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Podniková kultura vedení Za oblast Responsible Care je odpovědný ředitel společnosti, 

kordinátor RC je manažer Martin Hazucha, ředitel provozního údeku, 

koordinátorem RC pak Kateřina Brožová, vedoucí lidských 

zdrojů.Společnost je držitelem certifíkátů ISO 9001, 14001, 45  1, ECM 

a SQAS.  Politika IMS na 2020-2023 je přístupná na webu,  je aktuální, 

relevantní a pravidelně přezkoumávána. Cíle v oblasti ŽP jsou 

hodnoceny na pravidelných poradách vedení, podněty pro zlepšení 

může identifikovat kazždy zaměstnancec prostřednictvím svého 

nadřízeného. 

Ochrana lidí a životního prostředí Společnost má v rámci řízení systému ochrany zdraví a životního 

prostředí stanovena dostatečná organizační a technická opatření k 

minimalizaci rizik. Společnost neevidovala v 2021 žádný závažný 

pracovní úraz. Společnost na své náklady provádí pravidelně Audit 

plnění právních požadavků v oblasti ochrany životního prostředí 

(poslední z 17.9.2021).

RYKO a.s navazuje jako opravna železničních nákladních vozů na mnohaleté zkušenosti a znalosti. V Děčíně existuje již od roku 1871. Aktuálně poskytuje 355 pracovních 

příležitostí v Děčíně, Kralupech nad Vltavou a Mladé Boleslavi. Společnost je  plně certifikovaný dodavatel údržby, prohlídek, oprav a modernizací pro železniční nákladní 

vozy všech typů a řad. Společnost je členem České asociace čistících stanic.

Pracoviště RYKO a.s. Kralupy nad Vltavou (areál Synthos) je strategicky významnou údržbářskou základnou v okolí Prahy na hlavním železničním koridoru. V rámci 

pracoviště se realizuje čištění vozů po lehkých ropných frakcích, běžné opravy a celý rozsah tlakových zkoušek cisteren pro třídu 2, 3, 8 a 9 dle RID. Pracoviště je již 10 

let certifikováno v rámci SQAS (externí hodnocení nezávislým hodnotitelem) a vydává evropský doklad o čištění - ECD. Počet čištění v roce 2021 dosáhl počtu 162. 

Výhodou odloučeného pracoviště je velmi vysoká flexibilita. Z pracoviště rovněž vyjíždí vybavená mobilní dílna. V současné době nabízí pracovišěi Kralupy nad Vltavou 

zejména: čištění a paření železničních cisteren po přepravě minerálních látek, včetně vystavení evropského dokladu o čištění (ECD), dočišťování vozů; tlakové zkoušky a 

zkoušky těsnosti vozů pro přepravy látek třídy 2, 3, 8 a 9 dle RID; běžné opravy rozličných rozsahů; dusíkování cisteren, včetně vystavení atestu; výměny 

neopravitelných konstrukčních dílů a zajištění jejich opravy (rozvaděče, pružnice, pružiny, nárazníky apod.); mobilní servis v lokalitě dle potřeb zákazníka. Systém řízení: 

Na pobočce v Karalupech nad labem pracuje 11 stálých zaměstnanců, které do pobočky vesměs dojíždějí z Děčína, odtud jsou také metodicky a odborně řízeni. V roce 

2021 nebyl evidován žádný pracovní úraz z pracovní neschopností, drobné prazy byly evidovány v Knize úrazů. Společnost se zainteresovanými stranami komunikuje 

prostřednictví webových stránek a Facebooku. V Kralupech je pobočka napojena na energetickou a produktovou síť Synthosu, kde je pouze v pronajatých prostorech, 

do kterých ale intenzivně investuje hlavně v oblasti PO a BOZP.

HODNOCENÍ:

Poznámky

02.09.2022

Výkaz, Certifikát SQAS (do 3.11.2024, CEFIC), Hodnocebí souladu BOZP, PO, ŽP-2021 (7.2.2022), Záznam o roční prověrce bezpečnosti práce 2021 (13.1.2022),  

Cettifikát ISO 9001 (do 4.11.2024. TUV Nord), Cettifikát ISO 14001 (do 4.11.2024. TUV Nord), Cettifikát ISO 45001 (do 4.11.2024. TUV Nord), Etický kodex RYKO a.s., 

Organigram společnosti z 1.8.2022, Politika IMS 2020-2023 z 1.9.2020, Cíle IMS na rok 2022, Havarijní připravenost v RYKO a.s. z 9.9.2020, webové stránky společnosti

POSOUZENÍ VÝSLEDKŮ SAMOHODNOCENÍ PROGRAMU RESPONSIBLE CARE

RYKO a.s.
Dělnická 1408/29, Děčín 6 - Letná, 405 02 Děčín (pobočka Kralupy nad Vltavou)

Jakub Šena, MBA, ved. obchodního úseku, Mgr. Martin Hazucha, ved.provozního úseku, Kateřina Brožová, vvÚ lidských zdrojů, Jan Čabák, koordinátor PO a BOZP

PhDr. Tomáš Kudrna- SCHP ČR, Ing. Ladislav Špaček, CSc.- SCHP ČR



Posílení systému řízení chemických látek Společnost ke své výrobě používá jen několik základních rozpouštědel. 

