelem Dezy je od roku 1999.

prevenci a omezování
znečištění nebo zákon
o ochraně ovzduší. Jen
připomínám skutečnost,
že emisní limity pro naši
výrobu jsou nejpřísnější
v Evropě.
Jedním z legislativních
ustanovení Evropské
unie je tzv. REACH. Vás,
jako chemický podnik,
se určitě velmi úzce dotýká. O co se jedná?
Stručně řečeno, REACH
je zkratka pro chemickou
politiku Evropské unie.
Účelem tohoto nařízení je zajistit vysokou
úroveň ochrany lidského
zdraví a životního prostředí za současného zvýšení konkurenceschopnosti a inovace. Realita
je opačná. Celý proces je
velmi časově i finančně
náročný. Uváděný přínos
ve zlepšení životního
prostředí je těžko měřitelný a objektivně uchopitelný faktor. Již dnes
je však jasné, že zvýšení
konkurenceschopnosti je
cíl nedosažitelný.

V loňském roce bylo
ve Valašském Meziříčí
realizováno kontinuální
měření ovzduší zaměřené na těkavé organické
látky. Z naměřených
údajů vyplývá, že hlavní
podíl na znečištění
ovzduší nenesou trvale
provozované průmyslové zdroje nebo doprava,
nýbrž jedná se o lokální
topeniště. Můžete se
k tomu vyjádřit?
Jsme rádi, že získané
výsledky jasně dokladují,
že vliv společnosti Deza
na kvalitu ovzduší ve
Valašském Meziříčí je
nepatrný. Výsledky nám
potvrdily známou skutečnost, že ekologická opatření, která jsme zrealizovali v uplynulých dvaceti
letech, jsou účinná. Do
ekologických opatření
jsme investovali 2,6
miliardy korun a osobně
také doufám, že celá
studie pomůže k oslabení
mýtů, které naši chemickou společnost spojují se
znečištěným ovzduším
ve Valašském Meziříčí.
Jak vidíte budoucnost
firmy Deza?

Má nějaký dopad legislativa REACH i na Dezu?

Přes všechny záporné
dopady ekonomické krize zůstávám optimistou.
Naše budoucnost je úzce
propojená s těžbou uhlí
v naší oblasti. Dokud
bude poptávka po železe,
a tedy i po koksu, bude
dostatek surovin pro naše
výroby.

Ano, a ne malý. Už teď

www.deza.cz

