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Charakteristika organizace:  
Společnost Nodrdmann, Rassmann Czech Republic s.r.o. (NR), byla založena v roce 
1991, je součástí skupiny NRC, která prostřednictvím svých 23 poboček působí 
v Evropě, Asii a v Severní Americe. Sídlo mateřské společnosti je v Hamburku. NR 
dodává suroviny do potravinářského průmyslu, kosmetiky, bytové chemie a farmacie, 
výrobcům stavebních materiálů a nátěrových hmot, suroviny pro zpracování plastů, do 
gumárenského průmyslu a výrobcům elektroniky.  
 
Skupina NRC je držitelem certifikátu ISO 9001 od roku 2000. 
 
Podstatnou část roku 2020 ovlivnila pandemie. Společnost prioritně řešila vytváření 
podmínek k ochraně zdraví zaměstnanců a snažila se snížit dopad na provoz. Díky 
vynaloženému úsilí se podařilo důsledky minimalizovat. Rok 2020 hodnotí jako 
úspěšně zvládnutý.  
 
Souhrn hodnocení výsledků plnění programu RC – odpovědné podnikání v 
chemii 
NR patří mezi první distribuční společnosti, které v letošním roce provedly 
Samohodnocení programu RC online, pomocí nového dotazníku. Bylo vypracováno 
s uspokojivým výsledkem, zveřejněno na webových stránkách společnosti, společně 
s ostatními doklady také na stránkách webové aplikace Responsible Care CZ. 
Výsledné hodnocení bylo v průběhu auditu opraveno. V případě odpovědí „netýká se“ 
bylo na doporučení auditora zvoleno hodnocení „2“, namísto původně uváděného „1“. 
Vzhledem ke skutečnosti, že rok 2020 byl pro hodnocení online uzavřen, NR provede 
hodnocení v příštím roce znovu (opraví na základě doporučení).  
 
Zodpovědností za realizaci programu je pověřen člen vrcholového vedení, jednatel 
společnosti Ing. Pavel Dlubal. Jeden z majitelů skupiny NRC, Edgar Nordmann, se ve 
své funkci presidenta FECC významně zasadil o propagování principů RC a rozšíření 
programu.  

Společnost sleduje vývoj legislativy, využívá právní poradenský software CODEXIS, 
prostřednictvím členství v SCHOD má možnost komentovat připravované 
legislativní změny.  
 
NR zajišťuje vstupní i pravidelné prohlídky zaměstnanců ve smluvním zdravotnickém 
zařízení. Provádí vstupní a pravidelná školení zaměstnanců v oblasti PO, BOZP. Nad 



rámec zákonných školení probíhají jazykové kurzy a školení virtuální komunikace. 
V roce 2020 investovala do IT a logistického zázemí. 
 
Likvidace nebezpečných odpadů je zajištována prostřednictvím logistických partnerů. 
Komunální odpad se třídí. Je členem EKOKOM. 
 
Schvalování a prověřování nových produktů probíhá centrálně v IT systému SAP, 
stejně tak i tvorba bezpečnostních listů. Místní pracovníci kontrolují soulad s národní 
legislativou a předávají informace zákazníkovi. Společnost využívá prověřené 
dodavatele logistických služeb.  Zákazníkům a logistickým partnerům jsou pravidelně 
předávány bezpečnostní informace formou bezpečnostních listů.  
 
Nácvik evakuace a prověření připravenosti pro případ havárie probíhá podle pokynů 
správce budovy. Revize zařízení řeší majitel objektu. 
 
NR se snaží do svého portfolia prosazovat přírodní a ekologicky šetrné produkty 
z udržitelných zdrojů. Spolupracuje se společností FOSFA při vývoji řady ekologicky 
šetrných přípravků spotřební chemie.  
  
NR finančně podporuje charitativní koncerty na podporu zdravotně postižených. 
 

Jedenkrát ročně probíhá hodnocení zaměstnanců/zaměstnavatele. Zaměstnanci mají 

všeobecné povědomí o programu RC, jejich náměty jsou vnímány a využívány. 

Společnost věnuje pozornost zlepšování pracovních podmínek i pro administrativní 

činnosti, nemá vlastní výrobu. Činnost je čistě distribuční, skladování a dopravu 

zajišťují smluvní partneři, služby jsou pravidelně kontrolovány a vyhodnocovány.  

 

Doporučení:  

1) V roce 2022 znovu provést samohodnocení a upravit dosažené skóre. 

2) Ve výkazu indikátorů doplnit chybějící informaci o certifikaci ISO a údaje o 

spotřebě energií (pokud bude možné data získat). 

Závěr: 

NR vede RC dokumentaci, má stanoveny cíle a vyhodnocuje jejich naplňování. 
Zavedený program udržuje od roku 2002, pravidelně obhajuje právo používat logo. 
Letošní výsledek online hodnocení (73%) byl ovlivněn komplikacemi při vyplňování 
nové verze dotazníku a nejednoznačným výkladem možných odpovědí.  
 
Společnosti Nordmann, Rassmann Czech Republic s.r.o. doporučuji udělit 
osvědčení Responsible Care na 4 roky.   
 
Jana Jahodová 
Hodnotitel RC 
 
 


