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I.

ÚVOD

Responsible Care, jako celosvětová dobrovolná iniciativa chemického průmyslu, vznikla v roce 1985.
SCHP ČR se společně s prvními chemickými podniky přihlásil k plnění principů Responsible Care v roce
1994, jako 23. národní asociace chemického průmyslu. Více o historii a vývoji programu známého v ČR
rovněž pod názvem Odpovědné podnikání v chemii se můžete dozvědět na webu
www.responsiblecare.cz, kde jsou i aktuální informace o společnostech plnících principy Responsible
Care v České republice.
První soubor pravidel pro plnění a hodnocení výsledků programu Responsible Care vydal SCHP ČR
krátce po vyhlášení programu v ČR v roce 1994. Jeho součástí bylo vykazování klíčových indikátorů.
Druhý, rozšířený soubor pravidel, byl vydán v roce 1996, tedy hned po získání prvních zkušeností při
udělení práva užívat logo Responsible Care v České republice prvním výrobním společnostem. Jeho
základem bylo bodové hodnocení 36 kritérií.
Třetí soubor pravidel ve formě příručky pro implementaci programu byl na základě výsledků
společného projektu SCHP ČR a Cefic „ChemFed“ vydán v roce 2002.
Čtvrté, revidované vydání příručky v roce 2004 reflektovalo zřízení Seznamu společníků Partnerského
programu Responsible Care pro nevýrobní organizace a zavedení verifikační procedury – ověření plnění
programu ověřovatelem pověřeným SCHP ČR (ověření „druhou stranou“).
Páté, zásadně přepracované vydání příručky z roku 2010 reflektovalo dynamický celosvětový vývoj
programu Responsible Care, zejména nové impulzy, vzešlé z „I. mezinárodní konference
o managementu chemických látek“ v Dubai 2006 a formulované v „Globální chartě Responsible Care“.
V návaznosti na požadavky Globální charty Responsible Care SCHP ČR zpracoval nový způsob
samohodnocení programu Responsible Care ve formě 101 kontrolních otázek, který nahradil bodové
hodnocení 36 kritérii používané od roku 1996. Zachován je systém nezávislého ověření plnění
podmínek programu. Zvýšen byl význam ověřovatelů zařazených do Hodnotitelské skupiny Výboru pro
zdraví, bezpečnost a životní prostředí. Upraven byl též postup vykazování indikátorů, charakterizujících
výkonnost společnosti v oblasti ochrany životního prostředí, zdraví a bezpečnosti práce. Nový způsob
hodnocení byl ověřen již v roce 2007 v 6 podnicích. Dle schváleného postupu proběhlo hodnocení
plnění programu Responsible Care členskými organizacemi SCHP ČR poprvé v roce 2009.
V roce 2016 byl zpracován dodatek č. 1, který byl aktualizací k pátému vydání “Příručky pro přípravu,
plnění a hodnocení výsledků programu Responsible Care – Odpovědné podnikání v chemii”, které bylo
vydáno již v roce 2010.
Zásadní východiska a pravidla nejstarší dobrovolné aktivity v oblasti péče o zdraví, životní prostředí a
bezpečnost chemického průmyslu v posledních letech zůstávají v platnosti, zohledněny byly zejména
změny související s ochranou vod a moří před znečišťováním plasty a aktualizována byla část III.
Podmínky získání oprávnění k užívání loga Responsible Care.
Šesté vydání příručky zohledňuje aktuální snahy o sjednocení způsobu vyhodnocování dobrovolné
aktivity Responsible Care s důrazem na možnost posuzování stejně velkých a stejně zaměřených firem
v celé Evropě. Jeho základem je využití struktury Globální charty Responsible Care z roku 2014 (překlad
průvodce ICCA v příloze) a uplatnění získaných zkušeností. V rámci projektu Cefic RC Rejuvenation byla
připravena excelovská podoba nového dotazníku pro sebehodnocení výrobních společností, která byla
schválená v dubnu 2019. Všechny členské organizace SCHP ČR plnící principy Responsible Care měly
možnost vyjádřit se k přípravě nového způsobu hodnocení na dvou konferencích cyklu Odpovědné
podnikání v chemii, která se konaly pod názvem „Sociální dialog jako nástroj realizace společenské
odpovědnosti podniků 3 a 4“ na jaře let 2018 a 2019 v Kutné Hoře a v Litoměřicích za účasti Responsible
Care manažerky Cefic.
Zástupci SCHP ČR a jeho členských organizací se podíleli na připomínkování vznikajícího dotazníku a po
jeho schválení první dvě společnosti Synthomer a.s. a Chemoprojekt, a.s. podstoupily paralelní
hodnocení s využitím tohoto dotazníku.
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Příručka má tedy ambice upravit podmínky pro obhajoby práva užívat logo Responsible Care a tím
přispět k rozvoji celosvětové dobrovolné iniciativy chemického průmyslu Responsible Care, kdy je
v celé Evropě citelná snaha po větší transparentnosti, prokazování postupného zlepšování a výměny
zkušeností.
Příručka plně respektuje tato východiska:

