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Zpráva ověřovatele o ověření hodnotící zprávy plnění programu Responsible Care a o 

připravenosti k obhajobě RC 

 

 

 

Ověřovaná společnost: Ravago Chemicals Czech Republic s.r.o. 

Účastníci ověření: Ing. Milan Dvořák 

Ověřovatelé: Jana Jahodová, Petra Sýkorová  

Datum ověření: 21. 07. 2020  

Předložené materiály: Výkaz RC za rok 2019, Samohodnocení 

 

Charakteristika organizace:  

RAVAGO je rodinná firma, která byla založena v 60. letech 20 st. a začínala zpracováním odpadu 

z petrochemického průmyslu. V současné době se firma zaměřuje na následující klíčové oblasti: Plasty 

(distribuce); Kaučuk (distribuce, recyklace); Chemikálie (distribuce komodit a specialit); Stavební 

materiály (vlastní systémy pro zateplování, hydroizolace, konstrukční prvky). V rámci svých globálních 

činností dochází i k výrobní činnosti (např. PU systemhouse (Turecko); výroba EPS (Maďarsko); výroba 

krmiv (Srbsko)). 

Společnost Ravago Chemicals Czech republic s.r.o. vznikla v roce 2014. Ravago Chemicals CR se 

zabývá těmito oblastmi:  

1. Coatings, Construction, Adhesives – suroviny pro výrobu nátěrových a stavebních hmot a 

lepidel 

2. Performers Chemicals – suroviny pro výrobu kosmetických a drogistických výrobků 

3. PU/Polymers – suroviny pro výrobu PU (a podobných) systémů. Formulované výrobky. 

4. Life Science – suroviny pro výrobu potravin 

Společnost není výrobní společností. Chemikálie pouze distribuuje. Nedochází k přebalování surovin.  

V současné době má RAVAGO 4 zaměstnance a zároveň využívá externích společností.  

Sídlem společnosti RAVAGO je Praha 4 - Braník. Zodpovědnou osobou za realizaci Programu RC je 

pověřen Ing. Milan Dvořák, manažer kvality. Společnost je členem SCHOD. Společnost přistupuje 

k obhajobám podruhé.  

 

Smluvní partneři a poskytovatelé služeb:  

Sklady:  

3 sklady – Rudná u Prahy není ADR sklad, Střítěž u Jihlavy – ADR sklad, Bratislava – ADR sklad.  

Přeprava:  

Pro ADR a ne-ADR přepravu svých surovin využívá smluvní přepravce. Svojí vlastní přepravu nemá. 

Bezpečnostního poradce pro ADR přepravu a chemickou legislativu zajišťuje poradenská firma EKO - 

INFO ekologické poradenství s.r.o. 

BOZP:  

Bezpečnost práce a požární ochrany (BOZP) je zajištěna externím bezpečnostním poradcem firmou 

CIVOP s.r.o. 

Monitoring legislativy:   

Společnost pravidelně dostává a sleduje legislativu, která se týká jejich surovin, které distribuují. Služba 

je poskytována externím poradcem pro legislativu, který zpracovává bezpečnostní listy, vytváří etikety 

dle platné české a evropské chemické legislativy.  
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Kontrola smluvních partnerů:  

 

Certifikace:  

Společnost má zavedený a certifikovaný systém řízení jakosti dle ISO 9000 

 

 

Samohodnocení – odpovědi:  

1. Vedení společnosti věnuje dobrovolnému programu Responsible Care - Odpovědné podnikání 

v chemii (RC) soustavnou pozornost 

Ravago Chemicals Czech republic s.r.o. komunikuje principy RC při jednáních s klienty. 

Doporučujeme umístit samohodnocení na webové stránky, prezentovat logo RC při emailové 

komunikaci. Doporučeno v rámci výroční zprávy prezentovat RC.  

Odpovězeno: Ano 8x; Ne 0x; Netýká se: 0x 

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

Společnost nemá sepsané dlouhodobé cíle RC. Řídí se pravidly, které ukládá chemická 

legislativa. Doporučujeme zavést a sledovat jejich naplňování. BOZP cíle jsou nastaveny 

společností CIVOP s.r.o.  

Odpovězeno: Ano 4x; Ne 7x; Netýká se: 0x 

3. Zajišťování požadavků 

3.1. Koordinátor a indikátory 

Doporučujeme zavést komunikaci o RC v rámci celého korporátu a informovat veřejnost o 

Principech RC například prostřednictvím Výroční zprávy.  

Odpovězeno: Ano 4x; Ne 0x; Netýká se: 1x 

3.2. Organizace 

Společnost má externího poradce pro BOZP a PO – firma CIVOP s.r.o. 

Odpovězeno: Ano 4x; Ne 0x; Netýká se: 0x 

3.3. Znalost požadavků a důsledků odpovídajících účinným i připravovaným právním 

předpisům ČR a ES 

Společnost má poradenskou firmu EKO - INFO ekologické poradenství s.r.o. v oblasti 

chemické legislativy, která zajišťuje support v oblasti legislativních novinek povinností. Je 

členem SCHOD.  Společnost se aktivně podílí na přípravě nové legislativy na evropské úrovni 

a to prostřednictvím FECC na úrovni korporátu. 

Odpovězeno: Ano 4x; Ne 0x; Netýká se: 1x 

3.4. RC program vyžaduje, aby orientace a výsledky výzkumu a vývoje respektovaly hlediska 

bezpečnosti, ochrany zdraví a životního prostředí 

Toho je dosahováno v rámci skupiny RAVAGO aktivní propagací nových šetrných produktů k 

životnímu prostředí (např. nátěrové hmoty bez kobaltu, RSPO produkty, produkty s nízkou 

uhlíkovou stopou). 

