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Záznam o průběhu ověření Zprávy o plnění programu Responsible Care 

za roky 2013-2016  

Ověřovaná společnost:  RADKA spol. s r.o. Pardubice 

Ověřovatel:    Ing. Václav Chrbját  

Účastníci za RADKA spol. s r.o.: Ing. Vidner Zdeněk  (logistika, jakost a ekologii)  

Datum ověření:   10. srpna 2017 

Předložené materiály Zpráva „Samohodnocení Programu RC“ za rok 2016, 

Výkaz - Indikátory RC 2016, Výroční zpráva o vlivu 

na ŽP 2016, firemní materiály… 

RADKA spol. s r.o. Pardubice je oficiálním distributorem rozsáhlého portfolia speciálních 

chemických produktů. Produkty jsou v převážné míře určeny pro plastikářský průmysl, pro výrobu a 

ke zlepšení vlastností stavebních a nátěrových hmot, pro modifikaci gumárenských výrobků a pro 

úpravu vody. Významnou roli v širokém sortimentu zaujímají produkty firem COVESTRO, Lanxess, 

Arkema, WACKER Chemie a dalších. 

Společnost má v oblasti ochrany životního prostředí od roku 2003 certifikovaný systém 

environmentálního managementu dle ISO 14001, který je implementován do certifikovaného systému 

řízení kvality dle ISO 9001.  

K plnění principů Programu Responsible Care se společnost přihlásila v roce 2002, kdy zároveň prvně 

získala právo používat logo tohoto Programu. 

RADKA spol. s r.o. Pardubice se řídí všemi osmi základními principy Programu a od roku 2002 jsou i 

součástí Environmentální politiky, k jejímuž naplňování jsou definovány příslušné cíle. 

Zodpovědností za realizaci Programu je pověřen ředitel Ing. Bořivoj Prokeš, jako koordinátor 

Programu působí Ing. Zdeněk Vidner. V rámci Programu RC a požadavků EMS jsou sledovány a 

vyhodnocovány požadavky platných i připravovaných právních norem ČR a ES Pro řízení systému 

kvality, ochrany životního prostředí, požární ochrany a bezpečnosti práce využívá společnost 

dokumentované postupy. 

Společnost má identifikována a kvantifikována rizika možných nebezpečí pro zdraví lidi a životního 

prostředí, zajišťuje zaměstnancům lékařský dohled v souladu s kategorizací práci. V roce 2016 

neevidovala společnost žádný pracovní úraz a nemá evidovánu žádnou nemoc z povolání. 

Společnost RADKA spol. s r.o. neprovozuje žádnou vlastní výrobu, veškeré vyprodukované odpady 

jsou důsledně tříděny a předávány k odstranění oprávněné osobě. Spotřeba paliv přepravních 

prostředků je pravidelné vyhodnocována, spotřeba energií (elektřina, pitná voda, ZP) je měřena. 

Společnost plně respektuje novou chemickou legislativu, s výrobky manipuluje v souladu s požadavky 

definovanými v bezpečnostních listech výrobků. O požadavcích chemické legislativy informuje své 

odběratele. 

Přeprava zboží je prováděna v souladu s platnými požadavky, bezpečnostním poradcem pro nakládku, 

vykládku a přepravu je Ing. Zdeněk Vidner. 

Systém hodnocení a evidence skoronehod je součástí systému řízení životního prostředí. 

S požadavky Programu RC a kontrolou jeho plnění jsou seznamováni všichni zaměstnanci společnosti. 

Výsledky hodnoceni jsou publikovány prostřednictvím Výroční zprávy o vlivu na životni prostředí za 

kalendářní rok, která je zveřejněna na webových stránkách. 

 

Produkty: 

 Termoplasty 

 Chemikálie pro gumárenství 

 Produkty pro úpravu vody 

 Produkty pro stavebnictví  

 Suroviny pro nátěrové hmoty a lepidla 

 Koloranty 

 Speciální chemikálie 
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Posouzení samohodnocení společnosti 
 

1. Vedení společnosti věnuje dobrovolnému programu Responsible Care - Odpovědné 

podnikání v chemii (RC) soustavnou pozornost.  

