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Hodnocení programu „Responsible Care – Odpovědné podnikání 
v chemii“ v BorsodChem MCHZ, s.r.o., v roce 2016 

Program Responsible Care (dále jen RC) je dobrovolná, celosvětově přijatá a rozvíjená iniciativa 
chemického průmyslu, zaměřená na podporu udržitelného rozvoje vstřícným zvyšováním 
bezpečnosti při provozovaní zařízení, přepravě výrobků, zlepšováním ochrany zdraví lidí a 
životního prostředí. Program představuje dlouhodobou strategii, koordinovanou Mezinárodní radou 
chemického průmyslu (ICCA), v Evropě pak Evropskou radou chemického průmyslu (CEFIC).  

Národní verzí programu RC je program Odpovědné podnikání v chemii, oficiálně vyhlášený při 
zahájení výstavy CHEMTEC ´94 (říjen 1994) ministrem průmyslu a obchodu a prezidentem Svazu 
chemického průmyslu České republiky (dále jen SCHP). Jeho priority byly vyjádřeny souborem 
osmi kodexů svazového programu z června 1995:  
 

1 – vstřícnost; 
2 – ochrana zdraví, bezpečnost; 
3 – komplexní ochrana životního prostředí; 
4 – zmírnění důsledků ekologických závad; 
5 – protihavarijní připravenost; 
6 – ekomanagement; 
7 – výchova a výcvik; 
8 – informační otevřenost. 
 

V roce 2006 byla Světovou asociací chemického průmyslu (ICCA) přijata Globální charta 
Responsible Care. Na základě jejich požadavků byl v roce 2007 vydán nový způsob hodnocení, 
který po prověření v letech 2007 – 2008 byl schválen představenstvem SCHP. 

Společnost BorsodChem MCHZ, s.r.o., je členem SCHP od roku 1994 a program RC přijala jako 
svůj dobrovolný závazek. Základní kritéria RC splnila poprvé v r. 1998 (tehdy jako MCHZ a.s.) a 
získala tak osvědčení a právo užívat Logo RC, které již jako BorsodChem MCHZ, s.r.o., obhájila 
v letech 2000, 2002, 2004, 2008 a 2012. Poslední dvě obhájená Osvědčení RC umožňovala 
společnosti vzhledem k dlouhodobě dosahovaným dobrým výsledkům v oblasti ochrany životního 
prostředí, bezpečnosti a ochrany zdraví při práci užívat logo vždy po dobu 4 let. 

Společnost má v oblasti ochrany životního prostředí od 10/2002 zavedený a certifikovaný systém 
environmentálního managementu podle ČSN EN ISO 14 001 (EMS). Tento byl v 10/2005 
integrován se zavedeným systémem kvality (QMS) a společně byly recertifikovány společností 
Lloyd’s Register Quality Assurance. Poslední recertifikace proběhla v 11/2014, certifikát je platný 
do 10/2017.  

Od roku 2005 je na základě auditu Oblastního inspektorátu práce v Ostravě, který prověřil zavedený 
systém bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, držitelem Osvědčení programu „Bezpečný podnik“. 
Toto osvědčení bylo společnosti znovu uděleno v 05/2014 s platností do 05/2017. 

V roce 2015 společnost zavedla a certifikovala u LRQA systém hospodaření s energií podle ČSN 
EN ISO 50 001 (EnMS), certifikát je platný do 11/2018.  

Hodnocení programu RC v roce 2016 je prováděno podle otázek, které jsou začleněny do 7 
hlavních částí odpovídajících prvkům systému řízení podle norem ISO. Aby se společnost mohla 
ucházet o udělení osvědčení, musí být z 99 otázek minimálně 75 % relevantních k činnostem 
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organizace hodnoceno kladně. Závěrečné doporučení k obhajobě osvědčení RC je předkládáno 
představenstvu SCHP na základě prověřovacího auditu zástupce Výboru HSE (Health & Safety and 
Environment). Představenstvo rozhoduje o udělení/obhajobě ve dvouletém až čtyřletém intervalu. 
 
Samohodnocení v BorsodChem MCHZ, s.r.o., proběhlo v 05/2016. 
K dosaženým výsledkům předkládáme následující komentář:  

1. Vedení společnosti věnuje dobrovolnému programu „Responsible Care – Odpovědné 
podnikání v chemii (RC)“ soustavnou pozornost.  

