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Zápis z jednání hodnotící skupiny  

Programu Responsible Care – Odpovědné podnikání v chemii 

Výboru pro zdraví, bezpečnost a životního prostředí při SCHP ČR 

27. srpna 2020, SPŠCH Pardubice 

100 let chemického průmyslu v Pardubicích 

spolupráce Explosia a.s. a Synthesie a.s. 

Účastníci jednání 32  

členové hodnotitelské skupiny 18 a hosté 14 viz přiložená prezence. 

 

Účastníky přivítal Ing. Jan Ptáček, ředitel SPŠCH Pardubice, laureáta Ceny udržitelného 

rozvoje SCHP ČR, která přistupuje k obhajobám od roku 2008 již po páté. 

Společnost Explosia představil Ing. Martin Kyncl, člen výboru HSE a Společnost Synthesia. 

Ing. Petr Kára, člen hodnotící skupiny Responsible Care. 
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Jednání zahájil a moderoval Ing. Ladislav Špaček.  

Pro rok 2019 (koronavir) byl významný postupný přechod na nový dotazník pro 

sebehodnocení, který vzešel z projektu Cefic Responsible Care Rejuvenation: 

Příprava nového dotazníku byla projednávána v letech 2018 a 2019 na konferencích cyklu 

Odpovědné podnikání v chemii za účasti Giulie Cassasole, RC manažerky Cefic. 

Od posledních obhajob se uskutečnila dvě zasedání hodnotící skupiny k překladu dotazníku 

do češtiny – 13. 11. 2019 (HSH Chemie) a 6. 2. 2020 (MSŠCH). Za aktivitu děkuji všem, za 

překlad děkuji Petře Sýkorové. 

V roce 2019 přistoupily k ověření dotazníku při veřejných obhajobách společnosti 

Chemoprojekt a Synthomer. 

V roce 2020 se mělo zapojit do ověření cca 5 společností, zapojilo se jich 14 (skupina 

Spolchemie + 9 dalších organizací – 7 výrobních, 1 distribuční a SPŠCH Pardubice. 

Do ověřování výsledků se zapojili pravidelně 2 – 3 hodnotitelé. Celkem získalo zkušenosti 

s ověřováním výsledků dle nového dotazníku 18 hodnotitelů (Petra Adámková, Josef 

Bielik, Marek Cimala, Marie Davidová, Leoš Doubek, Kolapo Gbadebori. Václav 

Chrbját, Petr Kára, Andrea Kudrová, Tomáš Navrátil, Zdeněk Remiáš, Pavel Sláma, 

Vlastimil Souček, Tomáš Svoboda, Ivo Špaček, Ladislav Špaček, Martin Vala a Pavel 

Žák) 

V červnu a červenci se 11 členů hodnotící skupiny zapojilo do testování nové webové 

aplikace: V prvním kole to byli Kolapo Gdebabori, Petr Chalupný a Pavla 

Reitschmitová, ve druhém kole Norbert Eichler, Ingrid Haburaiová, Jana Jahodová, 

Tomáš Kudrna, Hanuš Slavík, Petra Sýkorová a Ladislav Špaček. 

 

Rok průmyslu a technického vzdělávání stále žije: 

Realizace projektu udržitelnosti Sektorové dohody pro chemii – Dorost pro chemický 

průmysl 8. ročníku soutěže Hledáme nejlepšího mladého chemika ČR – cca 19 000 dětí ze 

740 základních škol 

18 středních odborných škol s výukou chemie je výkonnými partnery SD, z toho 6 členů 

SCHP ČR plní principy RC a jsou registrováni na www.responsiblecare.cz) a 5 SOŠ je 

zapsáno v Seznamu partnerů Responsible Care a má právo užívat logo RC.  

Cenu udržitelného rozvoje SCHP ČR mají 4 školy SPŠCH Pardubice, MSŠCH, ISŠ Valašské 

Meziříčí a SPŠCH akademika Heyrovského Ostrava. 

 

150 let od zveřejnění Mendělejevovi tabulky prvků  

– 47. Výstava dětských výtvarných prací Lidice, partnerem SCHP ČR, zapojilo se přes 

15 tis. dětí ze 70 zemí celého světa – příklad dobré propagace chemie!  

