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Profil společnosti a její postup při přípravě žádosti  

Lučební závody Draslovka a.s. Kolín (dále Draslovka) je soukromá společnost, která vyhledává 
příležitosti v sektoru chemických specialit s chráněnou výrobní technologií. Cílem společnosti je 
vybudovat komplexní portfolio úzce provázaných chemických společností. 

Výrobní program společnosti je postaven na výrobě kyanovodíku, z kterého se vyrábí široké portfolio 
produktů. Základy Draslovky stojí na třech hlavních pilířích, které tvoří průmyslová chemie, chemické 
speciality a úsek agrochemikálií. 

V současnosti se společnost soustředí především na speciality kyanové chemie, na agrochemikálie, 
včetně fumigantů a biocidů příští generace. Pro splnění svých cílů Draslovka neustále sleduje 
a realizuje investiční příležitosti, které strategicky i kulturně odpovídají struktuře rodinného podniku. 
V současné době společnost aktivně usiluje o akvizice, s cílem zajistit co nejvyšší přidanou hodnotu 
produktům a službám prostřednictvím technologické a osobní součinnosti. 

Draslovka je klíčovou obchodní a výrobní jednotkou zodpovědnou za rozvoj a optimalizaci výroby 
a dále za prodej & marketing, výzkum & vývoj. Společnost patří k technologickým lídrům v oblasti 
kyanové chemie, a proto je zodpovědná za vývoj a optimalizaci veškerých výrobních procesů 
holdingu. 

Draslovka je od roku 1999 držitelem certifikace v oblasti kvality ISO 9001 uděleným společností 
LRQA. První certifikát společnost obdržela v prosinci 1999. Tento certifikát zahrnoval vývoj a výrobu 
HCN, difenylguanidinu a chlorcholinechloridu. V roce 2005 začal systém řízení jakosti zahrnovat také 
výrobu alkalických kyanidů. Systém byl znovu certifikován v červnu 2010 podle nové normy ISO 
9001:2008. V roce 2011 byl systém řízení jakosti rozšířen o výrobu EDN, chelatačních činidel a 
chemických specialit na bázi kyanidové chemie. Zároveň byl v roce 2011 systém řízení certifikován i 
podle normy ISO 14001. Aktuální certifikát byl vydán 15. 12.2017 a má platnost do 14.12.2020 



Společnost Draslovka se přihlásila k RC formálně v roce 1995. Dopisem GŘ ze dne 23. 5. 2019 byl 
SCHP požádán o ověření údajů s cílem získat osvědčení a propůjčení práva užívat logo Responsible 
Care.  

Zpráva o plnění podmínek a rozvoji RC ve společnosti Draslovka za sledované období byla 
vypracována k 23.5.2019  podle osnovy samohodnocení programu Responsible Care schválené  SCHP.  

 

 
Posouzení výsledků samohodnocení programu RC 

 
1. Vedení společnosti věnuje dobrovolnému programu Responsible Care - Odpovědné podnikání 

v chemii (RC) soustavnou pozornost.  

(8 otázek/ 8 x ano/ 0 x ne/ 0 x netýká se) 
Program RC se stal součástí zavedeného a certifikovaného systému řízení. K plnění principů RC se 
společnost přihlásila formálně v roce 1995. Zodpovědností za realizaci Programu je pověřen Ing. 
Martin Barták, ředitel společnosti. 

Na webu http://www.draslovka.cz  je vyvěšena stručná informace o účasti společnosti v Programu 
RC. Aktuální Program a cíle RC a také aktuální výsledky hodnocení programu RC a ukazatelé 
výkonnosti RC nejsou na webu zveřejněny. Zveřejnění probíhá přes portál responsiblecare.cz. 

Doporučení:. Beze změn  

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

(11 otázek/ 9 x ano/ 2 x ne/ 0 x netýká se) 

Od roku 1999 je společnost držitelem certifikátu systému řízení dle normy ISO 9001 a od roku 
2011 certifikátu dle ISO 14001, certifikáty jsou pravidelně v tříletých cyklech obnovovány.  
Současná politika společnosti v oblasti kvality a ochrany ŽP je pravidelně přezkoumávána.  

