Zpráva o hospodaření společnosti v roce 2016
včetně vlivu na životní prostředí, bezpečnost,
ochranu zdraví a výhled vývoje společnosti
do budoucna.

Obchodní rok 2016 pro naši společnost začal 1. října 2015 a skončil 30. září 2016

Vývoj prodeje a tržní situace
Celkový obrat společnosti Donauchem s.r.o. v roce 2016 vzrostl oproti roku 2015 o 8% na
527 mil. Kč. Nárůst obratu byl dosažen v objemu přímých dodávek i v distribuční činnosti a to
zejména v distribuci kapalných chemikálií. Objem vývozů oproti předchozím letům nadále klesal.
Ekonomika České republiky v průběhu roku 2016 rostla, projevilo se to i na poptávkách
odběratelů. Přesto nadále docházelo k vyostření již tak velice silného konkurenčního prostředí.
Během celého roku jsme zaznamenávali velice silný tlak na ceny, zejména u komodit. Díky
pokračujícímu nárůstu prodeje specialit se nám podařilo zvýšit průměrnou prodejní marži
v procentech a v roce 2016 jsme dosáhli vyššího hospodářského výsledku o 28%, než v roce
předchozím.
V průběhu celého roku se nám dařilo upevňovat naši pozici jednoho z význačných dodavatelů
kapalných chemikálií v distribučních obalech. Oproti roku 2015 jsme zvýšili obrat v distribuci
kapalných chemikálií, dodávaný přes náš Terminál na stáčení a skladování kapalných chemikálií
o 27%.
Výsledky Divize potravinářské chemie zaznamenaly nárůst prodejů o 10%. Vedle prodejů
do segmentu výroby nápojů se nám daří dlouhodobě navyšovat prodeje do jiných potravinářských
odvětví a to zejména díky produktům a surovinám nakupovaným v Evropě a díky kvalifikovaným
službám poskytovaným našim zákazníkům.
Divize Technické chemie zaznamenala nárůst obratu o 6%. Pokračovala v úspěšném růstu
prodejů a aktivit v segmentech jako je povrchová úprava kovů, úprava vody, tiskařský průmysl a
výroba chemikálií pro domácnost a detergentů. V těchto oblastech spolupracujeme jako
distributoři s renomovanými dodavateli. Máme rozpracováno mnoho nových projektů, které
povedou v následujících letech k dalšímu nárůstu prodejů.
Divize spotřební chemie Mastersil dosáhla v roce 2016 rekordní objem prodejů, zejména
díky širokému sortimentu nabízených produktů. Oproti roku 2015 navýšila prodeje o 18%. V roce
2016 se nám podařilo prodat rekordní množství bazénové chemie.

Investice
V roce 2016 jsme nerealizovali žádné významné investice. Pokračovali jsme v pravidelné
obměně vozového parku a hardware. Během roku jsme prováděli pravidelnou údržbu budov a
strojového vybavení.
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Zaměstnanci
Ve společnosti Donauchem s.r.o. je velice nízká fluktuace zaměstnanců. Všichni
zaměstnanci jsou pravidelně školeni z předpisů, které potřebují znát k výkonu své práce.
Každoročně je prováděno hodnocení jednotlivých pracovníků. Pro zvýšení kvalifikace
zaměstnanců jsou organizována školení a zajištěna účast na různých seminářích.

Životní prostředí
V rámci Integrovaného systému řízení jsou každoročně přezkoumávány: Environmentální
účinnost systému a je hodnocen environmentální profil organizace. S výsledky jsou seznamováni
jednotliví pracovníci.
K trvalým cílům společnosti v oblasti ochrany životního prostředí patří:
prevence znečištění životního prostředí, zejména prostřednictvím pečlivého plánování všech
činností a školení pracovníků,
neustálé zlepšování podmínek pro skladování a manipulaci s chemikáliemi.
Naše společnost investuje značné finanční prostředky do rozvoje svého skladového areálu
v Nymburce tak, abychom byli schopni zajistit výše uvedené cíle.
Každoročně rovněž probíhá školení pracovníků, týkající se manipulace s chemickými látkami.
V rámci systému Prevence závažných havárií máme zpracován plán, s nímž jsou seznámeni
všichni odpovědní pracovníci.
V roce 2016, stejně tak jako v předchozích letech, se v naší společnosti nestala žádná nehoda
s negativním vlivem na životní prostředí. Průběžně provádíme kontrolu a údržbu všech zařízení,
dle zpracovaných podkladů a plánu kontrol.

