Hodnocení naplňování programu
Responsible care – Odpovědné podnikání v chemii
Ve společnosti Donauchem s.r.o. v roce 2016

Program Responsible Care (dále jen "RC") je dobrovolná, celosvětově přijatá a rozvíjená
iniciativa chemického průmyslu, zaměřená na podporu udržitelného rozvoje vstřícným
zvyšováním bezpečnosti při provozovaní zařízení, přepravě výrobků, zlepšováním ochrany zdraví
lidí a životního prostředí. Program představuje dlouhodobou strategii, koordinovanou
Mezinárodní radou chemického průmyslu (ICCA), v Evropě pak Evropskou radou chemického
průmyslu (CEFIC).
Národní verzí programu RC je program Odpovědné podnikání v chemii, oficiálně vyhlášený při
zahájení výstavy CHEMTEC '94 (říjen 1994) ministrem průmyslu a obchodu a prezidentem Svazu
chemického průmyslu České republiky (dále jen SCHP). Jeho priority byly vyjádřeny souborem
osmi kodexů svazového programu z června 1995:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

vstřícnost;
ochrana zdraví, bezpečnost;
komplexní ochrana životního prostředí;
zmírnění důsledků ekologických závad;
protihavarijní připravenost;
ekomanagement;
výchova a výcvik;
informační otevřenost.

V roce 2006 byla Světovou asociací chemického průmyslu (ICCA) přijata Globální charta RC.
Na základě jejich požadavků byl v roce 2007 vydán nový způsob hodnocení, který po prověření
v letech 2007 – 2008 byl schválen představenstvem SCHP.
Skupina Donauchem je jedním z hlavních distributorů chemikálií ve střední Evropě a je
zastoupena v Polsku, České republice, Rakousku, Slovensku, Maďarsku, Rumunsku a Srbsku.
Jednou ze základních hodnot celé skupiny Donauchem je odpovědný přístup k podnikání
v oblasti chemie – zejména ve vztahu k udržitelnému rozvoji, ochraně životního prostředí
a bezpečnosti a zdraví lidí.
Společnost DONAUCHEM s.r.o. jako člen SCHOD (Sdružení distributorů a obchodníků v chemii)
se k plnění principů RC přihlásila dne 14. 6. 2012 a v září 2013 získala právo užívat logo
Responsible care, které úspěšně obhájila v září 2015.
Společnost má od r. 2010 zaveden Integrovaný systém řízení v souladu s požadavky norem ČSN
EN ISO 9001:2009 a ČSN EN ISO 14001:2005, ČSN OHSAS 18001:2008 a ČSN EN ISO 22000:2006.
Společnost DONAUCHEM je v souladu se zákonem č. 59/2006 Sb., o prevenci závažných
havárií, zařazena do skupiny B, má zpracovaný a schválený systém prevence závažných havárií
a vydanou a schválenou Bezpečnostní zprávu a plní další požadavky v oblasti PZH, což je
každoročně prověřováno integrovanou kontrolou pod vedení ČIŽP.
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K obhajobě práva užívat logo RC přistupuje společnost DONAUCHEM potřetí.
Hodnocení programu RC v roce 2016 je prováděno podle otázek, které jsou začleněny do 7
skupin, které jsou ještě dále děleny na podskupiny.
Aby se společnost mohla ucházet o udělení osvědčení, musí být z 99 otázek minimálně 75 %
relevantních k činnostem organizace hodnoceno kladně.
Závěrečné doporučení k obhajobě osvědčení RC je předkládáno představenstvu SCHP na
základě prověřovacího auditu zástupce Výboru HSE (Health&Safety and Environment).
Představenstvo rozhoduje o udělení osvědčení na období dvou let.
Samohodnocení ve společnosti DONAUCHEM, s.r.o., proběhlo v průběhu měsíce června 2017
za účasti 3 pracovníků společnosti.
K dosaženým výsledkům předkládáme následující komentář:
1.