(8 otázek/ 8 x ano/ 0x ne/ 0x netýká se) 

Program je integrován do standardního systému řízení firmy. K plnění principů RC se společnost 

RADKA přihlásila v roce 2002. K obhajobě se hlásí již pošesté. Zodpovědností za realizaci 

Programu je ve společnosti pověřen člen vrcholového vedení Ing. Bořivoj Prokeš CSc., jednatel 

společnosti. 

Prostřednictvím obchodního úseku společnosti, a to zejména v rámci propagačních akcí je 

využíváno logo Responsible Care. Vedení společnosti podporuje výměnu zkušenosti s podniky 

plnícími principy RC zejména zapojením společnosti do práce ve výborech SCHP ČR a podporou 

odborných akcí. 

Hodnocení výsledků plnění je zveřejňováno na webových stránkách. 

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

(11 otázek/ 8 x ano/ 3x ne/ 0x netýká se) 

Společnost má certifikaci ISO 9000, ISO 14000. Poslední recertifikace proběhla 4/2017). Bylo již 

přistoupeno k integraci jednotlivých systémů. 

Zásady environmetální politiky firmy jsou uvedeny ve Výroční zprávě o vlivu na ŽP. 

Ve společnosti jsou evidovány, kontrolovány a vyhodnocovány skoronehody. 

3x ne: RADKA nemá zaveden systém Bezpečný podnik a ISO 18000 dle OHSAS.  

3.  Zajišťování požadavků 

(17 otázek/ 15 x ano/ 1x ne/ 1x netýká se) 

Ve společnosti působí jako koordinátor Ing. Zdeněk Vidner. Společnost spolupracuje s orgány 

státní správy na vyhodnocování dopadů právních předpisů na průmyslové podniky a ŽP, aktivně 

se podílí na přípravě národní legislativy. 

Společnost RADKA má dokumentaci ochrany a ochrany zdraví a životního prostředí. Pravidelně ji 

přezkoumává a aktualizuje a to vždy, když dojde k nějaké změně. Zároveň jsou odstraňovány 

neplatné nebo neaktuální dokumenty.  

Společnost orientuje svůj rozvoj na nové výrobky šetrné vůči zdraví a životnímu prostředí. Dbá na 

to, aby výrobní postupy byly v souladu s požadavky na integrovanou prevenci omezování 

znečištění a provozní spolehlivost, např. produkty pro gumárenský průmysl: aktivní složky jsou 

uzavřeny v polymerní matrici a uvolňují se až při zpracování. 

  

4.   Plánování a realizace  

(59 otázek/ 47x ano/ 5x ne/ 7x netýká se) 

 

4.1. Péče o zaměstnance 

Společnost má identifikována rizika pro zaměstnance společnosti. Vedení společnosti na jejich 

základě přijalo vhodná organizační a technická opatření. Zaměstnanci jsou pravidelně školeni z 

bezpečnosti práce a možných rizik. Novým zaměstnancům je v rámci vstupních školení zajištěno 

školení v souladu s plánem školení. Společnost zajišťuje vstupní školení i pro zaměstnance 

externích firem. 

Zaměstnanci mají zajištěný pravidelný lékařský dohled u smluvních lékařů, je zajištěna prevence 

nemocí z povolání. 
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4.2. Využití vstupů 

Společnost efektivně využívá materiálové a energetické vstupy a provádí jejich hodnocení, 

minimalizuje vznik odpadů a nakládá s nimi v souladu s právními požadavky. Vznikající odpady 

jsou důsledně tříděny a následně jsou předávány pouze oprávněné osobě.  

(8 otázek/ 3x netýká se) 

 

4.3. Výroba 

Výstupy z činnosti společnosti do složek ŽP jsou zvažovány komplexně a pravidelně 

vyhodnocovány. Společnost RADKA nedisponuje integrovaným povolením.  