Cíle společnosti v oblasti ochrany ŽP (environmentální cíle) jsou formulovány na porad+ě vedené 
společnosti za účasti vedoucích pracovníků. Podněty na zlepšení mohou být identifikovány 
jakýmkoliv zaměstnancem – implementaci environmentálního programu na základě podnětu 
zajišťují vedoucí pracovníci po projednání na poradě vedení. Pro plnění cílů jsou často 
jmenovány týmy, které mají roční plán činností jako reakci na identifikovaná rizika a příležitostí. 

2 × ne - společnost nemá zaveden subsystém řízení bezpečnosti práce a není držitelem 
osvědčení Bezpečný podnik. 

Doporučení: Beze změn 

 

3.  Zajišťování požadavků 

(17 otázek/ 17 x ano/ 0 x ne/ 0 x netýká se) 

Pověřen řízením programu RC je ing. Vlasta Vepřeková, vedoucí odboru MS. V oblasti BOZP pak 
externího spolupracovník Jiří Nedbal.  

Dokumentace systému řízení je odpovídající a je přístupná přes podnikovou síť všem 
zaměstnancům. Je vypracován program zlepšování ochrany životního prostředí (environmentální 

http://www.draslovka.cz/


cíle). Plnění programu je průběžně kontrolováno. Pravidelně jsou prováděny interní audity 
systému řízení a přezkoumání vedením. 

Doporučení: Beze změn 

4.   Plánování a realizace  

(59 otázek/ 51 x ano/ 4 x ne/ 4 x netýká se) 

4.1. Péče o zaměstnance 
Společnost v rámci systému ochrany zdraví a bezpečnosti práce má stanovena organizační i 
technická opatření k minimalizaci rizik. Zdravotní stav zaměstnanců je pravidelně kontrolován. 
Zaměstnanci jsou pravidelně proškolování se zápisem do prezenční listiny s obsahem školení vč. 
příchozích zaměstnanců externích firem. V roce 2018 nebyly zaznamenány pracovní úrazy 
s pracovní neschopností. V oblasti pracovních úrazů dosahuje společnost velmi dobrých výsledků. 
Nemoc z povolání nebyla dosud zaznamenána. 
(13 otázek/ 13 x ano/ 0 x ne /0 x netýká se) 
 

4.2. Využití vstupů 

Využívání energetických a materiálových vstupů je průběžně sledováno v rámci měsíčních 
technických zpráv - hodnocení provozu – včetně vyhodnocování odchylek. 

Společnost minimalizuje vznik odpadů a nakládá s nimi v souladu s právními požadavky - 
upřednostňuje jejich třídění a využití. 

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

 

4.3. Výroba 

Společnost je držitelem 6 integrovaných povolení. Provoz výroby je z technického hlediska 
realizován v souladu s legislativními požadavky.  

Ve sledovaném období (2018) byla společnosti udělena jedna drobná pokuta (5000 Kč) za 
porušení předpisů v oblasti ŽP – formální nedostatky v evidenci odpadů – chybějící množství 
odpadního železa .  

(3 otázky/ 3 x ano/ 0 x ne /0 x netýká se ) 

 

4.4. Péče o výrobek 
Společnost poskytuje poradenskou službu zákazníkům prostřednictvím obchodního oddělení. 
Komunikace probíhá i v rámci „kyanidového managementu“. Prezentována i spolupráce 
s arcibiskupskými lesy v oblasti likvidace škůdců dřeva. 
(8 otázek/ 8 x ano/ 0 x ne /0 x netýká se ) 
 

4.5. Integrovaná péče o hmotný majetek 

Z hlediska údržby je implementován funkční systém preventivní údržby. O provozech konkrétních 
zařízení se vedou pravidelné záznamy včetně záznamů o poruchách. 

Investiční akce jsou hodnoceny i z pohledu dopadů na ochranu ŽP a BOZP, včetně havarijní 
prevence. 

(5 otázek/ 5 x ano/ 0 x ne /0 x netýká se ) 

4.6. Logistika 



Společnost si zajišťuje logistiku výrobků. Ve sledovaném období 2018 nebyla zaznamenána při 
přepravě související s činností společnosti žádná nehoda, která by byla spojena s únikem látek do 
prostředí a vyžádala si zásah kompetentních úřadů. Společnost nevyužívá SQAS, má však vlastní 
interní předpisy pro logistiku. V jednom případě NE byla provedena oprava hodnocení z 0,5 bodu 
na 1 bod. 