Vedení společnosti věnuje dobrovolnému programu "Responsible Care – Odpovědné
podnikání v chemii (RC)" soustavnou pozornost.

Program RC je součástí zavedeného integrovaného systému řízení ve společnosti DONAUCHEM
(kvalita/ochrana životního prostředí/bezpečnost a ochrana zdraví).
Zodpovědností za realizaci Programu je pověřen jednatel společnosti Ing. Michal Dvořák,
jmenovaný Představitel vedení pro systémy řízení a RC, který je pravidelným členem porad
vedení společnosti.
Na hodnocení Programu se podílejí vybraní zaměstnanci firmy, kterým jsou velice dobře známy
všechny prováděné činnosti (nákup a prodej zboží a služeb, logistické operace).
Společnost informuje o svých výsledcích nejen všechny zaměstnance, ale i odbornou (veřejnou
správu a příslušné státní orgány) a ostatní veřejnost formou uveřejnění dokumentu
"Vývoj hospodaření společnosti Donauchem s.r.o. v roce 2016, včetně zprávy o vlivu
ZP+BOZP+PZH a výhled vývoje společnosti do budoucnaí" na webových stránkách společnosti.
Souhrn za kapitolu 1:
Celkový počet otázek:
Odpověď "ANO":
Odpověď "NE":
Odpověď "Netýká se":

8
8
0
0

2
DONAUCHEM s.r.o.
Za Žoskou 377, 288 02 Nymburk
Česká republika/Czech republic
C 6905 vedená u Městského soudu v Praze
IČO: 43774750, DIČ (VAT): CZ43774750

Tel.: (+420-)317 070 220, Fax: (+420-)317 070 230
GSM: (+420-)602 292 919, (+420-)737 239 660
donauchem@donauchem.cz, www.donauchem.cz

ISO 9001, 14001, 22000
OHSAS 18001
GMP+B3
Responsible Care

Hodnocení naplňování programu
Responsible care – Odpovědné podnikání v chemii
Ve společnosti Donauchem s.r.o. v roce 2016

2.

Politika společnosti v oblasti zdraví, bezpečnosti a životního prostředí

Společnost má certifikovány systémy řízení kvality dle ISO 9001 od r. 1999, systém řízení životního
prostředí dle ISO 14001, systém řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci dle OHSAS 18001 a
systém managementu bezpečnosti potravin podle ISO 2200 od r. 2010. Certifikáty byly vydány
společností CQS, Praha. Systém je pravidelně prověřován interními audity a externím auditorem
certifikační společnosti. Ročně je systém přezkoumáván vedením společnosti.
Aktuální Politika Integrovaného systému řízení je uveřejněná na webových stránkách
společnosti.
Na zlepšování podmínek v oblasti zdraví, bezpečnosti a životního prostředí vynakládá
společnost značné finanční prostředky.
Souhrn za kapitolu 2:
Celkový počet otázek:
Odpověď "ANO":
Odpověď "NE":
Odpověď "Netýká se":
3.

11
10
1
0

Zajišťování požadavků

Program RC je koordinován skupinou pod vedením Představitele vedení pro ISŘ a RC
Ing. Michala Dvořáka - jednatele společnosti. Dalšími členy skupiny jsou Ing. Martina Kalmusová
- manažer kvality a souladu a p. Bohumil Habal - technický vedoucí Divize logistika, který je
zároveň zplnomocněn k jednání v oblasti ochrany životního prostředí, požární ochrany a BOZP
s veřejnoprávními úřady regionu. Členové skupiny se účastní interních i mimopodnikových
porad o záležitostech spojených s Programem. Zaměření a plnění jeho úkolů koordinují
s ohledem na další činnosti a záměry společnosti; plnění Programu jednotlivými podnikovými
útvary aktivně ovlivňují, spolupracují s útvary podniku na přípravě jejich dílčích záměrů v rámci
Programu společnosti. Vyhodnocují a sledují jeho indikátory, mezi nejvýznamnější patří
ukazatele pracovní úrazovosti, nehod, produkce odpadů a spotřeba energie a vody.
Společnost má pro uvedenou oblast zpracovanou a všem zaměstnancům přístupnou
dokumentaci, která je pravidelně přezkoumávána a aktualizována podle nových právních a
jiných požadavků. Společnost se v rámci svých možností podílí na přípravě české, a evropské
legislativy, ale vzhledem ke své velikosti a zaměření na obchod se aktivně nepodílí na
spolupráci s příslušnými ministerstvy na vyhodnocování dopadů právních předpisů na
průmyslové podniky a životní prostředí.
Všechny změny legislativy ale pozorně sleduje a zavádí do praxe.
Souhrn za kapitolu 3:
Celkový počet otázek:
Odpověď "ANO":
Odpověď "NE":
Odpověď "Netýká se":

