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Zpráva ověřovatele  
o ověření hodnotící zprávy plnění programu RC®  

a o připravenosti k obhajobě RC®  

 

Ověřovaná společnost:  OQEMA, s. r.o., Těšínská 222, 73934 Šenov; IČ: 63988186 

Účastníci ověření: Alena Hadravová – Provozní ředitelka 

 Daniela Dostálová - Manažer ISŘ / Quality Manager 

Ověřovatel:  Barbara Fuková  

Datum ověření:  8. srpna 2018 

Předložené materiály:  Zpráva o samohodnocení programu RC® 2015-2017  

Výkaz Responsible Care za rok 2017 

Výroční Zpráva OQEMA za rok 2017 

Interní dokumentace 

 

Charakteristika organizace 

OQEMA, s.r.o. vznikla přejmenováním společnosti EURO-šarm v roce 2018, vyvíjí činnost jako součást skupiny 

OQEMA AG (evropsky významný distributor chemických látek).  

 

Objekty společnosti OQEMA, s.r.o.: 

- Centrální sklad Slatiňany 

- Distribuční centrum Šenov 

- Distribuční centrum Plzeň 

- Výroba Sokolov (v areálu CHZ Sokolov, výroba kyseliny octové, peroxidu vodíku, PERSTERIL® – desinfekce na bázi 

kyseliny peroctové)  

 

Systémy řízení: Ve společnosti je zaveden integrovaný systém řízení, jehož hlavním a stálým cílem je trvalé 

zlepšování procesů, zvláště pak uspokojování potřeb zákazníků dodávkami odpovídající kvality, ochrana životního 

prostředí a zvyšování bezpečnosti práce.  

Certifikace systémů kvality dle ČSN ISO 9001:2016 a životního prostředí dle ČSN ISO 14001:2016 v oboru výroba a 

prodej chemických látek a přípravků – platnost do 05/2021, PROCERT č. S 3212. 

Certifikace dle standardu GMP+ B1 Výroba, obchod a služby schématu GMP+ FC (založeného na GMP+ C6) 

organizace GMP+ International, certifikát se vztahuje na: Výroba premixů, krmných surovin a doplňkových látek. 

Obchod a skladování a překládka krmných surovin, doplňkových látek a premix - platnost do 04/2021, TÜV SÜD 

Management Service GmbH (30696). 

 

Investice: Od roku 2011 probíhá rekonstrukce centrálního skladu ve Slatiňanech, v roce 2017 byla dokončena její 

3. etapa (hala pro umístění prázdných přepravních obalů a hala pro skladování hotových výrobků v přepravních 

obalech, dvě nové nádrže na kyselinu sírovou). Ve skladu v Plzni byl zrekonstruován kompletní potrubní rozvod 

na kyselinu dusičnou. 

 

Pokračuje příprava projektu „Sanace staré ekologické zátěže v areálu společnosti EUROŠarm, sklad Plzeň-jižní 

část“ na jehož základě byl požádán SFŽP o poskytnutí finanční podpory z Operačního programu Životní prostředí 

na staré ekologické zátěže. Projekt má za cíl odstranit nebo alespoň minimalizovat zdravotní a ekologická rizika 

ve skladu v Plzni vzniklá v minulosti v důsledku znečištění horninového prostředí a podzemních vod zejména 

chlorovanými alifatickými uhlovodíky. 

 

Další aktivity: V oblasti bezpečnosti práce jsme po absolvovaném školení první pomoci pořídili do skladu ve 

Slatiňanech defibrilátor. Společnost je zahrnuta v systému prevence závažných havárií, centrální sklad ve 

Slatiňanech je objektem kategorie B, výrobní středisko Sokolov je zařazeno do kategorie A. Výrobní závod 

v Sokolově je od roku 2007 provozován na základě  Integrovaného povolení (MZPXXFKMS00R, KÚ Karlovarského 

kraje č.j.: 2121/ZZ/07), kontrola plnění podmínek IP v roce 2015. 
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OQEMA, s.r.o.  je členem SCHP a SCHOD (Svaz chemických obchodníků a distributorů ČR). 