Nový dotazník pro sebehodnocení (Cefic RC Rejuvenation)
1. Dotazník je ve fázi, kdy existuje jeho anglická excelovská verze pro výrobní organizace.
2. Nový hodnotící dotazník je členěn na několik základních okruhů:
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
2.5.
2.6.

Podniková kultura vedení
Ochrana lidí a životní prostředí
Posílení systémů řízení chemických látek
Ovlivňování obchodních partnerů
Zapojení zainteresovaných stran
Příspěvek k udržitelnosti

3. Připravuje se česká verze tohoto dotazníku pro výrobní organizace, která by měla být k dispozici
na jaře 2020. Návody pro implementaci jsou ponechány v anglické verzi. V průběhu roku 2020
dojde k finálnímu dokončení nástroje na základě zkušeností získaných při obhajobách.
4. Cefic připravuje web, který umožní vyplňovat dotazník na webovém rozhraní v národním jazyce a
bude vytvářet podklady pro benchmark na Evropské úrovni.
5. Paralelně vzniká dotazník pro distribuční firmy a v plánu je příprava dotazníku pro dopravce a
nevýrobní firmy založeného na stejném principu.
6. Tento způsob hodnocení je vstřícný vůči nadnárodním společnostem a jejich zapojování do aktivit
v jednotlivých státech.
7. Vývoj je se zájmem sledován i na dalších kontinentech.

Aktuální situace v České republice
1. Existují jasná pravidla pro organizaci a vyhodnocování Responsible Care.
2. Jednotlivé kapitoly dotazníku pro samohodnocení.
2.1. Vedení společnosti věnuje dobrovolnému programu Responsible Care - Odpovědné
podnikání v chemii (RC) soustavnou pozornost.
2.2. Politika společnosti v oblasti zdraví, bezpečnosti a životního prostředí.
2.3. Zajišťování požadavků.
2.4. Plánování a realizace.
2.5. Zavádění a kontrola.
2.6. Monitoring Programu Responsible Care.
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2.7. Kontrola řízení.
3. Nástrojem pro otevřenou komunikaci je web www.responsiblecare.cz
4. Ustavena je funkční Hodnotitelská skupina. Její členové jsou zkušení a kvalifikovaní v oblasti
auditování problematiky HSE, Jejich znalosti jsou průběžně prohlubovány. Hodnotící skupina je
otevřena dalším členům/zástupcům společností plnících principy Responsible Care.
5. Hodnocení touto skupinou jako „druhou“ stranou je výrazným specifikem a výhodou Responsible
Care oproti certifikaci dle ISO norem.

Nezbytnost přechodného období
1. Obhajoby budou probíhat dle stávajících pravidel.
2. Základem bude dotazník pro samohodnocení SCHP ČR
3. První využití dotazníku pro sebehodnocení RC Rejuvenation ukázalo, že je nadbytečné provádět
hodnocení dle obou dotazníků.
4. Nový dotazník zahrnuje navíc zejména kapitolu 6 a u každé otázky je možnost přiřadit se k jedné
ze 4 úrovní vyspělosti.
5. Postupně se bude přecházet na dotazník Cefic RC Rejuvenation (možnost celoevropského
porovnávání výsledků)
6. V roce 2020 bude pro výrobní organizace přechod na nový dotazník dobrovolný. Společnost, která
zvolí tuto cestu, nebude provádět paralelně hodnocení dle stávajícího dotazníku.
7. Pro další roky budou pravidla stanovena představenstvem SCHP ČR na základě vývoje nového
nástroje a to na návrh Hodnotící skupiny RC.
8. Pozornost věnovat komunikaci a zajištění činností v jednotlivých oblastech podnikání
v nadnárodních společnostech ve vztahu na jejich působení v ČR.
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II. PRAVIDLA SCHP ČR PRO ÚČAST V PROGRAMU
2.1. Základní principy Responsioble Care
Základní principy Responsible Care jsou zakotveny v Globální chartě Responsible Care, přijaté Světovou
asociaci chemického průmyslu (ICCA):
•
•
•
•
•
•