Výstavky v sídlech státních orgánů, výzdoba sekretariátu SCHP ČR a prostor dalších 

členských společností. 

 

Pozvání:  

24.9. od 13:00 konference vliv GDE na zaměstnanost v chemickém průmyslu 

24. 9. 2019 od 18.00 Večer s českou chemií – Palác LUCERNA – Mramorový sál  

http://www.responsiblecare.cz/
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22. konferenci cyklu Odpovědné podnikání, která se uskuteční ve dnech 22. a 23. 10. 2020 

Litvínově (Unipetrol RPA) – zájem projevil ředitel CEFIC! Spolupořadatel UNIPETROL 

RPA. Konference se uskuteční ve velké zasedací místnosti UNICre Rozhodnuto o rezervaci 

ubytování pro 65 lidí.  

23. konferenci cyklu Odpovědné podnikání, která se uskuteční ve dnech 22. a 23. 4. 2020 

v Přerově (PRECHEZA) 

  

1. SCHP ČR se přihlásil k plnění principů Responsible Care v roce 1994, první propůjčení 

práva užívat logo v roce 1996 a v roce 2020 probíhá již 25. hodnocení. K plnění principů 

je přihlášeno 87 společností, což je o 6 více než loni. K plnění principů RC se od 

června 2020 přihlásily společnosti – Ethanol Energy, Cayman Pharma, PLP 

Services  

 

2. Do plnění principů jsou zapojeni všichni kolektivní členové SCHP ČR. Asociace 

výrobců nátěrových hmot ČR (AVNH ČR – 1 společnost Colorlak od roku 1995), Česká 

asociaci čistících stanic (CACS – 7 společností + 15 hodnocení SQAS) a Svaz 

chemických obchodníků a distributorů ČR (SCHOD ČR – 11 společností + 2 hodnocení 

SQAS). 

 

3. Logo Responsible Care má právo užívat v roce 2020 54 společností, což je stejně jako 

v minulém roce  

i. 47 výrobních, distribučních a dopravních společností (35 výrobních, 10 

distribučních a 2 dopravní) 

ii. 7 nevýrobních společností zapsaných v Seznamu partnerů Responsible Care 

 

4. K obhajobě přistupuje 20 organizací. 

 

Žádost o právo užívat logo RC předložilo 21 společností, s tím že společnost CHEM 

Logistic (SCHOD ČR) od obhajob odstoupila kvůli povodním.  

Poděkování si již nyní zaslouží představitelé 14 společností, kteří vyplnili nový dotazník 

pro sebehodnocení výrobních organizací vzniklý v rámci projektu Cefic Responsible 

Care Rejuvenation, který má umožnit posouzení úrovně plnění u obdobných společností 

v celé Evropě (skupina Spolchemie – CHS Epi, Epispol, SPOLCHEMIE Electrolysis a 

Spolek pro chemickou a hutní výrobu, BorsodChem MCHZ, Colorlak, DEZA, 

FARMAK, PRECHEZA, Safina, Donauchem (SCHOD ČR) a SPŠCH Pardubice.  

POPRVÉ K OBHAJOBĚ PŘISTUPUJE Safina a SPOLCHEMIE Electrolysis  

 

5. www.reponsiblecare.cz 

- Proběhla úspěšná registrace společností - CHYBÍ 2 Synpo a UPce.  

- Využití potenciálu, opravdu veřejné kontroly nad dobrovolnou iniciativou 

- Zkvalitnění přípravy a průběhu obhajob. 

 

http://www.reponsblecare.cz/
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6. Benchmark – Lach Ner!!! 

