
AIR PRODUCTS spol., s.r.o.

Areál Unipetrolu RPA Záluží, 43670 Litvínov

Bc. Ivana Pecová/ Ing. Pavel Vaněček

Air Products byl založen v roce 1940 a jedná se o celosvětovou 

firmu s vedením v USA. V České republice Air Products zahájil 

své aktivity v roce 1991, kdy vznikla společnost Air Products spol. 

s r.o. v Děčíně. 

Hlavní výroba technických plynů je v Čechách soustředěna do 

provozu v Litvínově, který zahájil výrobu v roce 1996. V roce 2002 

se výrobní kapacita provozu Litvínov rozšířila instalací dalšího 

zařízení na dělení vzduchu. 

Další významné provozy má Air Products spol. s r.o. v Děčíně, 

Brně a Teplicích. 

Air Products spol. s r.o. je významným přímým dodavatelem 

technických i medicinálních plynů zákazníkům a zabývá se i 

distribucí kapalných a balených plynů po celé České republice.  

výroba a distribuce kyslíku, dusíku, argonu,distribuce vodíku a 

dalších technických a medicinálních plynů

výroba a distribuce technických plynů, léčivých přípravků a 

souvisejících činnosti

Gold Two Star Safety Award (2015)

certifikát ISO 9001:2015, certifikát SVP/SDP

Auditovaná společnost
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Zástupce společnosti/ koordinátor RC
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Historie firmy

Produktové portfólio

Přehled hlavních činností firmy

Ocenění
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POSOUZENÍ VÝSLEDKŮ SAMOHODNOCENÍ PROGRAMU RESPONSIBLE CARE

Auditovaná společnost

Adresa

Zástupce společnosti/ koordinátor RC

Auditor/ři

Datum auditu

Předložené materiály

Pozitiva Příležitosti Poznámky

Neustále zvyšovat povědomí o RC

např.zařadit školení o principech RC do programu Týdne bezpečnosti, v 

rámci firmy vizualizovat logo/ osvědčení RC

Zajišťování požadavků
Program BSP (Basic Safety 

Process), v rámci něho 

práce se "skoronehodami", 

Event Management, 

nastavit a standardizovat 

kompetence osoby odpovědné za 

RC

Vybrané části BSP zpracovat jako "Dobrou praxi" pro ostatní firmy a 

sdílet na webu Responsible Care

Plánování a realiazace

Formuláře "Vzorkování 

bezpečnosti prácei" - 

zapojení každého pracovníka 

do systému zabezpečovaní 

Q,E,H

Sdílení nedostatků z 

interních kontgrol v rámci 

koncernu

Stanovit si indikátory na sledování 

vývoje v oblasti RC (např. 

indikátory Výkazu RC), sledovat a 

vyhodnocovat trendy vývoje

Vzájemné sdílení zkušeností 

mezi pobočkami firmy v 

oblasti skoronehod

SOUHRN HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ PLNĚNÍ PROGRAMU RC - ODPOVĚDNÉ PODNIKÁNÍ V CHEMII A ZÁVĚR

Datum: 15.8.2018

Politika kvality/ Plán školení 2018/ Prohlášení firmy v oblasti bezpečnosti práce a ochrany 

životního prostředí/ Globální cíle firmy v oblasti bezpečnosti a ochrany životního prostředí 

za rok 2018/ Cíle kvality, bezpečnosti, životního prostředí na rok 2018/ Program "Safety 

week"/ Prohlášení o politice PZH/ www stránky společnosti

Koordinátor a indikátory, Organizace, Znalost požadavků a důsledků 

odpovídajících účinným i připravovaným právních předpisů ČR a ES, C 

program vyžaduje, aby orientace a výsledky výzkumu a vývoje respektovaly 

hlediska bezpečnosti, ochrany zdraví a životního prostředí

AIR PRODUCTS spol., s.r.o.

Ústecká 30, 40502 Děčín  (posouzení výsledků samohodnocení bylo provedeno v 

pobočce společnosti v Unipetrolu Litvínov na pracovištích výroby a plnírny plynů do 

autocisteren)

Bc. Ivana Pecová/ Ing. Pavel Vaněček

PhDr. Tomáš Kudrna, Ing. Ingrid Haburaiová, PhD.

15.8.2018

Kontrola řízení

Ověřovatelé souhlasí se samohodnocením a doporučují společnosti ……AIR PRODUCT spol. s.r.o.……….………udělit osvědčení Responsible Care.

Oblast/ Charakteristika oblasti

Vedení společnosti věnuje dobrovolnému programu Responsible Care - Odpovědné podnikání v chemii (RC) 

soustavnou pozornost

Politika společnosti v oblasti zdraví, bezpečnosti a životního prostředí

Zavádění a kontrola

Monitoring Programu Responsible Care

Péče o zaměstnance, Využití vstupů, Výroba, Péče o výrobek, Integrovaná péče 

o hmotný majetek, Logistika, Předcházení haváriím, Předcházení znečištění 

vodních toků a moří plasty
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č Nález/problém Foto/ Doklad Možná rizika Doporučení

1

Nejasné kompetence/

odpovědnosti v rámci RC

Nedodržování standardů

RC, chybějící monitoring,

neplnění plánů a cílů RC Určit odpovědnou osobu RC z vedení společnosti, nastavit její pracomoci a kompetence

2

Nebylo jasné přerušení/ trvání

platnosti Osvedčení RC Nedodržování standardů RC

Dle možností doplnit Výkazy RC na web, dál zvyšovat povědomí o RC prostřednictvím školení v rámci Týdne

bezpečnosti, vizualizací v areálu firmy, na dokumentech, vizualizovat Osvedčení RC, sledovat a prezentovat

trendy indikátorů RC

3

Chybějící identifikační list NO v

prostoru výroby

Nesprávná manipulace s NO

- následek pracovní úraz

Označení a identifikační list NO zalaminovat a vázací páskou připevnit/ případně přilepit na/do blízkosti

stanoveného místa

4

Kabely/ hadice na zemi, nebyly

na držáku na to určeném

Možný pracovní úraz,

poškození kabelů/hadic Neustále dál zdůrazňovat důležitost dodržování standardů bezpečnosti, vizualizovat správné postupy  

5 Nedostatečné bezpečnostní

značení schodů Možný pracovní úraz Obnovit bezpečnostní značení dle předpisů

vyplňuje auditor
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