17
15
1
1
3
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4.

Plánování a realizace

Společnost DONAUCHEM provádí identifikaci a hodnocení rizik a environmentálních aspektů při
všech svých činnostech. Na základě jejich vyhodnocení přijímá opatření, která jsou promítnuta
do dokumentace příslušných pracovišť nebo vyžadují konkrétní řešení formou technického
opatření.
Všichni zaměstnanci firmy jsou odborně a zdravotně způsobilí k prováděným činnostem, jejich
zdravotní stav je pravidelně kontrolován a jejich odbornost je udržována a rozšiřována
pravidelnými školeními a výcvikem.
Externí pracovníci cizích firem, působících v areálu společnosti DONAUCHEM jsou proškoleni
svými nadřízenými na základě podkladů, které jim společnost DONAUCHEM předá. Cizí osoby,
které krátkodobě vstupují do areálu společnosti DONAUCHEM (jako například řidiči nebo
návštěvy), jsou prokazatelně seznámeni s bezpečnostními a environmentálními požadavky.
Od vzniku společnosti v roce 1992 nebyl zaznamenán žádný pracovní úraz s pracovní
neschopností delší než 3 dny ani nemoc z povolání.
Společnost efektivně využívá a hodnotí potřebu materiálových a energetických vstupů, podle
možností aktivně využívá alternativních zdrojů energie, jako např. solární ohřev TUV nebo
vytápění administrativní budovy dřevními peletami. Rovněž minimalizuje vznik odpadů a
nakládá s nimi v souladu s právními požadavky.
Společnost neprovozuje žádné výrobní zařízení. Při všech logistických činnostech plně
respektuje právní požadavky v oblastech ochrany vod, ovzduší a odpadů.
Všechny distribuované výrobky jsou evidovány podle šarží, tudíž je společnost DONAUCHEM
schopna kdykoliv v případě potřeby sledovat pohyb jednotlivých šarží, kdy byly komu dodány
a v jakém množství, případně kdy a od koho byly nakoupeny.
Dodávané produkty jsou řádně značeny a jsou na ně vystaveny bezpečnostní listy dle
legislativních požadavků České republiky i EU.
Společnost v rámci schvalovacího procesu nových investic zajišťuje posouzení vlivů na životní
prostředí - řešeno např. u haly pro stáčení a skladování kapalných chemických látek.
Při všech uvažovaných změnách jsou zohledňovány požadavky na ochranu životního prostředí,
zejména požadavky zákona o vodách s ohledem na možnou kontaminaci půdy a pozemních
vod.
Společnost DONAUCHEM zajišťuje většinu přeprav prostřednictvím externích dodavatelů.
S většinou z nich má uzavřenu rámcovou smlouvu, kde jsou definovány požadavky na kvalitu
přepravy, počínaje vybavením ADR a proškolením řidičů až po čistotu nákladového prostoru.
Společnost vyžaduje jednotný evropský atest o vyčištění cisterny nebo kontejneru ECD.
V blízké době zavede společnost využívání hodnotících dotazníků SQAS pro přepravce.
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DONAUCHEM má svého interního bezpečnostního poradce ADR/RID, kterým je Bohumil Habal - technický vedoucí divize logistiky.
DONAUCHEM není členem TRINS a neabsolvovala nezávislé hodnocení svých logistických
činností v rámci systému SQAS.
Společnost je zařazena do kategorie B dle zákona o prevenci závažných havárií. Bezpečnostní
zpráva byla aktualizována a předložena ke schválení Krajským úřadem Středočeského kraje v r.
2008. Ve společnosti je zpracována veškerá dokumentace z hlediska prevence závažných
havárií (bezpečnostní zpráva, vnitřní havarijní plán, havarijní plán na ochranu vod, …) a je
součástí Integrovaného systému řízení ISŘ. Její aktuálnost je posuzována nejen interně, ale i
externě - jednou ročně integrovanou kontrolou dozorových orgánů státní správy.
Součástí dokumentace Prevence závažných havárií je zpracován a naplňován plán výcviku,
kde je minimálně jedno cvičení ročně věnováno oblasti životního prostředí.
Souhrn za kapitolu 4:
Celkový počet otázek:
Odpověď "ANO":
Odpověď "NE":
Odpověď "Netýká se":
5.