(11 otázek/ 6 x ano/ 4 (3,5) x ne /1 x netýká se) 

1 x netýká se – společnost nemá pronajaté skladovací prostory 

0,5 x ne – Společnost soustavně zvyšuje spolehlivost přepravy a přispívá k omezování 
nepříznivých důsledků přepravy na zdraví lidí a životní prostředí;// využívá hodnotící dotazník 
SQAS 

1 x ne – nevyžadování hodnocení SQAS u dodavatelů logistických služeb 

1 x ne - společnost neabsolvovala hodnocení SQAS  

1 x ne - společnost nevyžaduje jednotný evropský atest o vyčištění cisterny nebo kontejneru ECD 
 

4.7. Předcházení haváriím 

Společnost má vypracovaný systém předcházení haváriím včetně organizace činností pro případ 
havárie, nevyužívá však námětových cvičení. V roce 2018 nedošlo k nehodám s únikem látky do 
prostředí. 

(5 otázek/ 5 x ano/ 0 x ne /0 x netýká se ) 

 

4.8. Předcházení znečištění vodních toků a moří plasty 

Společnost se aktivně zapojuje do spolupráce v oblasti prevence znečišťování na obecné úrovni. 
Konkrétní činnosti v oblasti plastů jsou však pro společnost nerelevantní. 

(6 otázek/ 3 x ano/ 0 x ne /3 x netýká se ) 

 

Doporučení: Oprava hodnocení v otázce 4.6.1 z 0,5 NE na 1 ANO – společnost nevyužívá dotazník 
SQAS, nicméně péči o dopravu výrobků je věnována adekvátní pozornost 

5.  Zavádění a kontrola 

(2 otázky/ 2 x ano/ 0 x ne /0 x netýká se ) 

Kontrola plnění programu je prováděna vrcholovým vedením. 

6. Monitoring Programu Responsible Care 

(3 otázky/ 3x ano/ 0 x ne / 0 x netýká se) 

Na webu http://www.draslovka.cz nejsou zveřejněny žádné výsledky týkající se Responsible Care. 
K prezentaci výsledků je využíván portál responsiblecare.cz.  Informace o vlivu na ŽP jsou rovněž 
součástí výroční zprávy. Výsledky jsou se zaměstnanci projednávány i na pracovních poradách. 

Doporučení:. Beze změn 

 

http://www.draslovka.cz/


 7.   Kontrola a řízení 

(5 otázky/ 4 x ano/ 1 x ne / 0 x netýká se) 

Společnost udržuje pravidelný kontakt s mimopodnikovými partnery - s úřady, s občany, 
se zákazníky, s dodavateli a se sdělovacími prostředky. Neorganizuje však dny otevřených dveří. 

Doporučení: Beze změn  

Součástí návštěvy dne 31. 7. 2019 byla i vlastní prohlídka areálu a výrobního zařízení a rozhovory 
s dalšími zaměstnanci, při kterých nebyly zjištěny žádné skutečnosti odporující samohodnocení a další 
dokumentaci, která byla společností předložena. 

 

Souhrn hodnocení výsledků plnění programu RC - Odpovědné podnikání v chemii a závěr 
Společnost Draslovka úspěšně zvládá zajišťování programu Responsible Care. Dle jejich vlastního 
hodnocení na 105 otázek bylo v 4 případech odpovězeno, že se společnosti netýkají. Z počtu 101 
otázek pak bylo 95× odpovězeno ano a 6× ne. Celkový výsledek samohodnocení byl tedy 95,9 %. 
V rámci ověřování bylo hodnocení upraveno v jedné otázce. 
 
Závěr a doporučení 
 
Společnost Lučební závody Draslovka a.s. Kolín uplatňuje principy Programu RC. Společnost 
plánovitě zlepšuje své výsledky činnosti. Výsledek samohodnocení po ověření hodnotitelem ve výši 
94,1 % splňuje požadavek, že musí být vyšší než 75 %. Po externím ověření vyžádaných dokladů a 
vyhodnocení používaných postupů ke zdokonalování Programu RC a způsobu jeho interního 
vyhodnocování doporučuji udělit společnosti Lučební závody Draslovka a.s. Kolín osvědčení práva 
užívat logo Responsible Care.  
 
 
Vypracoval:  Ing. Norbert Eichler 
 
Dne:  31. 7. 2019 


