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Tomáš Svoboda, Petr Švec  Penta s.r.o. 
Ladislav Špaček, SCHP ČR 

    
 
Datum ověření: 7. 8. 2020 
 
Předložené materiály: materiály zveřejněné na www.responsiblecare.cz, plány projektů stavby 
retenční nádrže 
 
V úvodu projednán plán průběhu ověření: 

- Vystoupení ředitele školy 
- Vystoupení ověřovatelů 
- Detailní projednání sebehodnocení v kapitolách 5 a 6 
- Stanovení problematických otázek pro nevýrobní organizace 
- Zkušenosti s přípravou akčního plánu 

 
Charakteristika organizace: 

 
SPŠCH Pardubice se přihlásila k plnění principů RC v roce 2007 a již v roce 2008 poprvé obhájila právo 

užívat logo Responsible Care a k obhajobě přistupuje již popáté. V roce 2015 získala Cenu 

udržitelného rozvoje SCHP ČR č. 10, jako první střední odborná škola. 

Společnost se aktivně zapojila do přípravy nového celoevropského hodnocení RC na základě projektu 

Cefic Rejuvenation. Své sebehodnocení provedla v rámci testovacího období poprvé dle nového 

dotazníku pro výrobní organizace. Cílem ověření je i navrhnout optimální variantu dotazníku pro 

nevýrobní organizace. 

 
Program RC je dlouhodobě využíván v řízení společnosti a jejímu soustavnému zlepšování. Tomu 
odpovídá i využití nového nástroje ke stanovení akčního plánu pro další zlepšování, jako konkrétního 
výstupu hodnocení. 
 
Pověřený pracovník vedení - Ing. Jan Ptáček, ředitel 
Koordinátor – Ing. Jakub Návesník, Ph.D. 
Velmi dobrá spolupráce s chemickými podniky v Pardubicích a celém regionu. 
    
Soulad s právními předpisy v oblasti ŽP, BP: obecně k plnění limitů a podmínek, ověření nezávislým 
auditem (ISO normy, SQAS): 

http://www.responsiblecare.cz/


Společnost je provozována v souladu s právními předpisy. To pravidelně ověřují i nezávislé audity. 
Společnost byla do roku 2017 držitelem certifikátu ISO 9000, který se ale rozhodla již neobnovovat. 
Zachovala ale postupy a organizaci, díky kterým tento certifikát dříve získala. 
  
Společnost zmiňuje svoje zapojení do programu Responsible Care ve své výroční zprávě a také na 
svých internetových stránkách. Mohla by ale své zapojení a právo užívání loga Responsible Care 
prezentovat výrazněji, například umístěním loga RC na titulní stránku webu. 
 

Bezpečné zacházení s chemickými látkami, životní cyklus výrobku: 

Vzhledem k charakteru výuky je velká pozornost věnována zacházení s chemickými látkami v průběhu 
laboratorních prací a výuky. Roční produkce nebezpečných odpadů je srovnatelná s podobně velkými 
školami, skokový nárůst vyprodukovaných odpadů v roce 2019 byl způsoben likvidací 
sklolaminátových kontejnerů určených pro hasičské obory. 
 
   
Dialog společnosti s externími partnery: 

Společnost úzce spolupracuje s Univerzitou Pardubice, chemickými podniky v okolí (např. Synthesia 
a.s.), HZS Pardubického kraje a prezentuje sebe a své studenty na akcích uvnitř i mimo Pardubický 
kraj. 
 
 
Mimořádné situace /havárie v hodnoceném období a jejich vyřešení: 

V hodnoceném období nedošlo k žádné mimořádné situaci / havárii. 
 
 
Ověření sebehodnocení společnosti – komentář ověřovatele: 

SPŠCH Pardubice přistoupila k samohodnocení podle nového formuláře CEFICu, který není vytvořený 
pro posuzování nevýrobních organizací obecně a škol konkrétně. V průběhu ověřování jsme proto 
také diskutovali o vhodnosti jednotlivých otázek právě pro hodnocení škol. 

 

I přesto, že formulář samohodnocení není ve stávající podobě vhodný pro hodnocení škol, má v sobě 
pole pro poznámky, které se dá využívat tak, jako tomu bylo u původního dotazníku pro 
samohodnocení. Tento prostor zůstal bohužel z valné většiny nevyplněný a je jednou z hlavních 
oblastí, ve kterých se může samohodnocení SPŠCH Pardubice zlepšit. 

• Kapitola 1 - Podniková kultura a vedení: 2,05 
1.1. Zveřejněním zásad na webových stránkách by se snadno dalo dosáhnout lepšího 
hodnocení. 
1.7., 1.8. – oblast HSE&S je pro školy obtížně uchopitelná – doporučujeme přehodnotit. 

 

• Kapitola 2 - Ochrana lidí a ŽP: 1,82 
2. 36 – 2. 45 – tyto otázky se škol netýkají ve většině případů, relevantní jsou otázky 2.40. a 
2.41.  

 

• Kapitola 3 - Posílení řízení chemických látek: 1,67 
Celá kapitola není relevantní pro školy, pravděpodobně by bylo žádoucí nahradit otázky 
v této kapitole jiným tématem. 
 

• Kapitola 4 - Působení na obchodní partnery: 2,17 



Celá kapitola není relevantní pro školy, pravděpodobně by bylo žádoucí nahradit otázky 
v této kapitole jiným tématem. 

 

• Kapitola 5 - Zapojení zainteresovaných stran:  3,17 
Otázky v této kapitole se dají aplikovat na školy. 

 

• Kapitola 6 - Přispívání k udržitelnosti: 1,88 
Otázky 6.4. – 6.6. a 6.16. nejsou pro školy relevantní 
Při diskuzi se zástupci SPŠCH Pardubice jsme došli k tomu, že jejich vyplnění dotazníku 
neodpovídá tomu, jak společnost přispívá k udržitelnosti a jejich bodové hodnocení by mělo 
být vyšší. 
 

Souhrn: z nového dotazníku nejsou relevatní pro školy kapitoly 3 a 4 a otázky 2.36 – 2.45. Vypadá tak 
z hodnocení zejména celá oblast chemické legislativy REACH. Ta byla odpovídajícím způsobem 
podchycena ve starším dotazníku. Pánové Souček a Návesník připraví návrh na další postup při 
samohodnocení pro nevýrobní organizace pro zasedání Hodnotící skupiny RC, které se uskuteční u 
příležitosti Veřejných obhajob 27. 8. 2020 na SPŠCH Pardubice. 
  
Závěr: Na základě dosažených a zdokumentovaných výsledků plnění programu RC doporučuji udělení 
práva užívat logo programu RC na další 4 roky, tedy do roku 2024. Je potřeba stanovit pravidla pro 
sebehodnocení nevýrobních organizací, která nejsou stanovena evropskou asociací Cefic. 
Doporučuji projednat formou přímého projednání hodnotitelskou skupinou RC. 
 
 
Podpisy:  
 
…………… 
ověřovatelé programu RC SCHP ČR 

………………… 

SPŠCH Pardubice 