 

Postup společnosti při přípravě žádosti 

Společnost se k plnění principů programu RC® se přihlásila v květnu 2008, v září 2011 získala právo používat logo 

RC® (obhajoby 2013 a 2015). V letošním roce obhajuje počtvrté. 

 

Společnost má zavedený a certifikovaný systém řízení dle ISO 9001 a ISO 14001. Program RC® je plně 

implementován do systému řízení QMS/EMS/PZH (jako ISŘ). Hodnocení programu za předchozí období bylo 

zpracováno dle příslušných požadavků. Informace o členství a o plnění Programu RC® jsou na webu společnosti, 

informace o výsledcích, Výkazy RC®, samohodnocení, výroční zpráva za rok 2017 a další dokumenty jsou 

přístupné www.responsiblecare.cz. 

 

Řídicí úloha vedení společnosti 

Členem vedení pověřeným odpovědností za program je Provozní ředitelka Alena Hadravová, koordinátorem RC® 

je Daniela Dostálová - Manažer ISŘ / Quality Manager. 

 

Stanovisko zástupců zaměstnanců:  

Výsledky systémů řízení HSE jsou s pracovníky projednávány čtvrtletně v rámci provozních porad a 1x ročně 

v rámci firemního dne, poslední (vč. návrhu „samohodnocení RC®“) projednány se zástupci pracovníků v 06/2018.  

 

Dialog společnosti s externími partnery:  

Společnost o svých aktivitách v programu RC informuje orgány státního dozoru a samosprávy v rámci běžné 

komunikace a kontrolní činnosti. Vyvíjí aktivity pro podporu komunity (sponzoring) a spolupracuje se 

vzdělávacími institucemi.  

 

Soulad s právními předpisy v oblasti BOZP, ŽP, PZH, PO:  

Společnost sleduje, eviduje a implementuje legislativní předpisy v oblasti bezpečnosti, ochrany zdraví a životního 

prostření v souladu s požadavky ISO norem  (Registr legislativních požadavků).  

 

Mimořádné situace 

Společnost identifikuje a vyhodnocuje rizika včetně možných vlivů/rizik pro zdraví osob a složek životního 

prostředí, má zpracován systém pro evidenci a sledování nápravných opatření z auditů, kontrol zařízení. Nehody 

a skoronehody jsou rovněž evidovány a vyhodnocovány v Registru mimořádných událostí. 

 

Centrální sklad Slatiňany je Rozhodnutím KÚPK zařazen do skupiny B. Společnost má zpracovanou a schválenou 

Bezpečnostní zprávu a Vnitřní havarijní plán. Objekt výroby v  Sokolově je zařazeno do skupiny A, má vypracován 

Bezpečnostní program. Objekty skladů v Šenově a Plzni nejsou dle zákona PZH zařazeny do kategorie A nebo B. 

 

V hodnoceném období (2015-2018) nebyla ve společnosti registrována mimořádná událost/havárie ve smyslu 

zákona o prevenci závažných havárií. 

 

Ověření sebehodnocení společnosti – komentář ověřovatele 

 

1. Vedení společnosti věnuje dobrovolnému Programu Responsible Care® / Odpovědné podnikání v chemii 

(RC®) soustavnou pozornost. 

Vedení společnosti se angažuje a podporuje RC®, stanovuje, sleduje a vyhodnocuje cíle v oblasti ISŘ, 

navrhuje opatření pro zlepšení. O dosažených výsledcích informuje zaměstnance i veřejnost. Certifikát  RC® 

A samohodnocení je zveřejněno na: www.eurosarm.cz/web/structure/responsible-care-54.html 

 (8 otázek / 8x ano) 
 

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

Společnost má stanovenou politiku Integrovaného systému řízení, zahrnující oblasti QMS, BP, OŽP, PZH a 

RC®, stanovuje dlouhodobé Cíle/Cílové hodnoty, Programy a vyhodnocuje je a zavádí opatření pro zlepšení. 

