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Profil firmy  
 
Historie 
V roce 1920 byla v Praze založena Československá akciová továrna na výrobu výbušnin, která v roce 1934 
přijala název Explosia. V roce 1958 byla Explosia a.s. sloučena s ostatními závody (Synthesia, Rybitví, UMA) 
do národního podniku Východočeské chemické závody (VCHZ n.p.), který byl k 1.1.1994 na základě 
privatizačního projektu transformován na SYNTHESIA a.s.  
V prosinci 1998 byla SYNTHESIA a.s. přejmenována na společnost AliaChem a.s., která se stala jejím 
právním nástupcem. Návazně na tuto změnu byl 22. 3. 1999 zapsán do obchodního rejstříku AliaChem 
a.s., odštěpný závod Synthesia, který zahrnoval ve své struktuře Výrobně obchodní jednotku (VOJ) 
Explosia. 
V návaznosti na připravovanou privatizaci AliaChem a.s., došlo v roce 2002 (1. 6. 2002) k opětovnému 
vyčlenění majetku VOJ Explosia z AliaChem a.s., OZ Synthesia a nová firma je opět registrována jako 
Explosia a.s., se sídlem Pardubice-Semtín.  
  
Pro naplňování požadavků programu R.C., kterými jsou zejména požadavky na ochranu životního 
prostředí, požární ochranu a bezpečnosti práce využívá společnost dokumentované postupy.  
Společnost má identifikována a kvantifikována rizika možných nebezpečí pro zdraví lidí a životního 
prostředí, zajišťuje zaměstnancům lékařský dohled v souladu s platnou legislativou.  
Veškeré vyprodukované odpady jsou důsledně tříděny a předávány k odstranění oprávněné osobě.  
 
Společnost plně respektuje novou chemickou legislativu, s chemickými látkami a směsmi manipuluje 
v souladu s požadavky definovanými v bezpečnostních listech výrobků.  O požadavcích chemické 
legislativy informuje své zaměstnance a kontraktory působící na území společnosti. 
 
Závěr ověření a doporučení ke zlepšení : 
 
EXPLOSIA a.s. Pardubice uplatňuje v praxi požadavky Programu RC, principy Programu jsou součástí všech 
činností společnosti.  Celkově je osnova samohodnocení velmi stručná, chybí požadované komentáře, 
proto doporučuji v příštím samohodnocení podrobně popsat plnění požadavku Programu Responsible 
Care a s výsledkem seznámit vhodnou formou zaměstnance společnosti. V průběhu auditu bylo zjištěno, 
že v samohodnocení za rok 2019 (čl. 3.3) je chybně uvedeno, že v organizaci není pracovník, pověřený 
evidencí předpisů EU. Pověřený pracovník ve firmě existuje. Výsledek samohodnocení je tedy ve 
skutečnosti vyšší, než jeho zpracovatelem uvedený.  
 
EXPLOSIA a.s.  dosahuje požadované míry naplnění požadavků Programu RC. Celkem bylo (s přihlédnutím 
k připomínce auditora) zodpovězeno ano v 89 případech, netýká se 1x a Ne 9x. Program je naplňován z 89 
%. 
 
Výsledek samohodnocení dosáhl 89 % a splňuje požadavky pro udělení osvědčení Responsible Care a s 
tím spojené právo užívat příslušné logo na další čtyři roky. 

 
V Kolíně dne 27.7.2020 
Zpracovala: Ing. Vlasta Vepřeková 


