
 

 

 

Zpráva o společenské odpovědnosti firmy Ernst Leopold v r. 2018 

 

Představení společnosti 

Společnost Ernst Leopold je tradiční český výrobce odlitků z litiny a oceli, jehož historie je přímo 

spojena se začátkem hutnictví nejen v České republice, ale i ve střední Evropě. Díky našim 

zaměstnancům a jejich úsilí může naše slévárna pokračovat ve více než 300 -leté historii 

slévárenského řemesla v lokalitě blanenského údolí. Specializujeme se na kusovou a 

malosériovou výrobu a na umělecké odlitky z nejrůznějších materiálů. Naším hlavním krédem je 

uspokojování individuálních potřeb našich zákazníků. Každá přijatá zakázka je pro nás obrovským 

závazkem, aby byla vyrobena včas a v kvalitě požadované a očekávané zákazníkem. Nabízíme 

kompletní činnosti od poradenství a návrhu odlitku a slévárenské technologie, přes výrobu 

modelů ve vlastní modelárně, odlévání, opracování odlitků až po povrchovou úpravu. S našimi 

zákazníky se snažíme budovat dlouhodobé partnerské vztahy založené na vzájemné důvěře a 

upřímném a čestném jednání. 

Od roku 2016, kdy se datuje novodobá historie firmy Ernst Leopold, se snažíme na všech 

úrovních a ve všech oblastech fungování o hospodárné a efektivní využívání zdrojů. 

Zaměstnáváme 258 zkušených pracovníků a spadáme do skupiny velkých podniků. 

Uvědomujeme si nejen závazek vůči našim zaměstnancům, zákazníkům a dodavatelům, ale 

rovněž vůči širšímu regionu Blanenska. Naší snahou je přispívat na rozvoj regionu a 

minimalizovat dopady slévárenské výroby na okolí společnosti, která jen těsně sousedí 

s chráněnou krajinou oblastí Moravského Krasu.  

Tato zpráva o společenské odpovědnosti (Corporate Social Responsibility - CSR) je v pořadí první 

zprávou, kterou společnost Ernst Leopold za svou existenci vydává. Zpráva je vyhotovena za rok 

2018 a je rozdělena do tří částí, a to na ekonomickou, environmentální a sociální. Zpráva je 

určena všem zájemcům, kteří mají zájem se dovědět podrobnosti o našich aktivitách v rámci 

slévárenské činnosti, ale i o aktivitách přesahující oblast našeho podnikání. Tato zpráva by měla 

být důkazem toho, že nám naše okolí rozhodně není lhostejné a že se každý den snažíme o 

odpovědný a dlouhodobě udržitelný vývoj. 

 

A. Ekonomické posouzení 

Počátky existence společnosti Ernst Leopold nebyly vůbec snadné a datují se na začátek roku 

2016. Ernst Leopold je nástupnická firma společnosti DSB Euro, která svým řízením a situací na 

světových trzích dospěla do insolvence. Důvěra ve společnost byla značně pošramocena a nebylo 

vůbec jednoduché znovu tuto důvěru vybudovat. Proto si velice vážíme každého zaměstnance, 

zákazníka i dodavatele, který nám tuto důvěru projevil. Projevenou důvěru se snažíme doslova 

přetavit v činy, a proto můžeme s hrdostí oznámit, že naše závazky po lhůtě splatnosti vůči našim 



 

 

dodavatelům za rok 2017 i 2018 byly nulové. Rovněž mzdy našim zaměstnancům byly vždy 

uhrazeny v plné výši vždy nejpozději v předem dohodnutý výplatní termín.  

 

Situace v odvětví 

Slévárenství prochází v posledních letech významnými změnami. Jedná se o trend postupného 

nahrazování klasických litin na bázi železa slitinami na bázi lehkých neželezných kovů zejména hliníku, 

popřípadě materiálů na bázi plastů. Dále dochází k nahrazování ocelových odlitků levnějšími litinami 

s kuličkovým grafitem tzv. tvárnou litinou. Sériovost výroby se výrazně snižuje a začíná převažovat 

malosériová a kusová výroba. Zakázky se vyrábí přesně na stanovený čas a lhůty pro dodání jsou 

stlačovány na technologické minimum. Zvyšuje se cena vstupních surovin (energie, surové železo, 

legury) a práce, dochází k nejrůznějším cenovým vlnám, které představují významné nákladové 

vstupy pro slévárny (furan, grafit). Průměrné náklady na odlitek pro výrobce díky těmto vlivům 

rostou. Celkový objem litin s podílem železa v meziročním porovnání postupně klesá. Nevyužité 

kapacity sléváren a sílící konkurenční boj o zakázky dávají zákazníkovi prostor k cenovým jednání ve 

snaze snížit ceny odlitků na minimum. Tento stav nutí slévárny snižovat ceny odlitků a zbývající marže 

neumožnuje realizaci větších investic a obnovy slévárenských provozů.  