Má zavedené a certifikované systémy QMS (ISO 9001), EMS (14001), SVP a GMP+ B1.  

Společnost nemá certifikován systém řízení bezpečnosti OHSAS ani program Bezpečný podnik.  

 (11 otázek / 7x ano / 4x ne) 

http://www.responsiblecare.cz/
http://www.eurosarm.cz/web/structure/responsible-care-54.html
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3. Zajišťování požadavků 

3.1 Koordinátor a indikátory 

Management pověřil svého člena odpovědností za Program RC® a koordinační skupinu: 

Členem vedení pověřeným odpovědností za program je Provozní ředitelka Alena Hadravová, 

koordinátorem RC® je Daniela Dostálová - Manažer ISŘ / Quality Manager, koordinační skupina je 

doplněna ještě vedoucími jednotlivých provozů. 

 

Nejvýznamnější sledované indikátory: produkce odpadů, emise do ovzduší, spotřeba energií, úrazovost, 

nehody při přepravě. 

Společnost uvádí, že úřady o programu RC® informuje pouze v rámci běžné komunikace (při kontrolách),  

speciální jednání o programu nebyla realizována. 

(5 otázek / 5x ano) 

 

3.2  Organizace 

Ve společnosti je zavedený ISŘ. Dokumentace systému je pravidelně přezkoumávána a aktualizována. 

Společnost má zpracovány interní předpisy a postupy v oblasti BOZP a OŽP a tyto předpisy jsou 

dostupné zaměstnancům prostřednictvím interní počítačové sítě. V pravidelných intervalech se provádí 

školení bezpečnosti a požární ochrany. 

(4 otázky / 4x ano) 

 

3.3  Znalost požadavků a důsledků odpovídajících účinnými i připravovaným právním předpisům ČR a ES 

Společnost pověřila Managera ISŘ vedením Registru legislativních požadavků, sledováním jejich změn a 

činnostmi směřujícími k jejich přípravě a aktualizaci (na národní úrovni, v rámci RC® ). 

Společnost uvádí, že se sama „aktivně“ nepodílí na přípravě nové chemické legislativy na evropské 

úrovni. Tuto činnost vykonává OQEMA AG (dříve Overlack GMbH).  

S orgány státní správy na vyhodnocování dopadů právních předpisů na průmyslové podniky a životní 

prostředí nijak „systematicky“ nespolupracuje. 

(5 otázek / 3x ano / 1x ne / 1x netýká se) 

 

3.4  RC® program vyžaduje, aby orientace a výsledek výzkumu a vývoje respektovaly hlediska bezpečnosti a 

ochrany zdraví a životního prostředí 

Ve společnosti je prováděna vlastní vývojová činnost v předmětu podnikání (výroba, skladování a 

distribuce chemikálií). Má zaveden systém trvalého zlepšování. V bodě 3.4.2. Spolupráce na projektech 

týkajících se výzkumu  a vývoje v oblasti ochrany zdraví a životního prostředí uvádí hodnocení „Netýká 

se“. 

(3 otázky / 2x ano / 1x netýká se) 

 

4. Plánování a realizace 

4.1. Péče o zaměstnance 

Společnost má pro všechna pracoviště vypracovánu kategorizaci prací. Pro objekty ve Slatiňanech a 

Sokolově je zpracována bezpečnostní dokumentace PZH (analýza rizik, Bezpečnostní Zpráva/Program, 

havarijní plán). V rámci modernizace objektů (Slatiňany, Plzeň) probíhá rovněž modernizace požárního 

zabezpečení (EPS, automatické zhášecí systémy atd.). Zaměstnanci jsou aktivními účastníky procesu 

kontinuálního vyhledávání a omezování rizik. Preventivní a pracovní lékařská péče je zajišťována 

smluvními lékaři včetně prohlídek pracovišť.  

Kontraktoři jsou školeni v oblasti BOZP, součástí smluvního vztahu jsou i popisy rizik. 