Program je součástí zavedeného integrovaného systému řízení (kvalita/ochrana životního 
prostředí/bezpečnost a ochrana zdraví). K plnění principů RC se společnost přihlásila v roce 
1994 a prvně jejich požadavky splnila v r. 1998. Zodpovědností za realizaci Programu je 
pověřen Ing. Stanislav Pekara, MBA, jmenovaný Představitel vedení pro systémy řízení a RC. 
Logo RC je používáno při komerčních i prezentačních příležitostech. Vedení společnosti plně 
podporuje výměnu zkušeností s podniky, zástupci společnosti jsou aktivně zapojeni 
v odborných výborech SCHP. 

Na hodnocení Programu se podílí vybraní zaměstnanci firmy, kteří reprezentují všechny 
prováděné činnosti (od nákupu surovin a služeb až po prodej výrobků). Společnost informuje 
o svých výsledcích všechny zaměstnance, odborovou organizaci, ale i odbornou (veřejnou 
správu a příslušné státní orgány) a ostatní veřejnost formou „Zprávy o vlivu na životní 
prostředí“, která zahrnuje i oblast bezpečnosti a ochrany zdraví, a na webových stránkách 
společnosti. 

Maximální možné bodové hodnocení: 8 
Dosažené výsledné hodnocení: 8 

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

BorsodChem MCHZ, s.r.o., má zpracovaný dokument, který stanoví cíle v provázanosti na 
Politiku IMS společnosti včetně stanovení zodpovědnosti za jejich plnění a časový postup 
realizace. Politika IMS stanoví požadavky souladu s platnými právními předpisy a rozhodnutími 
a podněcuje jejich náročnější plnění podle ekonomických možností. Obsah dokumentu je 
ve společnosti obecně znám; je k dispozici zájemcům vně společnosti na webových stránkách 
společnosti. 

Od roku 1995 má společnost zavedený systém řízení kvality, od roku 2002 systém ochrany 
životního prostředí a od roku 2015 systém hospodaření s energií podle příslušných norem ISO, 
certifikovaný společností Lloyd’s Register Quality Assurance. Systém QMS+EMS je 
integrované certifikován od r. 2005.  Systém bezpečnosti a ochrany zdraví je rovněž zaveden a 
ověřovací audit v závěru r. 2014 potvrdil splnění požadavků programu „Bezpečný podnik“. 
Systém BOZP (OHSAS) není certifikován (bod 2.8). 

Maximální možné bodové hodnocení:  11 
Dosažené výsledné hodnocení:       10 

3.  Zajišťování požadavků 

V BorsodChem MCHZ, s.r.o., působí koordinátor Programu – je jím jmenována Ing. Zuzana 
Svobodová, vedoucí ekologie a bezpečnost, která je zároveň zplnomocněna k jednání v oblasti 
ochrany životního prostředí, požární ochrany a BOZP s veřejnoprávními úřady regionu. Je 
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podřízena Představiteli vedení pro systémy řízení a RC, účastní se interních i mimopodnikových 
porad o záležitostech spojených s Programem. Zaměření a plnění jeho úkolů koordinuje 
s ohledem na další činnosti a záměry společnosti; plnění Programu jednotlivými podnikovými 
útvary aktivně ovlivňuje; spolupracuje s útvary podniku na přípravě jejich dílčích záměrů 
v rámci Programu společnosti; je operativním styčným pracovníkem při jednání o plnění úkolů 
programu RC. Vyhodnocuje a sleduje jeho indikátory, mezi nejvýznamnější patří ukazatele 
pracovní úrazovosti, znečištění ovzduší a povrchových vod, produkce odpadů a energetická 
náročnost provozovaných technologií. 

Společnost má pro uvedenou oblast zpracovanou a všem zaměstnancům přístupnou 
dokumentaci, která je pravidelně přezkoumávána a aktualizována podle nových právních a 
jiných požadavků. Vedoucí zaměstnanci BorsodChem MCHZ, s.r.o., se aktivně podílejí na 
přípravě české, ale i evropské legislativy, spolupracují s příslušnými ministerstvy na 
vyhodnocování dopadů právních předpisů na průmyslové podniky a životní prostředí (např. 
u evropských předpisů v oblasti chemických látek a integrované prevence). 

