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Zpráva ověřovatele o ověření hodnotící zprávy plnění programu Responsible Care 

a o připravenosti k obhajobě RC    
 

Ověřovaná společnost: MEDISTYL spol. s r.o. 

Vedení: Ing. Dagmar Ludvíková, jednatelka společnosti 

Přítomní: Ing. Jiřina Taitlová - vedoucí Sekce chemické legislativy, Ing. Petra Sýkorová – externí konzultant 

Ověřovatel: Jana Jahodová 

Datum ověření: 24. 7. 2019 

Místo: sídlo společnosti – Michelská 18/12A, Praha 4 

Předložené materiály: dotazník samohodnocení, výkaz indikátorů 

 

Charakteristika organizace:  

 

Společnost MEDISTYL vznikla v roce 1991, dlouhodobě spolupracuje s SCHP ČR, od prosince 2014 je 

stálým členem.  Zabývá se poradenskou činností v oblasti farmacie a chemie, poskytuje řešení a 

patentové služby. Nemá výrobu, sklady ani dopravní prostředky. Pracuje pouze v kancelářských 

prostorách. 

 

V roce 2018 proběhla organizační změna celé firmy, je rozdělena do sekcí Chemie a Farmacie (bývalá 

samostatná sekce Rešerše spadá pod Farmacii).   

V současnosti má Medistyl s.r.o. 27 zaměstnanců. Ing. Petra Sýkorová spolupracuje jako externí 

poradce, funkci vedoucí chemické legislativy převzala od 05/2019 Ing. Jiřina Taitlová.  

 

MEDISTYL s.r.o. se přihlásil do programu RC v roce 2013. Zápis do Seznamu partnerů obhájili poprvé 

v roce 2015, podruhé v roce 2017. Nyní žádají o prodloužení zápisu na 4 roky. 

 

Medistyl s.r.o. spolupracuje se společností DEKRA (tvorba a aktualizace databází MEDIS ALARM, 

CLASSIFIC), se společností TLP na programech prevence závažné havárie, připomínkuje národní 

legislativy IZS HSZ CR. Pořádá semináře a poskytuje poradenství v oblasti nebezpečných chemických 

látek – legislativní povinnosti vyplývající z nařízení REACH, CLP a dalších. Je výhradním zástupcem 

databázové sítě vědeckotechnických informací STN International pro Českou republiku, Slovensko, 

Polsko a Maďarsko. Spolupracuje na projektu – Implementace nařízení REACH a CLP na území Gruzie. 

Zajištuje monitorování lokální vědecké literatury v zemích střední Evropy a zpracovává přes 200 

vědeckých časopisů. 

 

 

 

  

Ověření samohodnocení společnosti – komentář ověřovatele: 

 

1. Vedení společnosti věnuje dobrovolnému programu Responsible Care - Odpovědné podnikaní v 

chemii (RC) soustavnou pozornost:  

(8 otázek/ 7x ano, 1x netýká se) 

 

Plnění a udržování principů programu se věnuje Ing. Jiřina Taitlová (vedoucí sekce chemické legislativy), 
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Ing. Petra Sýkorová (bývalá zaměstnankyně a hodnotitel programu RC) poskytuje podporu. Spolupráce 

s firmami zapojenými programu RC. Zaměstnanci společnosti jsou zapojeni do plnění programu RC. 

Informace, cíle a plnění RC se řeší na firemních poradách. Zaměstnanci jsou proškolováni a 

seznamovaní se změnami.  

Jako nevýrobní organizace neinformují veřejnou správu.  

 

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

(11 otázek, 3x ano, 8x ne) 

Medistyl poskytuje poradenství v oblasti národní a evropské legislativy nebezpečných chemických látek 

a životního prostředí. Při své odborné činnosti, dbá na dodržování zásad enviromentální a chemické 

legislativy. Plánuje zavedení systému řízení kvality ISO 9001, předpokládaná implementace 2. pol. 2020. 

 

3. Zajišťovaní požadavků 

(17 otázek/ 16 x ano, 1x netyká se) 

Medistyl využívá software Moodle pro vytváření vlastního systému standardních operačních procedur (SOP), 

závazných pro všechny zaměstnance. Spolupracuje se státními orgány prostřednictvím poradenské 

činnosti, vlastní vlivy na životní prostředí s nimi neprojednává. 

 

4. Plánovaní a realizace: 

(59 otázek, 21 x ano, 38 x netýká se) 

Většina bodů se společnosti netyká. Kancelářské prostory nejsou zařazeny jako rizikové (kat. 1), 

zaměstnanci prochází vstupním a periodickým školením BOZP. V případně činnosti ve výrobních 

zařízení (u obchodních partnerů) jsou vždy poučeni o pravidlech chování v provozu a povinni je 

dodržovat. Digitalizací své kancelářské činnosti MEDISTYL snížil spotřebu kancelářských pomůcek, 

využívá el. fakturaci, recyklovatelný papír, tonery. Snižuje spotřebu energií, tvorbu kancelářského 

odpadu a celkovou zátěž životního prostředí.  

 

5. Zavádění a kontrola  

(2 otázky, 2x ano) 

Všichni zaměstnanci společnosti jsou seznamováni s novinkami a změnami a zapojeni do plnění 

programu RC. Informace, cíle a plnění RC jsou součástí programu firemních porad.  

 

6. Monitoring Programu Responsible Care 

(3 otázky, 3x ano) 

Medistyl poskytuje informace o svých aktivitách prostřednictvím internetových stránek a pravidelných 

setkání klientů a uživatelů, v rámci projektů a nabízených služeb vydává zprávy o své činnosti v oblasti 

ŽP, bezpečnosti a zdraví lidí. 

 

7. Kontrola řízení 

(5 otázek, 5x ano) 

Medistyl je v neustálém kontaktu s úřady, především s Ministerstvem životního prostředí, Ministerstvem 

průmyslu a obchodu, Ministerstvem vnitra, Ministerstvem dopravy, s odbory ŽP krajských úřadů po celé ČR. 

Spolupracuje i se zahraničními klienty. Organizuje pravidelná setkání uživatelů, pořádá konzultační dny 

zdarma, pořádá přednášky pro SŠ a VŠ. 
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Shrnutí výsledku hodnocení programu Responsible Care: 

Ze 105 otázek se společnosti 40 otázek netýká. 57 x odpověděla ANO a 8x NE. Celkový výsledek 87,7 % 

představuje další mírné zlepšení.  

 

Doporučení: 

1) Na základě informace o uvažovaném zavedení sytému řízení kvality dle ISO 9001, doporučuji 

nadefinovat podnikatelská rizika a provést jejich hodnocení. Zavedené SOP využít při implementaci 

ISO normy. 

2) Příští ověření realizovat podle nového dotazníku, připravovaná verze diferencuje otázky podle 

aktivit společnosti a předem nadefinuje, které body lze vyřadit jako neaplikovatelné např. u 

distributorů a konzultantů. (diskutováno v průběhu ověření, překlad do češtiny zajišťuje Ing. Petra 

Sýkorová) 

 

Závěr: 

Společnost Medistyl spol. s r.o. udržuje vysoký standard plnění programu RC, stále výrazně 

překračuje požadovaný výsledek 81 % kladných odpovědí. Vzhledem k dosaženým výsledkům 

plnění programu RC doporučuji prodloužit platnost zápisu do Seznamu partnerů RC na 4 roky, 

tj.  do října 2023. 

 

 

 

Jana Jahodová 

Ověřovatelka programu RC  

 