soustavně zlepšovat výkonnost v oblasti životního prostředí, zdraví a bezpečnosti, technologii,
procesů a výrobků po dobu jejich životního cyklu, a tak zabránit poškozováni zdraví lidí a
životního prostředí;
efektivně využívat zdroje a minimalizovat vznik odpadů;
otevřeně informovat o výkonech, úspěších a nedostatcích v oblastech působení programu
Responsible Care;
naslouchat lidem, porozumět jejich obavám a očekávání a zohledňovat je;
spolupracovat s vládami a organizacemi na vývoji a implementaci účinných předpisů a
standardů v oblasti životního prostředí, zdraví a bezpečnosti a plnit je nebo je překonávat;
poskytovat pomoc a poradenství při zaváděni odpovědného zacházeni s chemikáliemi všem,
kteří s nimi nakládají.

2.2. Podmínky účasti v programu „Responsible Care – Odpovědné podnikání
v chemii“
Program „Responsible Care – Odpovědné podnikání v chemii“ Svazu chemického průmyslu ČR (dále
jen RC) je národní verzí dobrovolné celosvětové iniciativy Responsible Care, řízené ICCA. Naplňuje
společné základní prvky národních programů „Responsible Care“ dle článku 2 Globální charty
Responsible Care.
Společné základní prvky národních programů Responsible Care:
•
•
•
•
•
•
•
•

ustavit a zavést soubor vůdčích principů, ke kterým se národní asociace/společnosti přihlásí;
přijmout název a logo, které bude ve shodě s Responsible Care
zavádět řídicí praxi pomocí řady systémů, politik, opatření nebo řídících dokumentů a tak
pomoci společnostem dosáhnout lepšího výkonu;
vyvinout sadu výkonnostních indikátorů, jimiž je možné měřit dosažené zlepšení;
komunikovat se zainteresovanými stranami;
sdílet informace o úspěšné praxi pomocí informačních sítí;
vybízet všechny členské společnosti asociace, aby se rozhodly pro Responsible Care a zapojily
se do této celosvětové iniciativy;
zavést a užívat systematické procesy a ověřovat implementaci měřitelných prvků Responsible
Care členskými společnostmi.
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Podmínkou účasti společností v programu „Responsible Care – Odpovědné podnikání v chemii“ je:
•
•
•
•
•

aktivní členství v SCHP ČR (aktivním členstvím v SCHP ČR se rozumí vedle individuálního členství
též členství prostřednictvím kolektivních členů SCHP ČR – SCHOD ČR, AVNH ČR, CACS a
ČAObH).
veřejné přihlášení se k základním principům programu Responsible Care, vyjádřeným
v Globální chartě Responsible Care a k udržitelnému rozvoji;
závazek naplňovat ve všech svých aktivitách;
přijmutí vlastního programu ochrany zdraví, bezpečnosti při práci, životního prostředí a
udržitelného rozvoje;
vyhodnocování dosažené výkonnosti v základních indikátorech ochrany zdraví, bezpečnosti při
práci a životního prostředí programu Responsible Care.

2.3. Prohlášení
Prvním krokem společnosti, která se rozhodne zapojit do programu RC, je veřejné prohlášení
podepsané statutárním zástupcem společnosti, které společnost zašle sekretariátu SCHP ČR, který
prohlášení eviduje, zveřejní a archivuje. Prohlášení musí obsahovat:
•
•
•
•

veřejné přihlášení se k základním principům programu Responsible Care, vyjádřeným
v Globální chartě Responsible Care a k udržitelnému rozvoji;
závazek naplňovat ve všech svých aktivitách základní principy Responsible Care;
přijmutí vlastního programu ochrany zdraví, bezpečnosti při práci, životního prostředí a
udržitelného rozvoje;
vyhodnoceni dosažené výkonnosti v základních indikátorech ochrany zdraví, bezpečnosti při
práci a životního prostředí programu Responsible Care.