(3 otázky/ 2x netýká se) 

 

4.4. Péče o výrobek 

Jsou upřednostňovány výrobky a technologie s co nejmenším dopadem na životní prostředí a je 

volen takový distribuční systém, jenž má minimální dopad na životní prostředí. Cílem je podpora 

používání kvalitních výrobků ve všech procesech za účelem dosažení možného nejmenšího vlivu 

na životní prostředí. Společnost RADKA vždy poskytuje informace o výrobcích, nakládání s nimi 

a způsobech jejich bezpečného zneškodnění. 

 

4.5. Integrovaná péče o hmotný majetek 

Společnost investuje do DHM, nových softwarových programů (DMS, CRM). Ve společnosti jsou 

vedeny záznamy o preventivní údržbě, které jsou sledovány, dokumentovány a pravidelně 

vyhodnocovány. 

  

4.6. Logistika 

RADKA spol. s r.o. má vlastního bezpečnostní poradce (Ing. Zdeněk Vidner). V rámci interních 

auditů společnost sklady pravidelně prověřuje z hlediska jejich fyzického stavu i skladovaných 

medií. Výsledky prověrek se ve společnosti evidují a analyzují. Společnost je zapojena do 

dobrovolného transportního informačního nehodového systému (TRINS).  

3x ne: společnost nevyužívá služeb dodavatelů logistických služeb s hodnocením SQAS. 

 

4.7. Předcházení haváriím 

V posledních letech nedošlo při činnosti společnosti k žádné události, která by měla charakter 

havárie s dopady na okolí. Systém havarijní prevence je stále zdokonalován podle požadavků 

zákona o prevenci závažných havárií.  

5.  Zavádění a kontrola 

(2 otázky/ 2x ano) 

Program Responsible Care je pravidelnou součástí porad.  

6. Monitoring Programu Responsible Care 

 (3 otázky/ 3x ano) 

Společnost vydává Výroční zprávu o vlivu na ŽP. Hodnocení programu RC probíhá 

v pravidelných intervalech. 
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7. Kontrola a řízení 

 (5 otázek/ 4x ano, 1x ne) 

Orgány státní správy a samosprávy, i široká veřejnost jsou v souladu s politikou společnosti 

RADKA spol. s r.o. Pardubice informování o aktivitách a dopadech jejích činnosti. Informace jsou 

předávány otevřeně, pravdivě, pravidelně a průběžně prostřednictvím zpráv a besed. Jednou z 

forem komunikace je roční zpráva o environmentálních dopadech a o zdraví a bezpečnosti. 

Společnost poskytuje zaměstnancům nad rámec výroční zprávy další informace o chování a 

záměrech společnosti v oblasti bezpečnosti, ochrany zdraví a životního prostředí, např. na 

výrobních poradách, příležitostných letácích. 

 

 

Souhrn hodnocení výsledků plnění programu RC - Odpovědné podnikání v chemii  

 

Společnost RADKA je držitelem osvědčení Responsible Care od roku 2002. 

Společnost zodpověděla 97 otázek programu RC, v 8 otázkách společnost uvedla, že se společnosti 

netýkají. Z počtu 105 otázek bylo 87 x odpovězeno ano a 10 x ne a 8 x netýká se. Celkový výsledek 

samohodnocení byl tedy 89,69 %. 

 

Doporučení: 

V příští hodnotící zprávě uvést více komentářů k hodnoceným kritériím. 

 

 

 

Závěr:  

Společnost RADKA uplatňuje principy Programu RC. Společnost plánovitě zlepšuje své 

výsledky činnosti.  

Výsledek samohodnocení 89,69 % je vyšší než požadované minimum 80 %. 

Po externím ověření vyžádaných dokladů a vyhodnocení používaných postupů ke zdokonalování 

Programu RC a způsobu jeho interního vyhodnocování 

 

doporučuji  

udělit společnosti RADKA spol. s r.o.  
osvědčení o právu užívat logo Responsible Care  

na čtyři roky. 