Příprava projektu… v září bude opakovaně projednáno s partnery z V4 a zástupci 

Srbska a Chorvatska 

 

7. TRINS (1996 – 25 let) 

i. Stabilizace činnosti. Unipetrol RPA opět členem SCHP ČR. 

ii. Novou zodpovědnou osobou David Gabriš 

iii. Spolupráce se školami – SPŠCH Pardubice a SPŠ Hranice – vedle chemiků 

připravují na svoji profesi i hasiče. 

iv. Příprava 25 let TRINS: 

1. Tradiční výroční zasedání TRINS - březen 2020 

2. Mezinárodní setkání představitelů ICE systémů  (16 zemí Evropy 

poprvé v ČR a v Praze) 10. 6. 2021 

3. Pyromeeting 2021 Brno 

4. Průběžně budeme připravovat ukázky zásahu TRINS se zapojením 

středních odborných škol s odbornou výchovou chemie, zejména pak 

SPŠCH Pardubice SPŠ Hranice, kde se na budoucí povolání připravují i 

hasiči. 

 

8. Připravena byla nová příručka, v pořadí šestá!!! 

 

9. Cena udržitelného rozvoje od roku 2006 je laureáty Ceny již 15 společností: 

i. BorsodChem MCHZ (2006) 

ii. Česká rafinérská (2007 - ukončila členství v roce 2012) 

iii. Spolek pro chemickou a hutní výrobu (2007) 

iv. PARAMO (2008 - ukončilo členství v roce 2014) 

v. Synthomer a.s. (2008 – původně Sokolovské chemické závody) 

vi. Ing. Petr Švec – PENTA, s.r.o. (2011) 

vii. Lučební závody Draslovka Kolín (2013).  

viii. Fatra, a.s. (2014) 

ix. Synthesia a.s. (2015) 

x. SPŠCH Pardubice (2015) 

xi. MSŠCH (2016) 

xii. Lach-Ner (2017) 

xiii. Farmak (2017)  

xiv. ISŠ Valašské Meziříčí (2018) 

xv. Střední průmyslová škola chemická akademika Heyrovského Ostrava (2019) 

V roce 2020 nikdo o udělení Ceny nepožádal. 
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10. Výkazy byly podruhé předávány prostřednictvím nového rozhraní dříve čtyřikrát 

on-line přes www.schp.cz. 

i. V roce 2012 je předložilo 41 organizací. Ve společnostech, které předložily 

výkazy, pracovalo 16 045 pracovníků. 

ii. V roce 2013 je předložilo 45 organizací. Ve společnostech, které předložily 

výkazy, pracovalo 15 117 pracovníků. 

iii. V roce 2014 je předložilo 48 organizací. Ve společnostech, které předložily 

výkazy, pracovalo 18 200 pracovníků. 

iv. V roce 2015 je předložilo 45 organizací. Ve společnostech, které předložily 

výkazy, pracovalo 16 544 pracovníků. 

v. V roce 2016 je předložilo 48 organizací. Ve společnostech, které předložily 

výkazy, pracovalo 17 219 pracovníků. 

vi. V roce 2017 je předložilo rovněž 48 organizací. Ve společnostech, které předložily 

výkazy, pracovalo 19 106 pracovníků. 

vii. V roce 2018 je předložilo 51 společností + 8, které výkaz nezveřejnily. Ve 

společnostech, které předložily výkazy, pracovalo 21 169 pracovníků 

viii. V roce 2019 je předložilo 56 společností (rekord!!!) 20 881 pracovníků 

ix. V roce 2020 je předložilo 50 společností + 4, které výkaz nezveřejnily. Ve 

společnostech, které předložily výkazy, pracovalo 20 900 pracovníků. Veškeré 

doklady související s obhajobami jsou k dispozici na www.responsiblecare.cz.  

 

11. Sebehodnocení 

i. 14 společností si zvolilo testování nového nástroje pro sebehodnocení Cefic 

Responsible Care Rejuvenation 

ii. Samohodnocení dalších 6 společností probíhalo již podesáté stejným 

způsobem, který od roku 2009 využívá i ZCHFP SR.  

Základní podmínkou pro obhajobu je získat v samohodnocení 75 % kladných 

odpovědí z těch, které se organizace týkají. Při druhé obhajobě minimálně 80 % 

kladných odpovědí – všechny společnosti, které k obhajobě přistoupily, tyto 

podmínky splnily. 