Dále je povinností uchazeče zaevidovat pověřeného pracovníka do komunikace prostřednictvím
www.responsiblecare.cz.

III. PODMÍNKY ZÍSKÁNÍ OPRAVNĚNÍ K UŽÍVÁNÍ LOGA RESPONSIBLE CARE
3.1. Hodnocení plnění programu vlastní organizací
Představitel společnosti pro RC ve spolupráci s výkonným týmem RC společnosti vyhodnocuje
každoročně plnění programu formou Indikátorů RC prostřednictvím www.responsiblecare.cz.
V případě zájmu o udělení práva užívat logo Responsible Care připraví podklady pro předložení žádosti
o získání práva užívat logo Responsible Care dle čl. 3.2. Hodnocení plnění programu přezkoumá
vrcholové vedení společnosti a projedná je se svými zaměstnanci nebo zástupci odborové organizace
společnosti.
Vedení společnosti je oprávněno předložit SCHP ČR žádost o ověření plnění programu a v případě
pozitivního výsledku ověření požádat o propůjčení oprávnění užívat logo programu RC a to nejdříve
v kalendářním roce následující, po datu podpisu prohlášení.
Skupiny holdingového typu mohou požádat o společné ověření plnění programu všech zapojených
společností skupiny, které jsou členy SCHP ČR a samostatně se přihlásily k plnění principů Responsible
Care. Žádost skupiny podává nositel systému řízení.
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3.2. Kritéria plnění programu
Společnost vyplní „Indikátory RC“ a před podáním žádosti o získání práva používat logo RC provede
sebehodnocení svých výsledků prostřednictvím dotazníku pro samohodnocení.
Na adrese http://www. responsiblecare.cz vyplní společnost každý rok výkaz Indikátory RC.
Na stejnou adresu vloží ve formátu pdf současně s žádostí o obhajobu:
•
•
•

vyplněnou a statutární osobou podepsanou žádost o propůjčení loga RC;
vyplněný dotazník pro samohodnocení dle části 3.3.;
výroční zprávu podniku za oblast zdraví, bezpečnosti a životního prostředí, nebo
“Environmentální zprávu”, “Zprávu o ochraně zdraví, bezpečnosti práce a životního prostředí“,
„Zprávu o společenské odpovědnosti organizace“ (CSR Report), „Zprávu o udržitelném
rozvoji“, GRI Global Reporting, „Výroční zprávu“ se samostatnou kapitolou týkající se uvedené
problematiky či jinou obdobnou formou zpracované informace o oblastech RC.

Předání všech podkladů musí společnost zajistit nejpozději do 15. června příslušného roku, ve kterém
proběhne ověření. Všechny předané dokumenty se automaticky zveřejní na www.responsiblecare.cz.