 

 

 

Blanenská slévárna Ernst Leopold v současnosti produkuje přibližně 2% celkového objemu litin 

s obsahem železa, které je vyprodukováno na území České Republiky.  

 

Investice a opravy 

Objem investic se každým rokem postupně zvyšuje. Vedení společnosti si uvědomuje nutnost investic 

do obnovy výrobního zařízení tak, aby byla nejen udržena konkurenceschopnost společnosti na trhu, 



 

 

ale aby byly nahrazovány neefektivní a neproduktivní technologie novými, účinějšími a přívětivějšími 

vůči životnímu prostředí. Nové zařízení jsou před pořízením pečlivě posuzovány z hlediska BAT 

(nejlepších dostupných technologií) aby byl zaručen pozitivní dopad z hlediska dlouhodobého  

 

Rok 2016 2017 2018 

Objem investic (v tis. Kč) 2 170 6 475 8 046 
 

Společnost Ernst Leopold se aktuálně snaží využít dotačních titulů z OP MŽP v rámci 89. výzvy – 

snižování fugitivních emisí ve slévárně a v rámci výzvy č. II pod záštitou MPO-OP PIK – Úspory energií. 

V rámci obou výzev byly podány žádosti v celkové hodnotě přesahující 280 mil. Kč.  

V uplynulém roce jsme realizovali tyto investiční a opravárenské akce: 

• Decentralizace vytápění 

• Oprava odsávání technologie 

• Opravy páteřních rozvodů vody 

• Obnova vozového parku a manipulační techniky 

• Opravy izolací žíhacích pecí 

• Výměna venkovního osvětlení 

• Stavební úpravy s cílem energetických úspor a efektivnějšího využití ploch 

 

B. Environmentální posouzení 

Slévárenská výroba je značně náročná co do energetické spotřeby, tak i z hlediska surovinových 

vstupů. Naší dlouhodobou snahou je snižování nejen energetické náročnosti, ale i podíl těchto 

surovinových vstupů při výrobě. Schopnost efektivně a ekologicky šetrně přeměnit soubor vstupů na 

bezvadný odlitek je dán jednak technologickou úrovní strojního zařízení a jednak kvalifikovanými a 

motivovanými pracovníky. V naší společnosti si uvědomujeme důležitost lidského faktoru během 

výroby, a proto jsou naši pracovníci pravidelně školení z hlediska efektivního nakládání s těmito 

vstupy a z hlediska dopadů jejich činnosti na životní prostředí.  

 

Energetické vstupy 

Během roku 2018 se pozitivně projevily aktivity směřující do úspor ve spotřebě užitkové vody ve 

společnosti. V porovnání s rokem 2016 se podařilo snížit spotřebu užitkové vody v roce 2018 o 34%. 

Přijatá opatření a data za první měsíce roku 2019 ukazují další potenciál úspor ve spotřebách vody i 

v nadcházejícím období.   



 

 

 

 

Dalším z opatření, které má významný dopad na úsporu strategické suroviny – zemního plynu, je 

dokončení investiční akce týkající se decentralizace vytápění. Kombinací správného návrhu, 

efektivního spotřebiče, pokrokového řízení otopné soustavy a intenzifikací osídlení prostor se 

podařilo snížit spotřebu ZP na vytápění v roce 2018 v porovnání s rokem 2016 o 67%.  

