
Předání certifikátů Responsible Care 

 

Vyhodnocování dalšího ročníku celosvětové dobrovolné aktivity chemického průmyslu v oblasti 

zdraví bezpečnosti a životního prostředí, která za svou více než 30 letou historii přerostla ve 

významný příspěvek chemického průmyslu k udržitelnému rozvoji, vyvrcholilo předáním ocenění na 

Večeru s českou chemií dne 20. 9. 2018 v Praze ve Staré čističce odpadních vod (Ekomuzeu). 

 

 
 

Představitelé Svazu chemického průmyslu ČR a představitelé jeho prvních členských organizací se 

k plnění principů Responsible Care přihlásili již v roce 1994, kdy vznikl program s českým názvem 

„Odpovědné podnikání v chemii“. Vstupujeme tedy do 25 roku jeho realizace. 

Od roku 1996 probíhá pravidelné vyhodnocování, veřejné obhajoby výsledků a představenstvo SCHP 

ČR uděluje certifikáty o právu užívat logo Responsible Care společnostem, které absolvovaly veřejné 

obhajoby.  

Na Večeru bylo předáno 15 certifikátů Responsible Care a 14. Cena udržitelného rozvoje SCHP ČR 

 

Předávání ocenění proběhl ve čtyřech skupinách: 

 

I. Skupina – 3 organizace plnící principy RC od roku 1994, které obhájily právo užívat logo 
Responible Care již po deváté. 

Synthesia, a.s., laureát Ceny udržitelného rozvoje SCHP ČR, prohlášení ze dne 1. 7. 1994, SYNTHOS 
Kralupy a.s., prohlášení ze dne 4. 7. 1994, SPOLANA a.s., prohlášení ze dne 15. 7. 1994, všechny tři 
organizace přistoupily k obhajobám již po deváté. 



 

II. Dalších 7 členských organizací SCHP ČR, které získávají stejně jak první skupina právo užívat 
logo Responsible Care do října 2022  

Messer Technogas s.r.o. a Euro Support Manufacturing Czechia, s.r.o. (sedmá obhajoba), AIR 
PRODUCTS spol. s r.o. (šestá obhajoba), SIAD Czech spol. s r.o. (pátá obhajoba) Glanzstoff - Bohemia 
s.r.o (čtvrtá obhajoba), Epispol, a.s. a DACHSER Czech Republic a.s. (třetí obhajoba) 

  
III. Skupina – distribuční a obchodní společnosti, členské organizace Svazu chemických 

obchoníků a distriburtorů ČR (SCHOD) 
 
SCHOD si již v roce 2006 stanovil cíl, že právo užívat logo získají všechny jeho členské společnosti. 
Tento cíl se poprvé podařilo splnit v roce 2016. Letos přistoupily k obhajobám 4 společnosti a 
opakovaně se podařilo naplnit dlouhodobý cíl, když právo užívat logo obhájila společnost, která se 
stala členem SCHOD koncem roku 2016. 
AZELIS CZECH REPUBLIC s.r.o. a Krátoška Chemin, spol. s.r.o. (šestá obhajoba) OQEMA, s.r.o. (čtvrtá 
obhajoba) Ravago Chemicals Czech Republic s.r.o. (první obhajoba) 

 
 

IV. Zápis do Seznamu partnerů Responsble Care  

Certifikát převzal již potřetí představitel Integrovaná střední škola - Centrum odborné přípravy a 
Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Valašské Meziříčí  

 
Na závěr bylo vyhotoveno společné foto oceněných: 

 

 
 

Aktuálně se hlásí k plnění principů Responsible Care 78 členů SCHP ČR a jeho kolektivních členů 

(Asociace výrobců nátěrových hmot ČR - AVNH, České asociace čisticích stanic - CACS a Svazu 

chemických obchodníků a distributorů - SCHOD ČR).  

Logo Responsible Care má právo užívat již 54 společností  



 47 výrobních a distribučních společností 

 7 nevýrobních společností zapsaných v Seznamu partnerů Responsible Care 
 

A ve kterých společnostech proběhne ověření výsledků v roce 2019? 

Chemotex - pošesté 

Fatra, SPŠCH Brno - počtvrté 

CHS Epi, FARAVELI, Medistyl, Vodní Sklo - potřetí 

SPŠCH Ostrava – podruhé 

Věříme, že se opět přihlásí některá společnost, která se dosud ještě k obhajobám nepřihlásila. 