3.3. Sebehodnocení
Společnost má právo přistupovat k hodnocení prostřednictvím vyplnění stávajícího dotazníku SCHP ČR
pro samohodnocení, nebo prostřednictvím dotazníku pro sebehodnocení připraveného na základě
projektu Cefic RC Rejuvenation.
Samohodnocení SCHP ČR se provádí za aktuální období s uvedením data prováděného hodnocení.
Jednotlivé body dotazníku pro samohodnocení RC budou vyplněny jednoznačným konstatováním
„ano“ nebo „ne“. Způsob plnění je povinné okomentovat v poznámce. Při opakovaných obhajobách
poskytuje informaci o zkvalitnění práce organizace právě komentář v části poznámka. V případě, že
konkrétní bod neodpovídá specifické situaci společnosti, vyplní hodnotitel konstatování „netýká se“.
Pro úspěšné plnění programu je požadováno při prvním ověření minimálně 75% kladných odpovědí,
při druhém a dalších ověřeních minimálně 80% kladných odpovědí z celkového počtu odpovědí
„ano/ne“. Počet bodů, vyplněných „netýká se“ nesmí překročit 23% celkového počtu všech bodů
dotazníku. Tento údaj neplatí pro nevýrobní organizace žádající o zápis do Seznamu partnerů
Responsible Care.
Cefic Rejuvenation, revidovaný systém řízení zahrnuje soustavné hodnocení výkonnosti a průběžného
hodnocení malých i velkých společností nebo pracovišť. Pro sebehodnocení dle dotazníku Cefic RC
Rejuvenation se u každé z otázek hodnotí úroveň plnění dle nabídky odpovědí v dotazníku
uvedených. Každou odpovědí na otázku se firma přiřazuje k jedné ze 4 následujících úrovní
pokročilosti/vyspělosti, které reprezentují 4 různé úrovně implementace Responsible Care:
Úroveň 1 Zavázat se k Responsible Care.
Kandidát se zavazuje k Responsible Care a začíná se seznamovat s implementačními kroky.
Úroveň 2 Iniciovat a plánovat
PD - Plánování a realizace: organizace zahájila implementaci Responsible Care a v rámci své činnosti,
má vypracovány a implementovány plány zlepšování
Úroveň 3 Soustavně se zlepšovat
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PDCA - Plánování a kontrola: organizace dosáhla úrovně implementace, kde se plány a akce pouze
neuskutečňují, ale také se hodnotí, aby vedly k neustálému zlepšování; plně implementován systémový
přístup
Úroveň 4 Podporovat a udržovat vysokou úroveň
Organizace dosáhla zlepšeného výkonu, vyšší efektivity. Pokračuje buď přezkoumáním účinnosti svých
procesů, nebo sdílením osvědčených postupů s kolegy, partnery atd. s cílem podpořit budování
podniků a urychlit změny.
Způsob plnění je povinné i v tomto případě okomentovat v poznámce. Při obhajobách poskytuje
informaci o způsobu plnění hodnoceného kritéria.

3.4. Verifikace hodnocení
Ověření hodnocení plnění programu organizací (sebehodnocení) provede ověřovatel pověřený
Výborem pro bezpečnost, ochranu zdraví a životní prostředí SCHP ČR z řad členů Hodnotící skupiny
programu RC (auditorů řídicích systémů ISO 9000, ISO 14000, OHSAS 18000 nebo jmenovaných
expertů).
Ověření probíhá ve dvou kolech.
V prvém kole ověřovatel prověří údaje výkazu Indikátorů RC a dotazníku pro sebehodnocení na základě
veřejných zdrojů (např. registry IRZ a další registry státní správy, internetové stránky společnosti,
dotazy u samospráv dotčených obcí a krajů apod.).
V druhém kole provede místní šetření, spojené s pohovory se zaměstnanci a vedoucími pracovníky
společnosti. Společnost předloží ověřovateli na vyžádání relevantní dokumentaci, týkající se plnění
programu RC. Ověřovatel by měl přihlédnout i k závěrům a doporučením z předešlého ověřování.
Ověřovatel místní šetření završí projednáním svých nálezů s představitelem společnosti pro RC.
Ověřovatel o výsledku ověření zpracuje Zprávu (příloha 6), kterou projedná s představiteli hodnocené
společnosti, kterým předá jeden originál své zprávy. Zprávu ověřovatele v pdf formátu uloží na adrese
www.responsiblecare.cz. Při ověřování výsledků dle dotazníku Cefic RC Rejuvenation je součástí zprávy
hodnotitele souhrnný graf vystihující výsledky hodnocené organizace.

