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ZPRÁVA OVĚŘOVATELE  

PŘIPRAVENOSTI FIRMY RAVAGO CHEMICALS, S R.O. 

K OBHAJOBĚ RESPONSIBLE CARE 

ZA ROK 2018 
 

Ověřovaná společnost Ravago Chemicals  spol. s.r.o. 

Zástupce společnosti Ing. Jan Vodňanský, country manager 

Ověřovatel Ing. Vladimír Drozd 

 

Datum ověření 10.8.2018 

Předložené materiály  

 

 

PROFIL SPOLEČNOSTI A JEJÍ POSTUP PŘI PŘÍPRAVĚ ŽÁDOSTI  

 

 

Společnost Ravago Chemicals Czech Republic s.r.o. byla založena v České republice v 

roce 2012 jako pobočka společnosti Ravago Chemicals S.A., Lucemburské 

velkovévodství, která je součástí skupiny Ravago. Operativní sídlo skupiny Ravago je v 

Belgii. 

Společnost Ravago Chemicals distribuuje v České republice a na Slovensku speciální i 

komoditní chemikálie. Společnosti ve skupině Ravago působí jako zpracovatel a distributor 

standardních i technických plastů a distributor chemikálií na celém světě. V oblasti 

zpracování a distribuce plastů a elastomerů patří skupina Ravago k předním distributorům 

ve světovém měřítku. 

Ravago Chemicals je aktivní v segmentech: 

 Coatings, Construction, Adhesives – suroviny pro výrobu nátěrových a 

stavebních hmot a lepidel 

 Performance Chemicals – suroviny pro výrobu pracích a čistících přípravků, 

kosmetiky a procesní chemikálie (papírenství, úprava vod) 

 PU/Polymers – systémy pro výrobu polyuretanů, aditiva pro zpracování plastů 

a elastomerů 

 Life Science – aditiva do krmiv, potravin a suroviny pro farmaceutický 

průmysl 

. 

 

. 

Celkový obrat společnosti Ravago Chemicals s.r.o. v roce 2015 byl 75 mil. CZK 

s průměrnou marží 12%(www.justice.cz – sbírka listin)  

. 

 

 

http://www.justice.cz/
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POSOUZENÍ VÝSLEDKŮ SAMOHODNOCENÍ PROGRAMU RC 

 

Ověření samohodnocení firmy bylo uskutečněno v prostorech firmy v Praze-Uhříněvsi 

Přátelství 9. Na této adrese je sídlo jednatele a obchodní oddělení společnosti celkem 5 

zaměstnanců. Skladové a logistické služby jsou najímány od jiných společností jako jsou 

Firma Dítě Hradec Králové Kladská ulice - potravinářská aditiva 

ADR chemikálie jsou skladovány firmy PPS Logistic v Kuřimi u Brna cca 150tun 

Potravinářské chemikálie a aditiva jsou také skladovány u firmy Lorenc v Rudné u Prahy. 

Společnost je certifikována dle ISO 9000 s platností do roku 2018  

 

SOUHRN HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ PLNĚNÍ PROGRAMU RC - ODPOVĚDNÉ 

PODNIKÁNÍ V CHEMII A ZÁVĚR 

 

 Přehled jednotlivých kapitol samohodnocení 

1.Vedení společností věnuje dobrovolnému programu RC soustavnou pozornost 

Odpovězeno 9x ano 2x ne ověřovatel souhlasí 

2.Politika společnosti v oblasti zdraví, bezpečnosti a životního prostředí 

Odpovězeno 5x ano,6x ne Byly předložena dokumentace k uvedenému tématu. 

Ověřoval souhlasí vyjma otázek 2.5 a 2.6 

3. Zajišťování požadavků 

3.1.Koordinátor a indikátory 5x ano 0xne ověřovatel souhlasí 

3.2 Organizace 4x ano ,0x ne ověřovatel souhlasí. 

3.3.Znalost požadavků a důsledků odpovídající účinným právní předpisům ČR a ES. 

2x ano,3x ne Ověřovatel souhlasí. 

3.4.RC Program vyžaduje,aby orientace a výsledky výzkumu a vývoje respektovala…. 

0x ano,0x ne,3x netýká se. Ověřovatel nesouhlasí a doporučuje alespoň u otázky 3.4.1. ano 

4. Plánování a realizace 

4.1 péče o zaměstnance 
3 x ano,0 x ne, netýká se 10x. Ověřovatel souhlasí 

4.2.Využití vstupů 

1 x ano,0x ne,7x netýká se. Ověřovatel souhlasí. 

4.3. Výroba 

0 x ano,0 x ne, 3 x netýká se. Ověřovatel souhlasí, protože veškerá manipulační činnost se 

najímaná. 

4.4. Péče o výrobek 

Ověřovaná společnost na všechny otázky 4.4.1 až 4.4.5 odpověděla netýká se. 

Ověřovatel nesouhlasí s tímto ohodnocením a navrhuje na tyto otázky odpovědět ano nebo 

ne. 

4.5. Integrovaná péče o hmotný majetek 

4.5.1 až 4.5.3 bylo odpovězeno netýká se. Ověřovatel souhlasí, protože výrobní a logistické 

služby jsou nakupovány. 
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4.6. Logistika 

Rovněž v tomto případě ověřovatel nesouhlasil s vyplněním a navrhl přepracování 

odpovědí na tento soubor otázek. 

4.7.Předcházení havárií. 

Ověřovatel souhlasí, protože výrobní a logistické služby jsou nakupovány 

4.8. Předcházení znečištění vodních toků a moří plasty. 

Odpovězeno 6 x netýka se. Ověřovatel souhlasí, protože chemikálie jsou dodávány volně 

ložené (cisterny či IBCs vratné). Od pevných produktu jsou obaly likvidovány dle platného 

obalového zákona 477/2001 Sb. 

5.Zavádění a kontrola 

2x ano, 0x ne, netýká se 0 x. Ověřovatel souhlasí. 

6. Monitoring programu Responsible Care 

3x ano,0x ne,0x netýká se. Ověřovatel souhlasí. 

7.Kontrola řízení 

8 x ano,0 x ne, 0x netýká se. Ověřovatel souhlasí 

 

Konečný výsledek samohodnocení po úpravách je následující. Na 46 otázek bylo 

odpovězeno ano,na 13 otázek ne,40 netýká se. Z toho plyne že na 77.97 % otázek bylo 

odpovězeno ano a ověřovatel souhlasí se samohodnocením a doporučuje společnosti  

Ravago Chemicals, spol. s r.o. udělit osvědčení Responsible Care.  

 

 

 

 
 

 

 

Vypracoval: Ing. Vladimír Drozd,   

Dne: 23.srpna 2017 

 

 

 

 

 

 