Všechny výrobní technologie jsou provozovány v souladu s požadavky 2 integrovaných 
povolení – pro zařízení na výrobu velkoobjemových chemikálií a speciálních chemikálií. 
Všechny postupy jsou řádně dokumentovány.  

Maximální možné bodové hodnocení: 17 
Dosažené výsledné hodnocení: 17 

4.   Plánování a realizace 

BorsodChem MCHZ, s.r.o., při všech činnostech provádí identifikaci a hodnocení rizik, 
environmentálních aspektů a užití energií. Na základě jejich vyhodnocení přijímá opatření, která 
jsou promítnuta do dokumentace příslušných pracovišť nebo vyžadují konkrétní řešení formou 
technického opatření.  
Všichni zaměstnanci firmy jsou odborně a zdravotně způsobilí k prováděným činnostem, jejich 
zdravotní stav je pravidelně kontrolován a jejich odbornost je udržována a rozšiřována 
pravidelnými školeními a výcvikem. Pravidelných školení jsou povinni se účastnit rovněž 
zaměstnanci externích firem vykonávajících činnosti v areálu společnosti. Minimálně 1 x ročně 
je pořádáno pro zodpovědné vedoucí zaměstnance těchto firem mimořádné školení zaměřené 
především na bezpečnost a ochranu zdraví při práci a ekologii. 

Společnost efektivně využívá materiálové a energetické vstupy a provádí jejich hodnocení, 
minimalizuje vznik odpadů a nakládá s nimi v souladu s právními požadavky – upřednostňuje 
jejich využití. 

Všechny výrobní technologie provozuje v souladu s platnými integrovanými povoleními, 
důsledky možných emisí do vod, ovzduší a odpadů zvažuje komplexně. Společnost je členem 
2 technických pracovních skupin (výroba anorganických a organických látek), které se podílejí 
aktivně na přípravě referenčních dokumentů o nejlepších dostupných technikách (BREF).  

Vzhledem k charakteru výrobků (nebezpečné chemikálie) poskytuje zákazníkům potřebné 
informace k zajištění bezpečnosti, ochrany životního prostředí a zdraví při nakládání s nimi až 
po způsob jejich odstranění. Avšak nenabízí službu zpětného odběru výrobku k přepracování 
nebo ke zneškodnění – Produkt Stewardship není zcela naplněn (bod 4.4.1). Společnost 
u některých produktů nesleduje celý životní cyklus svých produktů - export i do 3. zemí.  

Volba optimální varianty při přípravě a realizaci investic se podřizuje hledisku provozně 
spolehlivých a materiálově a surovinově úsporných technologií a technických postupů; při volbě 
a hodnocení výrobních technologií mají přednost nejlepší dostupné techniky odpovídající nebo 
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blízké parametrům publikovaných nebo rozpracovaných BAT-BREF. Rozbory a údaje, o něž se 
opírá konečné rozhodnutí o volbě investiční varianty, jsou písemně zaznamenány a archivují se. 
Pro provozovaná zařízení včetně vyhrazených technických zařízení je zpracován systém účinné 
preventivní údržby, který je rovněž vyhodnocován a dokumentován. 

Přestože společnost neprovozuje přepravu svých produktů, má smluvně zajištěného 
bezpečnostního poradce – zaměstnance společnosti ADVANCED WORLD TRANSPORT. Při 
výběru přepravců požaduje hodnocení Safety and Quality Assurance Systém (SQAS) a jednotný 
evropský atest o vyčištění cisterny nebo kontejneru (ECD). Avšak hodnocení SQAS je jen 
jedním z kritérií pro výběr dopravce – není vždy striktně vyžadováno (bod 4.6.6). 

Bod 4.6.7 se činností společnosti netýká. 

Ve svých skladech a skladech externích firem v areálu společnosti vyžaduje plnění všech 
právních požadavků z hlediska bezpečnosti, prevence a spolehlivosti skladování. 