Na všechny má zpracované bezpečnostní a technické listy, nakládání s 

nimi je součástí pravidelné rožní prověrky BOZP.

   Soustavné (Etický kodex RYKO a.s.- řeší např. přijímání darů a 

pozorností, korupci, sounáležitost, společenskou odpovědnost, 

ochranu informací)

Zapojení zainteresovaných stran Své záměry a aktivity společnost prezentuje ve výroční zprávě, při 

pravidelných informačních schůzkách se zastupiteli Děčína, na 

webových stránkách. Společnost založila Fond RYKO na podporu 

projektů zaměstnanců pod záštitou Ústecké komunitní nadace, 

podporuje ČVUT, VOŠ a SPŠ strojní, stavební a dopravní v Děčíně,  

Děčínský zámek, Sportovní komunitu v Děčíně.

Přispívání k udržitelnosti Společnost instalovala 1400 FV panelů, náhrada z vytápění plynem na 

elektřinu (platí pro Děčín, v Kralupech je společnost v nájmu s 

nemožností měnit energetické zdroje).

Datum: 2.9.2022

ověřovatel programu RC SCHP ČR (jméno a podpis): PhDr. Tomáš Kudrna

Ing. Ladislav Špaček, CSc.

RYKO a.s. je dloholetým členem Česká asociace šistících stanic a k plnění principů RC a k obhajobám používání loga RC se společnost přihlásila na základě Memoranda o RC mezi SCHP ČR a CACS. RYKO se k plnění 

principů RC se společnost přihlásila v roce 2022, právo užívat logo RC obhajuje poprvé. Ověření společnosti bylo zrealizováno ve výrobních prostorech a na čističce vlakových cisteren v pobočce společnosti v 

Kralupech nad Vltavou, kontrolou předložené dokumentace a diskusí na místě. Při ověřování nebyly zjištěny žádné významné odchylky v dokumentovaném sebehodnocení RC, certifikátu SQAS, od reálného stavu 

zjištěného na místě. Drobné odchylky byly řešeny a zdokumentovány ve formě návrhů na zlepšení (doporučení).  

Společnost dosáhla celkového výsledku hodnocení SQAS 91 %, což ukazuje na velmi dobrou úroveň systému RC a odpovídá dlouhodobénu aktivnímu přístupu společnosti k problematice dlouhodobé udržitelnosti. 

Metodicky byla probrána soustavná práce v oblasti RC.

ZÁVĚR:

Ověřovatelé souhlasí ,že výsledek hodnocení SQAS a referované výsledky RC souhlasí se zjištěnými skutečnostmi na místě. Na základě dosažených a zdokumentovaných výsledků plnění programu RC 

doporučujeme projednat formou veřejné obhajoby hodnotitelskou skupinou RC a udělení práva využívání loga RC na 2 roky, tedy do 31. 10. 2024.  Součástí ověření je seznam doporučení k neustálému 

zlepšování RC.

SOUHRN HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ PLNĚNÍ PROGRAMU RC- ODPOVĚDNÉ PODNIKÁNÍ V CHEMII:



Ověřovaná společnost

č. Nález/problém Foto/doklad Možná rizika Doporučení Úkol Termín Odpovídá

1.

Hodnocení souladu BOZP, PO, 

ŽP-2021 obsahuje málo 

informací o provozu čističky 

vlakových cisteren

 - Doplnit do Hodnocení 

souladu BOZP, PO, ŽP 

podrobnější údaje a KPI 

o čističce železničních 

cisteren.

2.

3.

4.

5.

6.

Datum: 2.9.2022

ověřovatel programu RC SCHP ČR (jméno a podpis): PhDr. Tomáš Kudrna

Ing. Ladislav Špaček, CSc.

vyplňuje ověřovatel vyplňuje ověřovaná společnost

POSOUZENÍ VÝSLEDKŮ SAMOHODNOCENÍ PROGRAMU RESPONSIBLE CARE- DOPORUČENÍ

RYKO a.s.