 

 Veřejná dostupnost přispěla ke kvalitě průběhu obhajob. Potvrdila význam 

poznámek, pro monitorování průběžného zlepšování v hodnoceném období! 

http://www.responsiblecare.cz/
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12. Výsledky samohodnocení a jeho ověření 

 

Sebehodnocení Cefic Responsible Care Rejuvenation 

         
Společnost 

celkové 
hodnocení  % 1 2 3 4 5 6 

Borsod Chem 3,60 91 3,79 3,67 3,75 3,58 3,83 3,24 

Colorlak 3,00 74 3,56 3,04 2,96 2,83 3,50 1,94 

DEZA 2,80 71 3,25 2,82 2,38 2,92 3,17 2,59 

Farmak 2,90 71 3,38 2,91 2,63 2,83 3,00 2,35 

Linde Gas 3,20 79 3,89 3,09 3,46 3,33 2,67 2,47 

PRECHEZA 2,60 65 2,86 2,78 2,50 2,83 2,50 2,18 

Safina 2,10 53 2,40 1,80 2,88 2,08 2,00 1,65 

Spolchemie sk. 3,00 76 3,38 3,36 3,13 3,08 2,83 2,18 

SPŠCHPardubice 2,10 51 2,05 1,82 1,67 2,17 3,17 1,88 

Synthomer 3,40 85 3,96 3,53 2,79 3,17 3,67 3,06 

Chemoprojekt 3,20 79 3,00 3,22 3,63 3,33 3,00 2,82 

Donauchem 3,3 82 3,42 3,22 3,21 3,42 3,83 2,82 

         Poznámky: 

Nejvyšší 

hodnocení 
Nejnižší 
hodnocení 2019 

      
Ke shodě názoru samohodnocení s ověřovatelem došlo u všech 5 organizací, které se k plnění 

principů Reponsible Care hlásí dlouhodobě a k obhajobě přistoupily minimálně potřetí: 

Společnost RAVAGO CHEMICALS CZECH REPUBLIC (obhajující podruhé) přistoupí 

k veřejné obhajobě  

Organizace RC Počet 

otázek 

ANO 

v % 

Ověřovatel Užívat 

RC do: 

Biersteklfeld Silcom 2013 81 85,2 Bielik, Jahodová 2023 

Explosia 2005 101 89 Vlasta Vepřeková 
2024 

Lach-Ner  
2005 98 89,8 Reitschmiedová 

2024 

Lovochemie 1994 99 90 Eichler 
2024 

MG Odra Gas 2002 94 92,55 Martin Vala 
2024 

RAVAGO CHEMICALS 

CZECH REPUBLIC 

2017 70 81,4 Jahodová, Sýkorová 
2022 

 

Závěr z loňských obhajob: 

 Došlo k dohodě, že CACS se soustředí na práci s členskými organizacemi v duchu 

závěrů své 12. ŘVH z dubna 2018. Soustředí se na využití sumarizace indikátorů 
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prostřednictvím www.responsiblecare.cz v rozsahu, který bude užitečný pro její členy 

a celou asociaci. V tomto směru aktivně povede své členy. V tomto smyslu bude 

připravena smlouva o spolupráci (obdoba dohody se SCHOD)    

 

Průběh obhajob: 

Společnosti obhajující poprvé -   SPOLCHEMIE Electrolysis, Safina a RAVAGO 

CHEMICALS CZECH REPUBLIC  

 skupina Spolchemie 

Společnost a její výsledky v oblasti RC představil Zdeněk Remiáš. 

Ověření výsledků realizovali P. Adámková, P. Sláma a L.Špaček dne 23. 7. 2020. 

Jednalo se o první ověření výsledků celé skupiny: 

1. Spolek pro chemickou a hutní výrobu, a.s. 

prohlášení ze dne 27.6.1994, první obhajoba 1996, devátá obhajoba 2020 

2. CHS Epi, a.s.  

prohlášení ze dne 20. 11. 2003, první obhajoba 2014, třetí obhajoba 2020 

3. Epispol, a.s. 

prohlášení ze dne 15. 4. 2013, první obhajoba 2014, čtvrtá obhajoba 2020 

4. SPOLCHEMIE Electrolysis  

prohlášení ze dne 27. 1. 2020 první obhajoba 2020 

Ve všech společnostech skupiny je uplatňován jeden systém řízení opírající se o certifikaci dle 

norem ISO norem 9001 od roku 1997, ISO 14001 od roku 1998, OHSAS 18001 od roku 

2006, příprava recertifikace dle ISO 45001. 