 (13 otázek / 13x ano)  

 

4.2. Využití vstupů 

Společnost má zavedené postupy pro efektivní využívání zdrojů a minimalizaci odpadů. Má vypracovaný 

energetický audit a jeho závěry aplikuje v provozu. 

 (8 otázek / 8x ano) 
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4.3. Výroba 

Společnost provozuje výrobu v souladu s platným IP (Výroba Sokolov). Ve společnosti jsou sledovány 

emise do vod, ovzduší a odpadů a komplexně vyhodnocovány dle požadavků legislativy, systémů řízení a 

zahraničních vlastníků.  

4.3.2. “sledování“ BAT/BREF v rámci hlavní činnosti distribuce:  není relevantní. Zajišťuje partnerská 

OQEMA AG. 

 (3 otázky / 2x ano / 1x netýká se) 

 

4.4  Péče o výrobek 

Společnost nakládá se svými produkty v souladu s legislativními předpisy (nařízení REACH a CLP). V rámci 

interního katalogu výrobku zavedla REACH-point, shromažďuje informace od dodavatele i zákazníků (síť 

obchodních zástupců, portál pro zákazníky na www.oqema.cz. 

(8 otázek / 8x ano) 

 

4.5. Integrovaná péče o hmotný majetek 

V rámci projekce, schvalování a realizace investičních akcí jsou brány v úvahu relevantní aspekty BOZP, 

OŽP, PZH a RC® plánování probíhá dle legislativních požadavků (EIA, územní řízení, stavební řízení atd.). 

Informace o investičních akcích v oblastech BOZP, OŽP, PZH a RC společnost zveřejňuje např. na webu a 

ve výročních zprávách. 

Preventivní údržba je prováděna dle dlouhodobého plánu, společnost má elektronický systém evidence 

revizí a oprav (Lhůtníky). 

(5 otázek / 5x ano) 

 

4.6. Logistika 

Společnost využívá pro přepravu zboží primárně smluvní dopravce (jejich výběr je prováděn i podle 

kritérií bezpečnosti zboží ADR, systematicky je prověřována jejich kvalifikace a vybavení vozidel 

povinnou dokumentací a materiálem) má i vlastní přepravu. Výkon funkce Bezpečnostní poradce pro 

nakládku, vykládku a přepravu (poradce pro ADR/RID) má společnost zajištěnu interně (Petr Voženílek, 

vedoucí dispečer). Všichni pracovníci, kteří se podílejí na nakládce, vykládky a přepravě jsou pravidelně 

školeni. 

Společnost ECD [jednotný evropský atest] o vyčištění cisterny nebo kontejneru požaduje, u svých 

dodavatelů však nevyužívá služeb s hodnocením SQAS.  V současné době není společnost zapojena do 

TRINS. 

Společnost vyvíjí činnost pouze v prostorách, které sama vlastní. 

(11 otázek / 7x ano / 3x ne / 1x netýká se) 

 

4.7. Předcházení haváriím 

Společnost snižuje riziko havárií v rámci plnění Cílů a programů ISŘ, má zavedený Registr mimořádných 

událostí (nehod a skoronehod). Nácviky mimořádných událostí (výbuch, požár, únik chemické látky) jsou 

prováděny ve spolupráci se složkami IZS (dle schválené dokumentace PZH) min. 1x ročně na středisku 

Slatiňany a Sokolov.  

(5 otázek / 5x ano) 

 

4.8. Předcházení znečištění vodních toků a moří plasty 

Společnost uvádí, že se v této oblasti nevyvíjí činnost (všechny otázky samohodnocení v části 4.8. 

zodpovězeny jako „Netýká se“. Společnost je zapojena do systému zpětného odběru odpadů z obalů 

prostřednictvím EKO-KOM. Plastové odpady jsou ve společnosti důsledně tříděny a předávány 

k opětovnému využití. Při diskusi s ověřovatelem bylo konstatováno, že minimálně body 4.8.1.a 4.8.5. je 

možno hodnotit jako Ano, v celé problematice je vhodné proškolení v např. v rámci RC®.   