59
45
7
7

Zavádění a kontrola Programu

Plnění Programu je předmětem pravidelných ročních interních auditů, které provádějí odborně
proškolení auditoři. Ve společnosti probíhají ročně i externí audity (zákaznické nebo
dodavatelské)
a kontroly státních orgánů. Součástí jejich kontrol jsou i body, které jsou součástí programu.
Souhrn za kapitolu 5:
Celkový počet otázek:
Odpověď "ANO":
Odpověď "NE":
Odpověď "Netýká se":
6.

2
2
0
0

Monitoring realizace Programu Responsible care

Společnost DONAUCHEM informuje o svých aktivitách a dosažených výsledcích zaměstnance
na firemních poradách a veřejnost prostřednictvím webových stránek www.donauchem.cz.
Zde je k dispozici Zpráva o Vývoji hospodaření společnosti Donauchem s.r.o. v roce 2016,
včetně zprávy o vlivu ZP+BOZP+PZH a výhled vývoje společnosti do budoucna, Hodnotící
zpráva realizace programu Responsible care a Výkaz indikátorů RC za rok 2016. Tyto
dokumenty jsou zasílány také Svazu chemického průmyslu, kde jsou uveřejněny na jejich
webových stránkách týkajících se RC a rovněž jsou použity pro přípravu národních statistik
v rámci CEFIC.
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Souhrn za kapitolu 6:
Celkový počet otázek:
Odpověď "ANO":
Odpověď "NE":
Odpověď "Netýká se":
7.

3
3
0
0

Kontrola a řízení

Společnost udržuje pravidelný kontakt s mimopodnikovými partnery - s úřady, s občany,
se zákazníky a s dodavateli, dny otevřených dveří nepořádá.
Podněty partnerů/zákazníků vyhodnocuje a přijímá k nim opatření/řešení v rámci ISO 9001,
rovněž vyhodnocuje podněty z řad zaměstnanců v oblastech všech systémů řízení.
Souhrn za kapitolu 7:
Celkový počet otázek:
Odpověď "ANO":
Odpověď "NE":
Odpověď "Netýká se":

5
4
1
0

Souhrn hodnocení výsledků plnění programu RC – Odpovědné podnikání v chemii
Celkový počet otázek:
106
Počet zodpovězených otázek:
97
Odpověď "ANO":
87
Odpověď "NE":
10
Odpověď "Netýká se":
9
Podíl kladných odpovědí:

89,7 %

Závěr vlastního hodnocení:
Aby se společnost mohla ucházet o udělení osvědčení, musí být z 99 otázek minimálně 75 %
relevantních k činnostem organizace hodnoceno kladně.
Námi získaný výsledný stupeň 89,7 % odpovídá právu užívat logo RC.
V Nymburce dne 9.6. 2017
Zpracoval a schválil: Ing. Michal Dvořák, Představitel vedení pro systémy řízení a RC
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