 

 

 

Společnost si nechává pravidelně aktualizovat energetický audit, pro stanovení nových cílů a priorit 

v oblasti energetických úspor. Výsledky auditu jsou zapracovány do investičního plánu na další 

období. V průběhu roku 2018 došlo k realizaci několika opatření, která měla velký vliv na spotřebu EE 

v naší společnosti. Mezi nejvýznamnější opatření lze řadit opravu řízení obloukových pecí, 



 

 

optimalizace zapojení transformátorů, oprava kompenzátorů účiníku, náhrada vnitřního i venkovního 

osvětlení za LED osvětlení, intenzivnější využívání výrobního zařízení, odstavení neefektivního 

zařízení.  

 

 

 

Z hlediska spotřeby primárních surovin při výrobě odlitků jsme se rozhodli spolupracovat s odborníky 

z ČVUT v Praze. Téma spolupráce je právě snižování spotřeb primárních surovin jako je surové 

železo a vyšší využívání surovin druhotných jako je ocelový šrot.  

 

Měření a snižování emisí 

V oblasti emisí došlo v meziročním srovnání k výraznému snížení emisí tuhých znečišťujících látek 

(TZL). Bylo to způsobeno zejména provedením celkových oprav na mokrých hladinových 

odlučovačích, výměnou filtračních tašek na odsávání kuplovny a na odsávání elektrických 

obloukových pecí. Dále došlo ke změnám v organizaci výroby a k redukci provozování některých 

zařízení. Provoz umělecké litiny byl nově přemístěn do provozu ocelárny, kde se pozitivně projevuje 

intenzivnější využívání ekologicky šetrnějších technologií.  

V rámci integrovaného povolení (IPPC) jejichž požadavky společnost splňuje, jsou nadále přijímána 

opatření, které zpřísňují zejména produkci a vypouštění TZL a jejich vliv pro okolní prostředí. Naše 

společnost přijala plán pro snížení produkce TZL na další období. Tento plán je v koncentracích 

vypouštěných TZL přísnější, než vyžadují legislativní požadavky ČR.  

 



 

 

 

 

Třídění odpadů a odpadové hospodářství 

Ve společnosti je pro nakládání s odpady zpracovaná směrnice, vycházející ze zákona č. 185/2001 Sb., 

která je závazná pro všechny zaměstnance. Za účelem pravidelného vyhodnocování je vedena 

detailní evidence místa, času vzniku a druhu odpadu. Zaměstnanci jsou pravidelně přeškolováni a 

kontrolováni pravidelnými interními audity, aby byla nastavená pravidla odpovědného chování 

k surovinám přijata a důsledně dodržována.  

Důsledkem provedených auditů a nápravou četných zjištění, se daří snižovat produkci odpadních vod 

ve společnosti. Odstraňováním různých netěsností a závad s pravidelným sledováním a 

vyhodnocováním se podařilo v roce 2018 snížit tvorbu odpadních vod ve srovnání s rokem 2016 o 

30%.  

 

 

V produkci ostatních odpadů se nepodařilo v roce 2018 splnit cíl, který jsme si stanovili a došlo 

k meziročnímu navýšení celkově likvidovaných odpadů, zejména slévárenského písku a strusky.  



 

 

Tento stav byl zapříčiněn několika faktory. Zejména šlo o vyklizení historicky nahromaděných odpadů 

v areálu společnosti a s tím související úklid areálu a jednak došlo k navýšení produkce tvarově 

specifických odlitků, které v současnosti neumožnují jinou likvidaci takto vzniklých odpadů.   

 

 

 

V současnosti usilovně pracujeme na snižování objemu produkovaných odpadů, abychom se 

vrátili zpět na úroveň roku 2017. pro nadcházející období máme rozpracovány projekty na 

druhotné zpracování používaných surovin. Stále hledáme způsoby, jak zamezit tvorbě odpadů a 

poskytnout naše nevyužitelné výstupní materiály pro další průmyslové zpracování.  

 

 

C. Sociální oblast  

V blanenském regionu zaujímá naše společnost pozici významného zaměstnavatele. Počtem 

zaměstnanců se řadíme do skupiny velkých podniků. Uvědomujeme si důležitost, jak je naše 

společnost vnímána našimi zaměstnanci a vnějším okolím firmy. Snažíme se o individuální 

přístup ke každému zaměstnanci a snažíme se respektovat i různé specifické omezení každého 

zaměstnance což dokazuje i vysoký podíl zaměstnaných osob se zdravotním znevýhodněním.  