3.5. Informační otevřenost
Společnost, která splnila výše uvedená kritéria hodnocení účasti v programu RC a povinnosti týkající se
informační otevřenosti při plnění programu RC, je vyzvána sekretariátem SCHP ČR k účasti na veřejné
obhajobě plnění programu RC.
Veřejné obhajoby organizuje sekretariát SCHP ČR. Obhajob se účastní z pověření Výboru pro
bezpečnost, ochranu zdraví a životního prostředí SCHP ČR členové Hodnotící skupiny programu RC,
zástupci hodnocených společností, ověřovatelé a přizvaní hosté.
V průběhu veřejné obhajoby hodnocená společnost seznámí členy hodnotící skupiny s profilem
společnosti, její činností a s dosaženými výsledky v plnění programu RC.
Ověřovatel seznámí členy hodnotící skupiny se svými závěry uvedenými ve Zprávě ověřovatele a
s doporučením udělit/neudělit oprávnění k užívání loga RC.
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Na závěr veřejné části obhajoby je otevřena rozprava, ve které pokládají členové hodnotící skupiny
představiteli společnosti pro RC doplňující dotazy, poznámky nebo námitky.
Výsledné hodnocení Hodnotící skupiny RC ve formě doporučení/nedoporučení udělit oprávnění
k užívání loga RC pro představenstvo SCHP ČR provedou členové hodnotící skupiny v druhé, uzavřené
části zasedání bez účasti hodnocené společnosti. O výsledku hodnocení členové hodnotícího skupiny
programu RC hlasují. K dosažení rozhodnutí je požadována prostá většina přítomných členů hodnotící
skupiny RC. V případě rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy hodnotící skupiny RC, kterým je předseda
výboru HSE, v případě jeho nepřítomnosti místopředsedové výboru HSE.
K veřejné obhajobě jsou vyzvány společnosti, které splnily předepsaná kritéria a další podmínky vždy v
případě prvé a druhé obhajoby. Od třetí obhajoby jsou společnosti přizvány k veřejným obhajobám
pouze v případech, že nedošlo k souladu hodnocení ověřovatele se sebehodnocením organizace
v rámci ověření.

3.6. Propůjčení oprávnění užívat logo RC
O propůjčení oprávnění užívat logo RC rozhoduje představenstvo SCHP ČR na základě doporučení
Hodnotící skupiny RC.
Oprávnění užívat logo RC se propůjčuje na období dvou až pěti let. Základní úroveň (první a druhá
obhajoba) je propůjčení na období dvou let.
Od třetí obhajoby plnění programu RC mají společnosti, v případě, že vlastní certifikát alespoň
k jednomu ze systémů řízení (QMS, EMS, EMAS, OHSAS, Bezpečný podnik), právo požádat o
prodloužení oprávnění používat logo RC na období až čtyř let.
U společností, které přistoupily k veřejným obhajobám již po deváté, lze na základě žádosti společnosti
přiznat toto oprávnění na pět let.
Hodnotící skupina RC žádost o prodloužení oprávnění posoudí a připraví doporučení pro
představenstvo SCHP ČR.
Osvědčení o plnění programu RC, spojené s oprávněním užívat logo RC je společnostem slavnostně
předáváno na každoročním společenském setkání členů SCHP ČR “Večeru s českou chemií”.

3.7. Zánik práv užívat logo Responsible Care.
Právo užívat logo zaniká, pokud společnost přestane být členem SCHP ČR, nebo u veřejných obhajob
toto právo neobhájí.
Právo užívat logo rovněž zaniká, pokud společnost po skončení platnosti certifikátu nepřistoupí
k obhajobě
Pokud se společnost hrubě zpronevěří principům RC, rozhoduje o zániku práva užívat logo
představenstvo SCHP ČR na základě doporučení Hodnotící skupiny RC.

3.8. Převod práva užívat logo Responsible Care.
V případě změny obchodního jména, fúze nebo rozdělení společnosti, která je držitelem oprávnění
užívat logo RC má tato společnost povinnost informovat o této skutečnosti představenstvo SCHP ČR.
Právo užívat logo přechází automaticky na nástupnickou/nástupnické společnosti původního držitele.
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IV. PARTNERSKÝ PROGRAM RESPONSIBLE CARE
Partnerský program Responsible Care byl ustaven rozhodnutím představenstva SCHP ČR a potvrzen
valnou hromadou SCHP ČR v roce 2004.
Partnerský program je určen společnostem, které se hlásí k programu RC, ale jejich charakter je vzdálen
specifikům výrobních a obchodních společnosti chemického průmyslu. Jedná se zejména o společnosti,
které přímo nenakládají s chemickými látkami v průmyslovém nebo obchodním měřítku, jako jsou
výzkumné organizace, školy, akademické organizace, poradenské a konzultační firmy a podobně.
Kritéria pro zápis do Seznamu společníků Partnerského programu Responsible Care:
•

•

Pro účast v partnerském programu RC se v přiměřené míře uplatňuji požadavky, postupy a kritéria,
spojená s plněním programu RC obecně. Počet bodů závazného dotazníku SCHP ČR, vypořádaných
jako „netýká se“, není omezen.
Úspěšná obhajoba účasti v Partnerském programu RC je spojena se zápisem do Seznamu
společníků Partnerského programu RC, který vede sekretariat SCHP ČR. O zápisu do Seznamu
společníků je vystaveno potvrzení.