Odpovězeno: Ano 3x; Ne 0x; Netýká se: 0x 

 

4. Plánování a realizace:  

Společnost si stanovuje konkrétní úkoly v následujících oblastech s důrazem na prevenci 

krizových situací a průběžně vyhodnocuje jejich plnění 

4.1. Péče o zaměstnance 
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Společnost provádí identifikaci a oceňování rizika, včetně možných nebezpečí pro zdraví lidí a 

životního prostředí. Svým zaměstnancům poskytuje smluvní lékařské prohlídky. Zaměstnanci 

jsou proškolovány v BOZP. Společnost sídlí v areálu budov s vlastní správou. 

Odpovězeno: Ano 7x; Ne 0x; Netýká se: 6x 

 

4.2. Využití vstupů 

Společnost sídlí v pronajaté budově, nemůže tak z větší míry ovlivnit materiálové a energetické 

vstupy. Toto řeší správce budovy. Společnost motivuje zaměstnance společnosti ke snižování 

materiálové a energetické náročnosti a pro zavádění “čistších” postupů. Koordinátorem pro 

principy RC je Ing. Milan Dvořák.   

Odpovězeno: Ano 3x; Ne 0x; Netýká se: 5x 

 

4.3. Výroba 

Společnost není výrobní společností. Uvedené otázky nejsou relevantní.  

Odpovězeno: Ano 0x; Ne 0x; Netýká se: 3x 

4.4. Péče o výrobek 

Společnost má v rámci korporátu zaveden systém zavádění nového výrobku, který prochází 

schválením na základě legislativních povinností. Společnost má přehled o prodaných šarží a je 

připravena na stažení výrobku z trhu. Společnost sama výrobky nebalí, ani nepřebaluje. 

Specifické požadavky na balení předává dále proti směru dodavatelského řetězce. Informace o 

likvidaci odpadu je komunikováno v rámci poskytování bezpečnostního listu.  

Odpovězeno: Ano 6x; Ne 1x; Netýká se: 1x 

4.5. Integrovaná péče o hmotný majetek 

Společnost není výrobní společností. Společnost provádí technické údržby využívaných 

vozidel, pravidelné elektro revize a revize zařízení.  

Odpovězeno: Ano 1x; Ne 0x; Netýká se: 4x 

4.6. Logistika 

Využívají služeb externích logistických partnerů, kteří mají své vlastní ADR poradce. 

Doporučujeme, aby při pravidelných inventurách byly zavedeny i pravidelné kontroly 

logistických partnerů při plnění povinností vyplývajících z chemické legislativy a ADR. 

Společnost nemá vlastní skladovací prostory.  

Odpovězeno: Ano 4x; Ne 3x; Netýká se: 4x 

4.7. Předcházení haváriím 

Ravago skladuje u externích partnerů. Využívají 3 sklady. Nemá vlastní výrobu, využívá služby 

externích logistických partnerů pro přepravu a skladování. Poskytuje bezpečností listy. 

Doporučujeme, aby při pravidelné kontrole bylo prověřováno i splnění povinnosti dle zákona 

224/2015, Sb. prevence závažných havárií – vyhotovené protokolu o zařazení či nezařazení 

subjektu.  

Odpovězeno: Ano 1x; Ne 0x; Netýká se: 4x 

4.8. Předcházení znečištění vodních toků a moří plasty 

Společnost nepřepravuje po vodních tocích ani po moři.  

Odpovězeno: Ano 0x; Ne 0x; Netýká se: 6x 

5. Zavádění a kontrola 

Vzhledem k tomu, že společnost má 4 zaměstnance, tak spolupráce a informovanost mezi 

jednotlivými pracovníky je zajištěna. Zaměstnanci sdílí informace téměř denně a zejména na 

pravidelných poradách.  
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Odpovězeno: Ano 2x; Ne 0x; Netýká se: 0x 

6. Monitoring Programu Responsible Care 

Veškeré informace o RC jsou komunikovány na pravidelných měsíčních poradách. Doporučujeme, 

aby z těchto porad byly prováděny zápisy a archivovány. Mateřská organizace vydává pravidelně 

newsletter, ve kterých informuje o novinkách.  

Odpovězeno: Ano 3x; Ne 0x; Netýká se: 0x 

7. Kontrola řízení 

Společnost poskytuje zaměstnancům informace o chování a záměrech společnosti prostřednictvím 

intranetu a newslettru.  

Odpovězeno: Ano 3x; Ne 2x; Netýká se: 0x 

 

Doporučení hodnotitelů:  

Společnosti doporučujeme, aby se začala zúčastňovat setkání výboru HSE a více informovala o 

Principech RC svou mateřskou společnost, veřejnost, obchodní partnery a úřady.  

 

Závěr:  

Hodnotitelé provedli kontrolu a hodnocení dotazníku - samohodnocení společně s Ing. Milanem 

Dvořákem a na základě jednání byly provedeny drobné úpravy v odpovědích. Konečný výsledek po 

úpravách je následující: Z celkového počtu 105 otázek bylo zodpovězeno – 57 x ANO, 13 x NE, 35 x 

NETÝKÁ SE. Z toho vyplývá, že bylo dosaženo 81,4% kladných odpovědí. Hodnotitelé doporučují 

udělit společnosti Ravago Chemicals Czech Republic s.r.o. udělit podruhé osvědčení a právo využívat 

logo RC.  

 

Dne 15. 08. 2020, Praha  

 

Hodnotitelé:         

 

Jana Jahodová, HSH Chemie s.r.o.    

Petra Sýkorová, LACHEPRA s.r.o. 

 

 

 


