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Adresa

Zástupce společnosti/ Koordinátor RC

Ověřovatelé

Datum ověření

Předložené materiály

Charakteristika organizace

Oblasti/ Kapitoly Části oblastí/ Podkapitoly Pozitiva Příležitosti Poznámky

Rozsah a závazek

Politika na www stránce 

společnosti

Dodržování předpisů

Struktura řízení (managementu)

Zabezpečení zlepšování Audity bezpečnosti 1 x měsičně

Doplnit do výroční zprávy 

informace o plnění RC

Zdroje, školení a zapojení zaměstnanců

Správa dokumentů

Řízení změn

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci

Procesní bezpečnost

korekce odpovědi na otázku 2.18 ze 

skóre 1 na 3, korekce odpovědi na 

otázku 2.21ze skóre 1 na 3, 

Distribuce

Bezpečnost 

Externí odborná firma na 

kybernetickou bezpečnost (Infos 

2001)

korekce odpovědi na otázku 2.45 ze 

skóre 1 na 3, 

Životní prostředí

CHFZS 20 Ochrana životního 

prostředíboron FAME

Zpráva o vlivu na ŽP ve výroční 

zprávě

Navrhování a zlepšování produktu

POSOUZENÍ VÝSLEDKŮ SAMOHODNOCENÍ PROGRAMU RESPONSIBLE CARE

Podniková kultura vedení

Posílení systému řízení chemických látek

Ochrana lidí a životního prostředí

Chemoprojekt a.s.
Třebohostická 14, 100 00 Praha 10, ověření a prohlídka prostor proběhla na pracovišti Ústí nad Labem, Bratří Mrštíků 83/4, 400 03 Ústí nad Labem

Ing. Dušan Gonda- manažer QA/QC, Jan Wallner- manažer PO a BOZP výrobní divize  bioapliva

PhDr. Tomáš Kudrna- SCHP ČR

19.08.2021

Výkaz, Sebehodnocení, Výroční zpráva za rok 2020, Etický kodex, Politika ISM, Certifikáty společnosti, webové stránky společnosti, CHFPS 10-07 Zhodnocení rizik 

plynoucích z činnosti firmy, CHFZS 20 Ochrana žiotního prostředí pro FAME, Dílčí strategie oboru 160 Biodiesel pro rok 2021-2022, Strategie společnosti 

Chemoprojekt, a.s. Inženýrsko dodavatelská část pro rok 2021-2022

Chemoprojekt a.s. je inženýrská a dodavatelská společnost, která od svého založení v roce 1950 působí jako přední dodavatel v oblastech organické a anorganické 

chemie, petrochemie, rafinerií, zpracování zemního plynu, výroby papíru a celulozy, energetiky, vodního hospodářství a ochrany životního prostředí. V roce 2018 

uvedla společnost do provozu jednotku na výrobu biopaliv druhé generace v Ústí nad Labem (výroba biodieselu z použitého fritovacího oleje), kde proběhlo celé 

ověření RC společnosti. Chjemoprojekt a.s. je součástí SAFICHEM Projekty Group, která nabízí komplexní služby v oblasti projektování, dodávek a řízení výstavby 

průmyslových celků.

Systém řízení:

Společnost má v současné doběcca 130 pracovníků. K plnění proncipů RC se přihlásila již v roce 1996, ale do aktivní realizace RC se společnost pustila až v roce 2017 v 

souvislosti s přípravou výroby biopaliv 2. genereace. Právo používat logo RC získala společnost poprvé v roce 2019. Koordinátorem RC je ve společnosti jmrnován 

Dušan Gonda, který od 07/2021 nahradil pana Kománka, který společnost opustil. Společnost je certifikována podle ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 a ISO 27001. 

Výrobní divize biopaliv je certifikována dle ISZ od roku 2020. Společnost je certifikována i dle ISCC pro výrobce biomasy a bioenergie.

HODNOCENÍ:



Stanovování priorit produktů

korekce odpovědi na otázku 3.2 ze 

skóre 1 na 3, 

Informace o produktu

Charakterizace rizik

Řízení rizik produktu

Řízení hodnotového řetězce

Odpovědné získávání zdrojů

Spolupráce v dodavatelském řetězci (obchodní partneři) Etický kodex na www

Obchodní integrita

Pracovní práva (práva zaměstnanců) Politika hlášení přečinů (na www)