(6 otázek / 6x netýká se) 

 
 

5. Zavádění a kontrola 

 Program RC® je ve společnosti plně implementován do systému řízení (ISŘ) ve všech  

provozovnách/objektech. Kontrola plnění Programu RC® je pravidelně součástí na poradách vedení, 

zaměstnanci jsou s aktuální situací seznamováni např. v rámci výrobních porad a školení.  
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 (2 otázky / 2x ano) 
 

6. Monitoring Programu Responsible Care® 

Společnost poskytuje informace o vlivu na zdraví, bezpečnost a životní prostředí v rámci Výročních správ na 

webu společnosti, dále uveřejňuje všechny relevantní informace prostřednictvím webu 

www.responsiblecare.cz. Externí monitoring je realizován kontrolní činností orgánů státního dozoru (např. 

roční „Kontrola PZH“ objektu kategorie B Centrální sklad Slatiňany) a certifikačními autoritami. Výsledky 

monitoringu systému řízení pravidelně komunikuje na pracovních poradách. 

 (3 otázky / 3x ano) 
 

7. Kontrola a řízení: 

Společnost informuje o výsledcích programu své dodavatele i zákazníky v rámci běžné komunikace, 

zveřejňuje informace z oblastí BOZP, OŽP, PZH a RC na webu společnosti a webu Responsible Care®. 

Dny otevřených dveří společnost nepořádá, prohlídky provozů na požádání provádí (exkurze studentů a 

zájemců z řad veřejnosti). Kontakt s komunitou je realizován např. spoluprací se školami (SŠ v Chrudimi, 

Pardubicích, Sokolově).  

 (5 otázek / 4x ano / 1x ne) 

 

 

 

Kontrola Výkazu Responsible Care®
za rok 2017 - komentář ověřovatele 

 

Součástí ověření byla kontrola Výkazu RC® za rok 2017. Ověřovatel konstatuje, že v bodě 5. Ovzduší a 6. Klima 

nejsou zahrnuty veškeré emise polutantů, zejména emise CO2 včetně nepřímých emisí CO2. Byly prodiskutovány 

metody zjišťování těchto ukazatelů, údaje ve Výkazu budou opraveny podle zjištěných hodnot. 

 

Byla také diskutována otázka odpadních vod, provozovatel si ověří bilanci používaných vod v jednotlivých 

objektech a provozovnách (pitná, užitková včetně chlazení, odpadní vody) příp. upraví hodnoty emisí do vod ve 

Výkazu. 

http://www.responsiblecare.cz/
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Souhrn hodnocení výsledků plnění Programu Responsible Care 

 

 

OQEMA, s.r.o. uplatňuje principy Programu RC® a plánovitě zlepšuje své výsledky činnosti. Významným 

prvkem v oblasti HSE je systém ochrany zdraví při práci, který je ve společnosti uplatňován i nad rámec 

legislativních požadavků. 
 

OQEMA, s.r.o. zpracovala samohodnocení na základě výsledků Programu RC® v období 2015-17. Během 

ověření došlo k vysvětlení některých drobně sporných bodů, ověřovatel ale netrvá na úpravách hodnocení. 
 

Konečným výsledkem samohodnocení je z 95 hodnocených kritérií 84x ano, 9x ne, 10 otázek nebylo 

zahrnuto do sebehodnocení (10x netýká se),  

 

tj. 88,4 % kladných odpovědí. 
 

 

Výsledné hodnocení je ve shodě s pozorováním ověřovatele a odpovídá kritériu pro získání práva používat 

logo Responsible Care® / Odpovědné podnikání v chemii. 

 

 

Závěr 

 

Na základě dosažených a zdokumentovaných výsledků plnění programu RC® 

 

d o p o r u č u j i 

 

prodloužit platnost osvědčení o právu užívat logo Responsible Care®  

na 4 roky 

tj. do října 2022. 

 

 

Doporučuji projednat formou přímého projednání hodnotitelskou skupinou RC®. 

 

 

 

Ve Frýdku – Místku dne 9. 8. 2018 

 

 

Barbara FUKOVÁ 

ověřovatel programu RC® SCHP ČR 