 

Všechny společnosti působí v jednom areálu a navazují na tradici Spolku, který se přihlásil 

k plnění principů RC již v roce 1994, a přebírají zodpovědnost za jednotlivé výroby. 

Příkladná je práce se zprávou IMS, která je pravidelně aktualizována a obsahuje nejen úkoly 

z certifikací, ale i konkrétní investiční akce. Dobrý základ pro akční plán. 

Návrh hodnotitelů udělit všem členům skupiny Spolchemie právo užívat logo na 4 roky, tedy 

do října 2024. 

 

Členové hodnotitelské skupiny posoudili výsledky a doporučují propůjčit právo užívat logo 

RC na další 4 roky. 

 

Hodnotitelská skupina doporučuje propůjčit právo užívání loga na 4 roky do října 2024 

jednomyslně. 

http://www.responsiblecare.cz/
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 Safina, a.s. 

Společnost a její výsledky v oblasti RC představila Eva Picková. 

Ověření výsledků realizovali Zdeněk. Remiáš, Andrea Kudrová a Iveta Soperová, jako 

pozorovatel. 

Společnost zabývající se od roku 1860 zejména recyklací drahých a neželezných kovů se stala 

členem SCHP ČR v roce 2019 a ihned se přihlásila k plnění principů Responsible Care. 

V plnění principů RC navazuje na zkušenosti ze zavedených  certifikovaných ISO norem, 

9001 a 14001, Společnost zvažuje i certifikaci dle ISO 45001. Ve společnosti je zaveden tzv. 

dokumentační informační systém, ve kterém je uložena, vedena a pravidelně aktualizována. 

Do výsledků společnosti se výrazně promítly i zkušenosti Kolapa Gbadebori, který měl 

s plněním principů RC dlouholeté zkušenosti, nejen v ČR, ale i v Evropě, který byl a je 

aktivním členem hodnotící skupiny RC SCHP ČR a zapojil se i do ověřování nového 

interaktivního nástroje Cefic pro sebehodnocení organizací. 

Velmi pozitivně vyšlo hodnocení na základě nového dotazníku RC Rejuvennation Cefic, kdy 

ověřovatelé upozornili, že společnost se hodnotila až příliš tvrdě.  

Přesto se společnost řadí mezi společnosti, které dosáhly dobrého výsledku (2,1). To ji 

opravňuje k získání práva užívat logo RC na 2 roky, tedy do října 2022. 

 

Hodnotitelská skupina doporučuje propůjčit právo užívání loga na 2 roky do října 2022, 

jednomyslně. 

 

 RAVAGO CHEMICALS CZECH REPUBLIC  

Společnost, která má pouze 4 zaměstnance, a její výsledky v oblasti RC představil 

Milan Dvořák. 

Ověření výsledků realizovaly Jana Jahodová a Petra Sýkorová. 

Podnikání společnosti je založeno na využívání služeb smluvních partnerů: 

- 3 sklady Rudná u Prahy – není na ADR zboží a na ADR je Střítěž u Jihlavy a 

Bratislava 

- Využívání smluvních přepravců 

- ADR – firma EKO-INFO 

- BOZP – CIVOP, s.r.o. 

Společnost nemá sepsané dlouhodobé cíle RC – dopracovat! Zpráva hodnotitele obsahuje i 

další náměty pro zlepšení. 

 

Návrh hodnotitelek udělit právo užívat logo na 4 roky, tedy do října 2022. 