Vzhledem k vysokému objemu skladovaných chemických látek, které mohou být rizikem 
možné havárie, je zaveden systém havarijní připravenosti. S tím souvisí nácvik zaměstnanců pro 
případ havárie, který se provádí v součinnosti se zásahovou jednotkou podnikových hasičů, tyto 
pravidelné nácviky jsou vyhodnocovány a nápravná opatření jsou realizována. Ve společnosti je 
zapracována veškerá dokumentace z hlediska prevence závažných havárií (bezpečnostní zpráva, 
vnitřní havarijní plán, plán fyzické ochrany objektu atd.), její aktuálnost je posuzována nejen 
interně, ale i externě (1 x rok integrovanou kontrolou dozorových orgánů státní správy). 

Maximální možné bodové hodnocení: 52 
Dosažené výsledné hodnocení:      49 

5.  Zavádění a kontrola Programu 

Úroveň zavádění a kontrola plnění Programu je předmětem interních integrovaných auditů, 
které provádějí proškolení interní auditoři. Dodržování právních požadavků je rovněž 
přezkoumáváno dozorovými orgány státní správy – každý rok proběhne ve společnosti cca 10 
externích kontrol. 

Zaměstnanci společnosti přispívají každoročně svými podněty ke zlepšení bezpečnosti a 
pracovních podmínek v rámci veřejných prověrek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. 
Nákladnější opatření přijatá k řešení těchto námětů se stávají součástí Programu. 

Maximální možné bodové hodnocení: 2 
Dosažené výsledné hodnocení: 2 

6. Monitoring realizace Programu  

BorsodChem MCHZ, s.r.o., zjišťuje měřením a průzkumy rozsah a důsledky svých činností na 
bezpečnost, zdraví lidí a životní prostředí. Výsledky v rozsahu požadovaném právními předpisy 
a rozhodnutími předává správním úřadům. 

Svým zaměstnancům poskytuje další informace o chování a záměrech společnosti v oblasti 
bezpečnosti, ochrany zdraví a životního prostředí, např. na poradách, na schůzích odborové 
organizace a na podnikovém intranetu. Na všechny tyto podněty mají možnost zaměstnanci 
reagovat prostřednictvím poštovních schránek umístěných na vrátnicích společnosti nebo 
dotazem uplatněným v rámci provozních porad. Projednání návrhu a připomínek se provádí za 
účasti zaměstnanců. 
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Společnost předává údaje (indikátory RC) dohodnuté v rámci CEFIC Svazu chemického 
průmyslu ČR pro sestavení národní svazové zprávy o plnění programu RC. Každý rok v dubnu 
poskytuje přehled o rozsahu a důsledcích svých činností na bezpečnost, zdraví lidí a životní 
prostředí ve „Zprávě o vlivu na životní prostředí“ za předchozí rok. Tento dokument je 
poskytován veřejnosti, je k dispozici i na webových stránkách společnosti.  

Maximální možné bodové hodnocení: 3 
Dosažené výsledné hodnocení: 3 

7.   Kontrola a řízení 

Společnost udržuje pravidelný kontakt s mimopodnikovými partnery – s úřady, s občany, 
se zákazníky, s dodavateli a se sdělovacími prostředky, v roce 2015 organizovala velmi úspěšný 
Den otevřených dveří. Výsledky a podněty z širších jednání se starosty okolních obcí nebo 
z dílčích rozhovorů o bezpečnosti, ochraně zdraví a životního prostředí se zástupci odborové 
organizace jsou pro společnost podnětem k úpravám záměrů programu RC a tempa jejich 
realizace.  

Maximální možné bodové hodnocení: 5 
Dosažené výsledné hodnocení:        5 

 

 

 

 

Souhrn hodnocení výsledků plnění programu RC – Odpovědné podnikání v chemii 

Body hodnocení 4.6.7 se činností společnosti netýkají. 
Z maximálně možných 98 bodů bylo v průměru dosaženo 95, což odpovídá cca 97 %. 
 
Závěr vlastního hodnocení: výsledný stupeň plnění odpovídá právu užívat logo RC. 
 
 
 
 
V Ostravě dne 1. 6. 2016 
 
 
Zpracovala: Ing. Zuzana Svobodová  

vedoucí ekologie a bezpečnosti 
 
 
Schválil: Ing. Stanislav Pekara, MBA 

vedoucí informačních technologií a kvality, ekologie, bezpečnosti 
 


