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Zpráva ověřovatele z ověření hodnotící zprávy  

plnění programu RC a o připravenosti k obhajobě RC v roce 2021 

 
Ověřovaná společnost:    Brenntag CR s.r.o. 
 
Centrála a obchodní středisko Praha: Mezi Úvozy 1850/1, 193 00 Praha 9 
Obchodní středisko Chropyně: Komenského 75, 768 11 Chropyně 
 
Účastníci ověření za společnost: Martin Tůma, HSE manager 
 
Ověřovatel:    Ing. Ivo Špaček, Ph.D. 
 
Datum ověření:   13. srpna 2021 
 
Předložené materiály: 
 Sebehodnocení programu RC – GENERAL OUTCOM dle Cefic RC Rejuvenation  
 Výkaz Responsible Care za rok 2020 

Žádost o propůjčení práva užívat logo RC 
Politika PZH  
Zpráva o vlivu na zdraví, bezpečnost a životní prostředí 2020 
Výroční zpráva 2020 
Certifikáty  
Interní dokumentace společnosti 
Dokumentace prevence závazných havárií 
Havarijní plán 
web společnosti: https://www.brenntag.com/cs-cz/ 

 
 
Charakteristika organizace: 

z webu společnosti: 
Brenntag je světovým lídrem na trhu v distribuci chemikálií a přísad. Zastává ústřední roli ve 
spojování zákazníků a dodavatelů chemického průmyslu. Dvě globální divize, „Brenntag 
Essentials“ a „Brenntag Specialties“, poskytují kompletní portfolio průmyslových a 
speciálních chemikálií a přísad, stejně jako aplikace šité na míru, marketing a dodavatelský 
řetězec, technická a formulační podpora, komplexní regulační know-how a digitální řešení pro 
širokou škálu průmyslových odvětví. 
Společnost Brenntag provozuje celosvětovou síť s více než 670 pobočkami v 77 zemích a má 
více než 17 000 zaměstnanců po celém světě. 
V oblasti udržitelnosti sleduje společnost Brenntag konkrétní cíle a usiluje o udržitelná řešení 
ve svém vlastním sektoru a průmyslových odvětvích, ve kterých obchoduje. 
 
V České republice provozuje společnost Brenntag dvě obchodní - distribuční střediska: 

- Centrála a obchodní středisko Praha 
- Obchodní středisko Chropyně 
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Členství společnosti: 
• Od listopadu 2002 zapojení se do iniciativ „Responsible Care“ a „Responsible 

Distribution“ . 
• Od července 2015 člen iniciativy v chemickém průmyslu „Together for 

Sustainability“. 
• Od října 2014 členství v iniciativě OSN UN Global Compact  
• Od května 2015 členství v Národní síti Global Compact 
• Od února 2014 členství ve Sdružení vodovodů a kanalizací ČR 
• Od září 2015 členství v České společnosti pro povrchové úpravy, o.s. 
• Členství ve Svazu chemických obchodníků a distributorů 
• Členství ve Svazu chemického průmyslu ČR (Ing. Viktor Janouškovec, jednatel 

společnosti Brenntag CR je členem představenstva Svazu chemického průmyslu) 
 
 
Výstup z hodnocení společnosti 
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Certifikace společnosti: 
Společnost Brenntag CR s.r.o. je certifikovaná v oblastech: 

- Systém jakosti dle ISO 9001:2015 
platnost certifikátu do února 2022 

- SQAS / ESAD II 
certifikáty jsou vystaveny pro Brenntag Praha, Brenntag Chropyně 

- GMP+ QM MILCH 
(GMP+ je mezinárodní standard a soubor požadavků (včetně implementace HACCP a ISO9001 
systémů) zajišťující bezpečnost krmiv na trhu.) 

- CERTIFIKACE FSSC 22000 
Oblast certifikace je platná pro středisko v Chropyni pro příjem, stáčení a prodej 
cukerných roztoků (syrupů). 

- CERTIFIKACE BIO 
Společnost Brenntag CR s.r.o. je rozhodnutím Ministerstva zemědělství ČR 
registrována jako osoba podnikající v ekologickém zemědělství pro oblast distribuce 
Biopotravin. Certifikace je platná pro pobočku v Praze a v Chropyni. 

- CERTIFIKACE UTZ 
Společnost Brenntag CR s.r.o. se prostřednictvím certifikátu UTZ podílí na 
dodržování udržitelného hospodaření kakaa. Certifikát je platný pro pobočku v Praze a 
v Chropyni. 

 
Další podrobnosti jsou dostupné na webu společnosti: 
https://www.brenntag.com/cs-cz/udr%C5%BEitelnost/kvalita-certifikaty/ 



4 

 

Mimořádné události: 
Za sledované období nebyly ve společnosti zaznamenány mimořádné události. 
V posledních třech letech se stal jeden pracovní úraz s nemocností více než 3 dny (Chropyně). 
 
