
Zpráva ověřovatele o ověření hodnotící zprávy, plnění programu Responsible Care 
(dále RC) a připravenosti k obhajobě RC 

 
Ověřovaná společnost:    DEKONTA, a.s.., se sídlem Dřetovice 109, 273 42 Stehelčeves 
Místo ověření:     Volutová 2523, 158 Praha 5  
Účastníci ověření:    Ing. Iveta Čepeláková - představitel vedení pro QMS, EMS a SMBOZP 

Ověřovatel:    RNDr. Pavla Reitschmiedová  Linde Gas a.s. 
Datum ověření:    22. 7. 2021 
 
Předložené materiály:  

Příručka kvality, environmentu a BOZP, Bulletin 2020, Informační materiály  
Certifikáty systémů řízení (ISO 9001, 14001, 45001 atd.),  
Responsible Care 
Politika kvality, environmentu a BOZP 
Webové stránky 
Výkazy RC, žádost o logo RC   
Samohodnocení 
Výroční zpráva 2020 

Program ověření: 
Přestavení/vystoupení Dekonta a.s. zástupkyní společnosti ing. Ivetou Čepelákovou 
Historie společnosti  
Ověření samohodnocení ve formátu Cefic Rejuwenation. ve všech kapitolách 1 až 6. 

 
Charakteristika společnosti: 
 
DEKONTA, a.s. je česká společnost založená v roce 1992. Hlavním předmětem činnosti je poskytování služeb 

v oblasti sanací kontaminovaných zemin, vod, kalů a vzdušniny fyzikálními, chemickými a biologickými 

postupy. Společnost zajišťuje havarijní službu (nepřetržitá pohotovost a havarijní zásahy) při únicích produktů 

na trasách dálkovodů hořlavých kapalin, při únicích těchto látek v rafineriích, provozech, skladech hořlavých 

kapalin, na povrchových tocích, haváriích automobilových a železničních cisteren a při leteckých haváriích 

s únikem pohonných hmot a následnou likvidaci znečištění životního prostředí. Jedná se o komplex služeb, 

od prvotního zásahu k zamezení šíření kontaminantu, až po celkovou sanaci znečištěné lokality a její 

navrácení do původního stavu. Společnost rovněž zajišťuje požární bezpečnost prací na technologických 

zařízeních petrochemického průmyslu. Poskytuje poradenskou činnost v oblasti ekologie a nakládání 

s odpady. 

Společnost má tři divize, a to: Sanační a ekologické projekty (dále členěnou na Oddělení sanačních projektů 

a průzkumů, Biotechnologickou laboratoř, Analytickou laboratoř, Vzorkování a měření emisí, Technologickou 

laboratoř a Oddělení výzkumu a vývoje), Technické zabezpečení (dále členěnou na Technické oddělení, 

Demolice a zemní práce a Technologické oddělení) a Ekologická havarijní služba (dále členěnou na Technické 

oddělení, Ekologickou havarijní službu, Jednotku sboru dobrovolných hasičů, Středisko Pardubice a Středisko 

úpravy odpadů Letňany). Pro zařízení, která jsou rozmístěna po celé republice, má vydána čtyři integrovaná 

povolení. 

Společnost má 137 zaměstnanců, obrat v roce 2020 byl 615 mil Kč. 
Zahraniční aktivity jsou prováděny prostřednictvím dceřiných společností ve Slovensku, Polsku, Bosně 
a Hercegovině, Srbsku a Rumunsku. 
 
Společnost DEKONTA, a. s. přistoupila k dobrovolnému programu RESPONSIBLE CARE – Odpovědné 
podnikání v chemii v roce 2007 (prohlášení ze dne 20.3.2007, aktualizace prohlášení z 19.5.2017).  Vedení a 
zaměstnanci společnosti se řídí základními principy tohoto programu. 
 



Naplňuje ve svých aktivitách základní zásady Programu RC jako nedílnou součást podnikatelské strategie. 
Program je ve společnosti plně implementován společně se systémy řízení podle norem ISO 9001, 
ISO 14001 a ISO 45001.  
 
Plnění programu:  
všichni zaměstnanci jsou seznámeni se systémem řízení Q, E, BOZP, programem RC, Politikou a cíli. 
 
Interní komunikace – všechny oblasti fungování společnosti jsou komunikovány se zaměstnanci, kteří mají 
přístup rovněž k zápisům z porad vedení. Pro oblast BOZP byl zvolen zástupce zaměstnanců.  
 
Komunikace s veřejností – Politika QMS, EMS a SMBOZP je zveřejněna na webových stránkách společnosti; s 
odbornou veřejností, zástupci státní správy i veřejností se setkávají při nejrůznějších seminářích, 
konferencích či výstavách a veletrzích.  
Řízení dodavatelů s ohledem na přístup k ochraně ŽP a závažnost dopadů jejich environmentálních aspektů.  
Reakce na mimořádné události a připravenost na ně – ve společnosti je zřízena jednotka požární ochrany 
(JSDH), která je začleněna do IZS ČR a je rovněž členem TRINS; postupy pro zvládání ekologických havárií, 
úniků ropných aj. látek menších rozsahů a dalších havarijních situací popisuje příslušná interní 
dokumentace, resp. jsou součástí prováděcích projektů.  
 
Doprava – všechny dopravní prostředky ve společnosti podléhají pravidelným kontrolám jejich technického 
stavu. Přeprava nebezpečných materiálů a odpadů je v rámci realizace zakázek zajišťována jak vlastními 
prostředky, tak subdodavatelsky (dopravní prostředky s ADR), mají vlastního bezpečnostního poradce ADR.  
 

Ověření sebehodnocení společnosti - komentář ověřovatele 
 

Ověřovatel ověřil výsledky sebehodnocení na základě předložených a zveřejněných materiálů na webu 
DEKONTA, a.s. a SCHP a přímého pohovoru s koordinátorkou RC společnosti DEKONTA, a.s.  
Důraz byl kladen zejména na témata v novém dotazníku pro sebehodnocení (RC Rejuvenation Cefic), změny 
od posledního ověřování této společnosti v roce 2017. 
 

Výsledky hodnocení 
 

KAPITOLA 1 Podniková kultura vedení 3,12 

KAPITOLA 2 Ochrana lidí a životního prostředí 3,48 

KAPITOLA 3 Posílení systémů řízení chemických látek  2,67 

KAPITOLA 4 Působení na obchodní partnery 3,08 

KAPITOLA 5 Zapojení zainteresovaných stran  3,32 

KAPITOLA 6 Přispívání k udržitelnosti 2,17 

Celkové skóre 
 

17,84 z 24 =71,83% 

 
 

Závěr a doporučení 
 

Společnost DEKONTA, a.s. uplatňuje principy Programu RC.   
Neustále se zlepšuje, má vlastní výzkum, nabízí nové produkty a nové technologie ve svém oboru. 
Na základě dosažených a zdokumentovaných výsledků plnění programu RC doporučuji propůjčit společnosti 
DEKONTA, a.s. právo užívat logo programu RC na další 4 roky, tedy do roku 2025. 
Doporučuji projednat formou přímého projednání hodnotitelskou skupinou RC. 
 
 
 
Podpis: …………… 
ověřovatel programu RC SCHP ČR 
 