Logističtí partneři

Následní uživatelé

Hodnocení zúčastněných stran

Externí dialog a transparentnost

Místní komuniity

Podpora sportu, letní tábory, 

nadační fond E. Votočka, Ústav 

ChI, nadace manželů Klausových

Hodnocení závažnosti

korekce odpovědi na otázku6.1 ze 

skóre 1 na 2

Udržitelný rozvoj

Komunikace

Udržitelné portfolio

Zpracování odpadních surovin, 

výroba biopaliv

Efektivnost zdrojů/ oběhiové hospodářství

korekce odpovědi na otázku 2.18 ze 

skóre 1 na 3

Používání vody

Využívání půdy a biodiverzita

korekce odpovědi na otázku 2.18 ze 

skóre 1 na 2 (netýká se)

Klima a využívání energie

Různé

Datum: 19.8.2021

ověřovatel programu RC SCHP ČR (jméno a podpis): PhDr. Tomáš Kudrna

Přispívání k udržitelnosti

Zapojení zainteresovaných stran

Působení na obchodní partnery

Posílení systému řízení chemických látek

Ověřovatelé souhlasí se samobhodnocením na základě zjištěných skutečností na místě.V samohodnocení byly na místě udělány korekce, které ale ještě zvýší celkové skóre hodnocení společnosti (68,44%).  

Na základě dosažených a zdokumentovaných výsledků plnění programu RC doporučuji projednat formou veřejné obhajoby hodnotitelskou skupinou RC a udělení práva využívání loga RC na 3 roky, tedy do 

31. 10. 2024.  Součástí ověření je seznam doporučení k neustálému zlepšování RC.

Při ověřování nebyly zjištěny žádné významné odchylky v dokumentovaném sebehodnocení RC od reálného stavu ujištěného na místě. Drobné nedostatky byly řešeny a zdokumentovány ve formě návrhů na 

zlepšení (doporučení).  Společnost během prvního období od přihlášení k plnění principů Responsible Care velmi dobře navázala na své dosavadní aktivity a závazky k různým systémům řízení. Také předmět 

výroby, kdy z odpadního fritovacího oleje, který by jinak skončil v odpadních vodách nebo ve spalovně, jsou vyráběna plnohodnotná biopaliva svědší o správném nastavení a vnímaní udržitelného rozvoje. 

Velká pozornost byla věnována přínosu zapojení společnosti do plnění principů Responsible Care ve specifických výše popsaných podmínkách. Výkaz byl vyplněn za výrobu biopaliv a byl v něm korigován počet 

incidentů ze 128 na 6 (nesprávné vnímání definice incidentu) a spotřeba energie v TOE (nesprávný přepočet z MWhod na TOE). Nárůst odpadů a spotřaba vody mezi lety 2018 a 2020 souvisí s rozjezdem 

technologie FAME. Od posledního hodnocení došlo k ISO certifikaci výroby FAME (2020) a k investici ve výši cca 40 mil Kč k vyššímu zabezpečí esterifikace FAME.  

Společnost se velmi dobře vypořádala i s vyplněním dotazníku pro sebehodnocení. Během ověřování výsledků společnosti byly zkorigovány některé odpovědí v rámci nového dotazníku sebehodnocení (viz 

Poznámka k hodnoení).  Pro další sebehodnocení doporučuji věnovat pozornost  využití podnětů dotazníku pro další rozvoj společnosti. Metodicky byla probrána soustavná práce s dotazníkem k přípravě akčního 

plánu. Po prvním roce plnění principů RC jsou kontrolovatelná doporučení v samostatné příloze, kterou lze využít i k dalšímu průběžnému hodnocení výsledků a aktualizaci akčního plánu.

SOUHRN HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ PLNĚNÍ PROGRAMU RC- ODPOVĚDNÉ PODNIKÁNÍ V CHEMII:

ZÁVĚR:



Ověřovaná společnost Chemoprojekt a.s.

Nález/problém Možná rizika Doporučení Úkol Termín Odpovídá

1. Veřejně přístupné zdroje o firmě 

neobsahují  informace o vlivu společnosti 

na ŽP a o plnění cílů RC

Nedostatečná informovanost zainteresovaných stran a 

tím horší vnímání aktivit společnosti z pohledu 

udržitelného rozvoje.

Výroční zprávu společnosti doplnit 

o plnění cílů RC a vlivech 

společnosti na ŽP

2.

3.

4.

5.

6.

Datum: 19.8.2021

Ověřovatelé (jméno a podpis): PhDr. Tomáš Kudrna

POSOUZENÍ VÝSLEDKŮ SAMOHODNOCENÍ PROGRAMU RESPONSIBLE CARE- DOPORUČENÍ

vyplňuje ověřovatel vyplňuje ověřovaná společnost


