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Záznam o průběhu ověření 

 Zprávy o plnění Programu Responsible Care za rok 2017 

 

Ověřovaná společnost: Spolana a.s. 

 

Účastníci: Ing. Martin Čech, ředitel HSEQ 

 Ing. Zuzana Komárková, vedoucí útvaru životního prostředí 

  

Ověřovatel: Ing. Ladislav Špaček, CSc., SCHP ČR 

 Mgr. Vlastimil Souček, MSŠCH 

 

Datum ověření: 25. 7. 2018 
 

Předložené materiály: jsou zveřejněné na www.responsiblecare.cz  

 

Spolana zaznamenala po osmi letech ztrátového podnikání návrat lepších časů. V loňském 

roce vykázala zisk 433 milionů korun a výrazně navýšila objem produkce cca o třetinu. Prodej 

petrochemických výrobků (zejména polyvinylchloridu a kaprolaktamu) dosáhl 402 tisíc tun, 

nově firma zahájila výrobu granulovaného síranu amonného pro použití v zemědělství. 

Návratem chemičky do skupiny Unipetrol v červnu 2016 došlo k zahájení nového 

dynamického rozvoje podniku. Ukončena byla v listopadu 2017 výroba chloru amalgamovou 

elektrolýzou. Chlór při výrobě PVC byl nahrazen externě dodávanou surovinou EDC. 

K revitalizaci podniku po letech bez investic je připraven plán, který předpokládá investovat 

do roku 2021 několik miliard korun. Vedle nové membránové elektrolýzy se má jednat také o 

nový energetický zdroj na zemní plyn, který nahradí staré kotle na hnědé uhlí. 

Velká pozornost je věnována zkvalitnění integrovaného způsobu řízení a navázání na dobré 

zkušenosti nejen s realizací principů Responsible Care, kdy v roce 1994 patřila k prvním 

českým firmám, které se k jejich plnění přihlásily. Právo užívat logo Responsible Care získala 

poprvé v roce 1996. K obhajobě práva užívat logo přistupuje společnost po deváté. 

V červnu 2018 proběhla recertifikace integrovaného systému řízení zahrnující systém 

managementu kvality (ISO 9001), systému environmentálního managementu (ISO 14001, 

systému bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (OHSAS 18001) a systému hospodaření 

s energií (ISO 50 0001). Od roku 2006 je společnost nositelem názvu Bezpečný podnik, 

Obhajoba tohoto ocenění se připravuje na rok 2019. 

Od listopadu 2017 je novým ředitelem HSEQ Ing. Martin Čech, který navazuje na tradice 

podniků, které obohatil o své konkrétní zkušenosti. Osvědčilo se zřízení 8 členné koordinační 

skupiny. 

Závěr posouzení byl projednán na vedení podniku řízeném Ing. Miroslavem Faltou, 

místopředsedou představenstva. Oceněny byly zejména nové přístupy k rozvoji podniku, 

kolektivní duch plnění úkolů, jasná vize i aktivity související s realizací celostátní soutěže 

„Hledáme nejlepšího Mladého chemika ČR“, do které se zapojilo v ČR ve školním roce 2017 

– 2018 přes 15 000 žáků 630 základních škol z celé České republiky. Připomenuta byla práce 

Spolany s kolektivy základních škol v regionu. 

http://www.responsiblecare.cz/
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Posouzení samohodnocení společnosti 

Samohodnocení společnosti velmi úzce navazovalo na interní audity a následně proběhlou 

recertifikaci integrovaného systému řízení. Ze 105 otázek společnost kladně odpověděla na 96 

otázek a pozornost proro byla věnována 2 otázkám, které se dle samohodnocení ve 

společnosti neplní a 7 otázek, které se společnosti netýkají. 

1. Společnost aktuálně není nositelem titulu „Bezpečný podnik“ (2.10.), který měla 

právo užívat od roku 2006 .  

Společnost je domluvená a s Inspektorátem bezpečnosti práce, že podá novou žádost 

v roce 2019. 

2. Společnost vyžaduje jednotný evropský atest o vyčištění cisterny nebo kontejneru – 

ECD (4.6.8.) 

S panem Foberem, technickým specialistou dopravy byl projednán význam ECD pro 

zachování kvality produktů. Podnik v minulém období odstavil čističku areálu podniku a 

využívá čističky společnosti UNIDO, která provozuje podnikovou vlečku, v Litvínově. 

Jako námět bylo vzneseno doporučení plnit produkty do cisteren a kontejnerů s ECD, jako 

ochranu před znečištěním produktů. 

 

3.  Integrovaná péče o hmotný majetek. 

Bez připomínek. V podniku byla provedena i nezávislá kontrola zahraniční poradenskou 

firmou. Nový vedoucí útvaru Centralizované údržby se stane členem výboru pro péči o 

hmotný majetek SCHP ČR a jeho údržbu.  

4. LOGISTIKA (4.6.) 

V návaznosti na personální změny ve společnosti byla na místě vyjasněna míra 

využitelnosti kombinované dopravy, jako nástroje pro zabezpečení konkurenceschopnosti 

podniku. Spolana bude seznámena s výstupy projektu ChemMultimodal a společnosti 

budou zaslány výzvy pro možnost využití dotací k nákupu přepravních prostředků 

(kontejnerů). Spolana navrhne nového zodpovědného pracovníka do výboru logistiky 

SCHP ČR. 

SQAS (4.6.1.) bylo proveden seznámení s celoevropským hodnocením SQAS, které může 

výrazně napomoci při hodnocení dopravců a dalších profesí/firem v logistickém řetězci – 

námět na zlepšení. 

5. Předcházení znečištění vodních toků a moří plasty (4.8.)  

Jedná se o novou oblast zařazenou do samohodnocení, která ze strany podniku nebyla 

správně pochopena. Na místě bylo došetřeno, že dané oblasti je věnována odpovídající 

pozornost. V příštím samohodnocení se tato skutečnost promítne.  
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Souhrn hodnocení výsledků plnění programu RC - Odpovědné podnikání v chemii a 

závěr 

 

Společnost Spolana a.s. se přihlásila k plnění principů RC v roce 1994 a její činnost při plnění 

principů Responsible Care je příkladná. 

 

Při samohodnocení bylo společností zodpovězeno 98 otázek, z čehož bylo 96 x odpovězeno 

ano, 2 x ne a 7 x netýká se. Celkový výsledek samohodnocení je tedy 98 %. Výše jsou 

uvedené podněty pro zlepšení. 

 

Došlo k dohodě, že Ing. Martin Čech, ředitel HSEQ nahradí v hodnotící skupině Responsible 

Care SCHP ČR Ing. Komárkovou. 

 

Závěr a doporučení: 

Společnost Spolana a.s. uplatňuje principy Programu Responsible Care a při své 

činnosti plánovitě zlepšuje své výsledky.  

Výsledek samohodnocení 98 % splňuje požadavek, že musí být vyšší než 81 %. 

Po externím ověření vyžádaných dokladů a vyhodnocení používaných postupů 

ke zdokonalování Programu RC a způsobu jeho interního vyhodnocování 

doporučuji  

udělit společnosti Spolana a.s. 

osvědčení o právu užívat logo Responsible Care  

na čtyři roky do října 2022. 

 

 

 

Ing. Ladislav Špaček, CSc., Mgr. Vlastimil Souček, ověřovatelé program RC SCHP ČR 