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci
V rámci Integrovaného systému řízení je každoročně hodnocena výkonnost BOZP z hledisek:
úrazovost,
plnění legislativních požadavků,
plnění přijatých úkolů a cílů,
vyhodnocení ročních prověrek BOZP,
míry řešení neshod, skoroneshod a nežádoucích událostí.
Práce s lidmi, jejich proškolování a motivace, která má předcházet úrazům, je jednou z priorit naší
společnosti.
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

Zpráva o hospodaření společnosti v roce 2016
včetně vlivu na životní prostředí, bezpečnost,
ochranu zdraví a výhled vývoje společnosti
do budoucna.
Že se nám na tomto poli docela daří, svědčí i fakt, že jsme v posledních letech neměli žádný
pracovní úraz.
Pracovníci skladu chodí na pravidelné preventivní zdravotní prohlídky, abychom předešli
nebezpečí vzniku nemocí z povolání.

Prevence závažných havárií, přeprava nebezpečných chemikálií
Společnost DONAUCHEM má od roku 2008 zpracovaný a schválený systém Prevence
závažných havárií.
Rovněž máme zpracovánu Bezpečnostní zprávu, která je schválená Krajským úřadem
Středočeského kraje.
Stanovení cílů a jejich plnění v oblasti PZH je předmětem každoročního přezkoumání
Integrovaného systému řízení vedením společnosti.
Naše společnost má vlastního bezpečnostního poradce, který garantuje, že přeprava našeho zboží,
zejména nebezpečných chemikálií probíhá řádně podle předpisů ADR příp. RID.
Pracovníci skladu jsou proškoleni v dané problematice tak, aby nedošlo k nakládce nebezpečné
chemikálie na dopravní prostředek, který neodpovídá předpisům ADR.
V naší společnosti, ani při přepravě našeho zboží nedošlo v roce 2016 k žádné nehodě.

Ochrana zdraví, bezpečnosti a životního prostředí
Vedení společnosti klade značný důraz a vynakládá nemalé prostředky k zajištění takových
podmínek, aby nedocházelo k ohrožení zdraví a bezpečnosti pracovníků a k ohrožení životního
prostředí.
Všichni pracovníci byli seznámeni s cíli společnosti v této oblasti a aktivně je pomáhají naplňovat.
Společnost Donauchem se přihlásila k programu Responsible care – Odpovědné podnikání
v chemii
a je držitelem oprávnění používat logo Responsible care.
Ve společnosti nedošlo v roce 2016 k žádné nehodě ani pracovnímu úrazu.

Systém řízení kvality
Společnost Donauchem má dlouhodobě zavedený Systém řízení jakosti dle normy ISO 9001:2009,
Systém bezpečnosti potravin a krmiv dle ISO 22000:2006, Systém environmentálního managementu
dle ISO 14000:2005 a Systém řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci dle OHSAS 18000:2008.
Od roku 2013 jsme byli úspěšně certifikováni dle systému GMP+ B3, který je vyžadován pro
dodávky do segmentu krmiv.
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Naše společnost dodržuje všechny legislativní požadavky pro nakládání s chemickými látkami,
zejména nařízení REACH a směrnice z něj vyplývající.

Věda a výzkum
V oblasti vědy a výzkumu neprovádí společnost Donauchem žádné vlastní aktivity.
Při své obchodní činnosti spolupracuje příležitostně s různými vysokými školami a výzkumnými
ústavy.

Výhled do budoucna
Naše společnost bude v roce 2017 pokračovat v otevřených projektech a vyhledávat nové
příležitosti. Naším cílem je rozšířit portfolio produktů, zejména o nové speciality, a výrazně zvýšit
počet zákazníků.
Společnost Donauchem stojí na pevných základech daných dlouhodobou pozicí na trhu,
diverzifikací portfolia, silným zázemím mateřské společnosti a v neposlední řadě velice kvalitním
týmem zaměstnanců, kteří chtějí dosahovat stále lepších výsledků.
Proto očekáváme a plánujeme nárůst prodejů i zisku v nadcházejících letech ve všech obchodních
divizích.

V Nymburce dne 12.10. 2016
Ing. Michal Dvořák
jednatel
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