
Zpráva ověřovatele o ověření hodnotící zprávy o plnění programu 

Responsible care a připravenosti k obhajobě Responsible care. 

 

 
Ověřovaná společnost: Donauchem s.r.o., Za Žoskou 377, 288 02 Nymburk 
Účastníci ověření: Ing. Michal Dvořák(jednatel), Bohumil Habal (ved. logistiky) 
Ověřovatel: Ing. Vladimír Drozd 
Datum ověření: 4.srpna 2020 
 
Společnost Donauchem spol.s r.o. přistoupila při sebehodnocení k ověření nového dotazníku ,který 
vznikl rámci projektu CEFIC Rejuvelation. 
 
DONAUCHEM je jeden z distributorů chemikálií zaměřených na střední Evropu. 
Skupina Donauchem je zastoupena v Polsku, České republice, Rakousku, Slovensku, Maďarsku,  
Rumunsku a Srbsku. 
Činnost společnosti je podpořena efektivním logistickým zázemím a vybavením od manipulace s 

tekutými chemikáliemi, napojení na železnici až po klimatizované sklady pro balené produkty. 

Zařízení pro jednoduchou výrobu, míchání a plnění zvyšuje tuto logistickou přidanou hodnotu. 

Společnost se přihlásila do programu v roce 2012 a letos obhajuje RC již počtvrté. 
Zástupcem vedení pro Responsible care je pan Ing. Michlal Dvořák (jednatel), koordinátorem je pan 
Bohumil Habal vedoucí oddělení logistiky. 
Sebehodnocení Responsible care bylo provedeno dle projektu CEFIC Rejuvelation a bylo projednáno 
na poradě vedení společnosti dne 15.6.2020 
O Responsible Care byly rovněž informovány složky veřejné správy při osobním jednání jednatele 
společnosti se starostou nebo např. v dokumentaci pro územní rozhodnutí o rozšíření skladových a 
výrobních objektů. Toto rozhodnutí bylo vydáno dne 20.02. 2020. 
Rovněž v termínu 07/2020 byla schválena Krajským úřadem bezpečnostní zpráva dle zákona 
224/2015 - Prevence závažných havárií. 
  
 
Pro zlepšení bezpečnosti společnosti a zlepšení environmentální politiky byly vedením společnosti 
stanoveny následující cíle. 

1) Zajištění vnějšího odběrného místa požární vody – podzemní požární nádrže  

Cílový stav: nezávislost na ŽOS Nymburk. 

2) Zajištění přívodu pitné vody a kanalizace do areálu firmy z městské sítě.                             

Cílový stav: nezávislost na ŽOS Nymburk   

3) Zajištění chodu signalizace havarijních nádrží v případě odpojení od elektrického 

proudu.                                                                             

Cílový stav: Náhradní zdroj el. Energie (UPS nebo baterie). 

4) Provádění teoretického a praktického výcviku v oblasti havarijní připravenosti včetně   
Vyhodnocování výcviku. 
 
 
 
Společnost není zapojena do systému TRINS. 
V průběhu doby od posledního hodnocení nedošlo v podniku žádné mimořádné situaci či 
průmyslové havárii. 
Postupy a úkoly vyplývající z REACH jsou splněny dle zákonných předpisů. 



 
 
Výsledné hodnocení je 82% průměrné skóre je 3,3,což plně vyhovuje udělení osvědčení Responsible  

 
 

 

Při kontrole vyplněného dotazníku jsem neshledal rozdílů se skutečností a proto navrhuji prodloužit 
osvědčení Responsible Care o další 4 roky a to do 2024. 
 
 
 
 
 
V Praze dne 13.08.2020                                                                       Ing.Vladimír Drozd 
                                                                                                                     Ověřovatel RC 

                                                                                                                        

 

 

 