 

Hodnotitelská skupina doporučuje propůjčit právo užívání loga na 2 roky do října 2022 

jednomyslně. 
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Postřehy dalších organizací, které provedli hodnocení dle dotazníků pro výrobní organizace: 

 Donauchem 

Zkušenosti společnosti Donauchem (SCHOD ČR) s prací s novým dotazníkem pro 

sebehodnocení pro výrobní organizace přednesl Michal Dvořák. Společnost vyplnila nový 

dotazník, protože se k ní nedostalo rozhodnutí představenstva SCHOD ČR, že se bude za rok 

2019 vyplňovat dotazník původní, neb nový dotazník pro distributory nebyl ještě dopracován. 

Firma velmi postrádala možnost vyplnit u některých dotazů alternativu netýká se. Situaci ji 

usnadnila skutečnost, že má zařízení pro jednoduchou výrobu, míchání a plnění. 

Pozitivní je akční plán vedoucí ke zlepšení bezpečnosti společnosti a environmentální 

politiky. Byly stanoveny konkrétní cíle vedoucí ke snížení závislosti na ŽOS Nymburk. 

Zkušeností bude využito při samostatném jednání členů SCHOD ČR hlásících se k plnění 

principů Responcible Care, při projednávání finálního návrhu nového dotazníku pro 

distribuční firmy a prezentaci webové aplikace.  

   

 SPŠCH Pardubice  

Společnost provedla podrobné hodnocení dle dotazníku pro výrobní organizace. Původně 

navrhovaný a dosud nerealizovaný krok, aby nevýrobní organizace měli možnost volby 

netýká se, byl přehodnocen, protože by se týkal celých kapitol 3 (vypadla by vazba na 

chemickou legislativu REACH) a 4 a vybraných otázek z kapitol 2 a 6. 

Představitelé SPŠCH Pardubice i ověřovatelé navrhují, aby sebehodnocení výsledků roku 

2020 proběhlo pro nevýrobní organizace dle stávajícího dotazníku. V ověřování jsou zatím 

jako výstupy projektu Cefic Rejuvenation jen dotazníky pro výrobní, distribuční a dopravní 

společnosti.  

      

Obhajoby 2020 -  min. 17 společností + Nováčci 

Výroba (11): UNIPETROL RPA (podesáté), BOCHEMIE, Kemiflok, CS CABOT a  

UNIPETROL  (poosmé) Radka, (posedmé), Penta chemicals* (pošesté) Dekonta 

(popáté), UNIPETROL Doprava (počtvrté), Chemoprojekt (podruhé) Ethanol Energy 

(poprvé). 

SCHOD (5): Brenntag CR a Nordmann Rassman (posedmé), Alchimika (pošesté), HSH 

Chemie (popáté)  CHEM logistic (poprvé) 

Seznam partnerů RC (2): MSŠCH* (popáté), SPŠCH Ostrava* (potřetí) 

*Vyžlucené společnosti jsou laureáty Ceny udržitelného rozvoje SCHP ČR   
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Závěr:  

 

HS doporučuje představenstvu tento návrh usnesení:  

Představenstvo SCHP ČR 

Schvaluje  

1. udělení práva na užívání loga Responsible Care 19 společnostem v tomto rozsahu: 

- do října 2024 (na 4 roky)  

o skupině SPOLCHEMIE (skupina společností Spolek pro chemickou a 

hutní výrobu akciová společnbost, CHS Epi, a.s., Epispol, a.s. a 

SPOLCHEMIE Electrolysis, a.s.;  

o BorsodChem MCHZ, s.r.o., DEZA, a.s., FARMAK, a.s., Linde Gas, a.s., 

PRECHEZA, a.s., Explosia, a.s., Lovochemie, a.s., MG Odra Gas, spol. 

s r.o., Donauchem s.r.o. a Lach-Ner, s.r.o. (obě SCHOD ČR) . 

- do října 2023 (na 3 roky) – Biersteklfeld Silcom s.r.o. (SCHOD ČR) 

- do října 2022 (na 2 roky) – COLORLAK, a.s. (AVNH), Safina, a.s. a RAVAGO 

CHEMICALS CZECH REPUBLIC s.r.o (SCHOD ČR) 

  

2. zápis do Seznamu partnerů Responsible Care 1 společností  

- SPŠCH Pardubice na 4 roky, tedy do října roku 2024 

 

Dále hodnotící skupina doporučuje sekretariátu SCHP ČR: 

 Předložit vyhodnocení do představenstva SCHP ČR. 