 
Proces zlepšování: 
Realizované projekty a opatření ve sledovaném období v souladu s principy RC: 
 
• V rámci plánovaných stavebních úprav byl v r. 2019 aktualizován Bezpečnostní program 

(dle zákona o PZH) a Havarijní plán (dle zákona o vodách). 
• V rámci snížení rizika srážky vozidel/pěších bylo provedeno komplexní pozemní značení 

v obou areálech na základě vyhodnocení rizik podle pravidel tzv. Traffic Management 
Plan. 

• V obou areálech byly obnoveny pojezdové povrchy (asfalt) i chemicky zatěžované plochy 
uvnitř skladů (epoxy beton). Snížení rizika kolize vzv a dalších dopravních prostředků. 

• V Praze i Chropyni rekonstruovány vnitřní prostory hal – přechod na bezpečnější a 
úspornější VNA regálový systém obsluhovaný systémovým vysokozdvižným vozíkem 
naváděným automaticky pomoci vodící indukční lišty. 

• V Praze instalován automatizovaný systém měření a regulace skladování žíravých látek ve 
velkoobjemových zásobnících. Zvýšená možnost kontroly, včasné odhalení případných 
problémů, vyšší zabezpečení. 

• Byl obnoven vozový park cisteren na přepravu velkoobjemových chemikálií. Nové 
systémy poskytují vysoký standard v automatizaci a kontrole stáčecích míst u zákazníků, 
stejně jako zajištění bezpečnosti řidičů i operátorů. 

• V Praze byl instalován nový poplašný SOS systém pro případ nehody na úseku stáčení a 
skladování velkoobjemových materiálů - louhů a kyselin. 

• V rámci pravidelných hloubkových auditů, prováděných předními odborníky z centrály 
Brenntag, byl v r. 2019 úspěšně absolvován tzv. Critical Procedures Audit, tedy kontrola 
zaměřená na kritické postupy. 

• Každé 2 roky se pracovníci obou provozoven zúčastňují akce První pomoc zážitkem za 
účasti externích lektorů školených Červeným křížem. 
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Výstupy z hodnocení s potenciálem na zlepšování 
Společnost nemá certifikovaný systém environmentálního managementu dle ISO 14001 a 
bezpečnost práce dle ISO 45001 či bezpečný podnik. Společnost však provedla řadu zlepšení 
ve vztahu k ochraně ŽP a BOZP.  
Z provedeného samohodnocení vyplývá řada námětů pro zařazení do akčního plánu – viz 
následující přehled. 
 
GENERAL OUTCOME (STANDARDS) 

Standard Code 

Question 

Question Score Target Status 

ISO14001 2.33 Jakým způsobem se posuzuje potenciální 
vliv organizace na životní prostředí? 

2 3 Improve 

ISO14001 2.34 Jakým způsobem se řídí 
environmentální výkonnost? 

3 4 Improve 

ISO14001 2.35 Jak organizace nakládá s odpadem, 
kromě dodržování platných předpisů? 

2 3 Improve 

ISO14001 2.36 Jakým způsobem řídí organizace rizika 
týkající se podzemních vod, kromě 
dodržování platných předpisů? 

2 3 Improve 

ISO14001 2.37 Jakým způsobem řídí organizace rizika 
týkající se znečištění půdy, kromě 
dodržování platných předpisů? 

2 3 Improve 

ISO14001 2.40 Jakým způsobem organizace řídí své 
emise škodlivin do vody, kromě 
dodržování platných předpisů? 

2 3 Improve 

ISO14001 2.41 Jakým způsobem organizace řídí své 
emise hluku, kromě dodržování 
platných předpisů? 

1 3 Improve 

ISO14001 2.42 Jakým způsobem organizace řídí své 
emise zápachu, kromě dodržování 
platných předpisů? 

2 3 Improve 

ISO14001 
ISO45001 

6.16 Jakým způsobem se organizace 
připravuje na klimatické změny, kromě 
dodržování platných právních 
požadavků? 

2 3 Improve 

ISO45001 4.6 Jakým způsobem určuje organizace 
splnění svých požadavků ze strany 
logistických partnerů? 

2 3 Improve 

 
 
Připravované záměry, zařazené v současné době do akčního plánu: 
• V rámci snižování emisní zátěže má organizace do konce roku 2022 v investičním plánu 

přejít od dieselových vysokozdvižných vozíků na elektrické. 
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• V roce 2022 je v Praze plánována instalace nové, plně automatizované stáčecí linky na 
žíraviny. Kompletní zakrytí citlivých součástí linky poskytuje obsluze vysokou úroveň 
bezpečnosti. 

• V r. 2022 budou obě pobočky absolvovat další hloubkový audit Brenntag v oblasti tzv. 
AIPSM (Asset Integrity and Procedure Safety Management). 

 
 
 
Závěr:  

Na základě dosažených a zdokumentovaných výsledků plnění programu RC  
 

doporučuji 

 

1) udělit společnosti Brenntag CR s.r.o. právo užívat logo Programu Responsible Care 

na období 4 let, 

 

2) žádost společnosti projednat formou přímého projednání hodnotitelskou skupinou 

RC. 

 
 
 
Ing. Ivo Špaček, Ph.D. 
ověřovatel programu RC SCHP ČR 
 
vypracováno dne 20. 8. 2021 
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