 

 

 

 

 

 

  2016 2017 2018 

Počet pracovníků 

celkem  313 283 258 

Z toho osoby se 

zdravotním postižením 9% 8% 8% 



 

 

 

Slévárenská výroba je ze své podstaty rizikovou činností, kde je nutné pravidelně udržovat 

vysoké povědomí pracovníků o možných rizicích, tyto rizika neustále vyhodnocovat a realizací 

nápravných opatření minimalizovat. V rámci BOZP jsou prováděny následující aktivity: 

• Vstupní školení nově příchozích pracovníků z BOZP a PO 

• Periodické školení BOZP a PO 

• Zaškolení pracovníka na pracovišti s praktickými ukázkami pod vedením 

zkušených pracovníků 

• Mimořádné školení při zjištění aktuálních nedostatků, pracovních úrazů, změn a 

úprav v postupech bezpečné práce 

• Zasedání vyšetřovací a odškodňovací komise po úrazech 

• Pravidelné setkání zástupců odborové organizace KOVO s vedením společnosti 

Je vypracován plán pravidelných auditů na pracovištích za účasti vedoucích pracovníků. Cílem je 

poukazovat přímo při výkonu práce na potenciální rizika a nedostatky v oblasti BOZP. Všechny 

tyto aktivity pozitivně přispívají k postupnému snižování počtu pracovních úrazů ve společnosti.  

 

 

 

Společnost aktivně spolupracuje s úřadem práce v Blansku v oblasti vyhledávání a výběrem 

vhodných kandidátů na volné pracovní pozice.  

 

 



 

 

Zaměstnanecké benefity 

Našim zaměstnancům poskytujeme různé formy benefitů jako je penzijní připojištění, dotovaná 

strava, výhodné tarify mobilních operátorů, zaměstnanecké příspěvky při významném jubileu, 

odchodu do důchodu, náborový příspěvek a jiné. Celkový objem zaměstnaneckých benefitů 

meziročně vzrostl o 18% a v roce 2018 dosáhl 2,1 mil. Kč. 

 

 

Vzdělávání a školení zaměstnanců probíhalo v roce 2018 podobném rozsahu jako v roce předchozím. 

Náklady na školení zaměstnanců představovali v roce 2018 celkem 377 tis. Kč.   

 

 

 

 

Jako společensky odpovědný podnik přispíváme na provozování zájmových skupin a subjektů 

s regionálním i celostátním působením v oblasti školství, vědy, sportu, výchovy dětí a mládeže apod.  

 

• Podpora přírody, ekologie – Dům přírody Moravského krasu – zajištění dlouhodobé 

udržitelnosti přírodních památek CHKO Moravského krasu.  

• Spolupráce s VUT Brno – Fakulta strojního inženýrství, ústav strojírenské technologie odbor 

slévárenství - výchova a vzdělávání – podporujeme praxe studentů, exkurze, diplomové práce 



 

 

• Česká slévárenská společnost – aktivní účast na seminářích, revize BAT pro slévárenství 

• Podpora SPŠ strojírenská Jedovnice 

• Podpora sportovní činnosti -  TJ asociace sportovních klubů Blansko z.s. 

• Podpora sportovní činnosti Promotorsport z.s. Troubelice 

• Podpora činnosti dobrovolných hasičů – Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska, Sbor 

dobrovolných hasičů Troubelice 

• Podpora dětí a mládeže – Pionýr Jedovnice,  

• Podpora dětí a mládeže - Lesní klub Pod Starým Dubem Dlouhá Loučka 

 

Jako společensky odpovědný podnik jsme přijali nový závazek v podobě dalšího šíření principu 

společenské odpovědnosti i v dodavatelské oblasti. Dodavatelé jsou nově hodnoceni dle principů 

udržitelného rozvoje.  

 

Dodržujeme právní normy a etické zásady 

etický kodex společnosti  

ochranu zdraví všech zaměstnanců 

 

Odsuzujeme projevy korupce 

diskriminaci menšin a společensky znevýhodněných osob 

dětskou práci a nucené zaměstnávání 

projevy plýtvání přírodními zdroji 

 

Chráníme  osobní údaje  

  životní prostředí 

   

Respektujeme  svobodu sdružování a kolektivního vyjednávání 

  hospodářskou soutěž 

 

Podporujeme zaměstnance a zájmové sdružení 

  šíření společenské odpovědnosti firem 

 

 