 Doporučuje zabezpečit školení hodnotitelů/ověřovatelů výsledků sebehodnocení RC 

 Využití školení na základě výzvy 110 

 Udržitelnost a odpovědné podnikání 

 Školení vnitřního auditu 

 V Synthosu odmítli 30 požadavků na školení v oblasti HSE vzhledem k tomu, že 

společnost nemá dostatek zájemců – Norbert Eichler uplatnil požadavek na přípravu 

otevřených kurzů pro více společností. 

 Smlouvy zatím mají společnosti AVX Czech Repiublic, BAEST, Čepro, Kovoprojekta, 

Linde Gas, Messer Ttechnogas, Synthomer a Synton, (před podpisem 

SPOLCHEMIE, Synthos)   

 Účastníci jednání zašlou do 30. 9. 2020 své poznatky náměty k novému dotazníku pro 

sebehodnocení (Cefic Rejuwenatin) a k testování webového nástroje na adresu 

ladislav.spacek@schp.cz. Bude zpracována souhrnná zpráva, která bude rozeslána 

účastníkům jednání a projednána na konferenci v Litvínově ve dne 22. 10. 2020, nebo 

na samostatném jednání HS k vyhodnocení zkušeností s novým dotazníkem Cefic RC 

Rejuvenation a přípravou nové webové aplikace Cefic.  

 

mailto:ladislav.spacek@schp.cz
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 Doporučit představenstvu SCHP ČR, aby sebehodnocení Responsible Care za rok 2020 

proběhlo s využitím následujících dotazníků: 

 Výrobní a dopravní společnosti nový dotazník Cefic RC Rejuvenation 

 Distribuční společnosti, členové SCHOD ČR – rozhodnutí ponechat na SCHOD ČR 

 Nevýrobní organizace – využít stávajícího dotazníku včetně pasáže o plastech 

s jednorázovým využitím 

 

 Otázku zveřejňování individuálních dotazníků pro sebehodnocení řešit ve vazbě na dalším 

vývoji v Evropě (Cefic).   

 

 Všichni účastníci byli pozvání na 22. konferenci cyklu odpovědného podnikání v chemii, 

která je připravovaná společně se společností UNIPETROL RPA na 22. a 23. 10. 2020 do 

Litvínova. Účastníci se seznámili s návrhem pozvánky, který byl na místě doplněn o tyto 

skutečnosti: 

Pavel Sláma: Upozornil, že již v tuto dobu má UNIPETRO RTPA opět aplikována zpřísněná 

opatření v areálu (většina lidí z administrativy je na homeoffice). Uvidíme jak se bude vyvíjet 

situace, podle toho bychom se zařídili, nicméně předpokládám, pokud nedojde k nějakému 

zásadnímu zhoršení situace v ČR, že se plánovaná konference uskuteční. 

Určitě budeme chtít podepsat prohlášen od všech účastníků k nemoci Covid-19. Rámcově 

v tomto znění (bude upraveno dle situace – roušky, rozestupy apod.): 

V souvislosti s aktuálním děním ohledně výskytu Covid-19 je nutné, aby účastníci dodrželi 

následující požadavky: 

         Účastník nesmí mít příznaky onemocnění COVID-19 (zvýšená teplota, kašel, dušnost, 

náhlá ztráta čichu či chuti, bolest kloubů a/nebo svalů). Tělesná teplota je měřena při 

každém vstupu do areálu. 

         Účastník nesmí být v nařízené karanténě.  

         Účastník nebyl v posledních 14 dnech v kontaktu s osobou trpící onemocněním 

COVID-19.  

         Účastník nebyl v posledních 14 dnech v kontaktu s osobou v karanténě. 

Petra Adámková upřesnila, že přihlášky na konferenci a požadavky na ubytování budou 

směrovány na její mail: petra.adamkova@unipetrol.cz.  

 

 

Připravil: Ladislav Špaček 

Schválil: Pavel Sláma, předseda výboru HSE a předseda hodnotící skupiny 

mailto:petra.adamkova@unipetrol.cz