V. PRAVIDLA PRO UŽÍVÁNÍ LOGA RESPONSIBLE CARE
Logo programu Responsible Care má charakter ochranné známky, která je ve vlastnictví ICCA a v Evropě
je registrována a spravována společností Cefic. Logo Responsible Care vizualizuje principy iniciativy
Responsible Care, které jsou uvedeny v Globální chartě Responsible Care.
Logo Responsible Care je společným symbolem pro národní asociace a členské společnosti, které jím
mohou dát najevo svou účast na této iniciativě.
Členské společnosti národního programu Responsible Care smějí použít logo Responsible Care do
materiálů o své společnosti a výrobcích, aby daly najevo, že jsou společnosti odpovědně podnikající
v chemii. Toto užití je vítané:
•
•
•

•
•
•
•

•

na hlavičkovém papíře;
na zprávách pro úřady vyžadovaných zákonem, pokud je takové uvedení relevantní;
na informačních materiálech podporujících péči o výrobek a partnerskou spolupráci
s dodavateli surovin (upstream) a uživateli chemikálií (downstream), například
v bezpečnostních zprávách;
na svých webových stránkách, aby se prezentovaly jako společnosti odpovědně podnikající
v chemii;
na tištěných i elektronických materiálech, na dalších propagačních materiálech a v inzerci,
která vysvětluje nebo propaguje iniciativu Responsible Care;
na vlajce v určitém závodě společnosti, který je nositelem loga Responsible Care;
na označení skladovacích nádrži, skladů, budov a dalších zařízení (dále jen „zařízení“) ve
vlastnictví nebo dlouhodobém výlučném nájmu společnosti, pokud jsou zařízení, na nichž jsou
loga umístěna, přímo kontrolována společností a pokud je její statutární nebo obchodní jméno
na zařízeních také výrazně uvedeno;
na vozidlech, včetně železnice, dodávek, nákladních lodí, produktovodů, kamionů, hasičských
vozů nebo cisternových vozů (dále jen „vozidla“) ve vlastnictví nebo dlouhodobém výlučném
nájmu společnosti, pokud je na těchto vozidlech také výrazně uvedeno statutární nebo
obchodní jméno společnosti.
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Užití loga Responsible Care není dovoleno:
•

•

•

•
•

v souhrnné reklamě společnosti nebo reklamě na jeden její výrobek nebo na výrobku či jeho
obalu způsobem, který by přímo či zprostředkovaně vzbuzoval dojem, že výrobek je výrobkem
Responsible Care;
v případě kampaní společnosti proti vládním iniciativám nebo na jejich podporu, včetně
legislativních a regulačních, pokud taková pozice jednoznačně odporuje pravidlům Responsible
Care a principům jejich aplikace;
u služeb poskytovaných třetími stranami (kromě chemických průmyslových parků, jsou-li
účastníky národního programu Responsible Care), jako např. distributory a společnostmi
poskytujícími přepravu za úhradu;
na kontejnerech, barelech a sudech s odpadem;
na kancelářském vybavení, krom případů, kdy podporuje myšlenku odpovědného podnikání
v chemii.

Logo Responsible Care je možno užívat jako způsob předání informace z průmyslu vložením řádky textu
nebo sloganu pod logo, ale ne v příliš těsném spojeni s ním.
Pokud zvolíte takový přístup, neměl by byt v konfliktu s ochranou loga nebo ji ohrožovat.
Pravidla jsou ke stažení na www.responsiblecare.cz.

VI. SYSTÉM PRO VYHODNOCOVÁNÍ BEZPEČNOSTI A KVALITY BĚHEM
PŘEPRAVY (SQAS - Safety Quality Assessment System)
System SQAS je nadnárodním systémem pro hodnocení bezpečnosti, kvality a environmentálních
aspektů u poskytovatelů logistických služeb (firmy z dopravního řetězce) pomoci standardizovaných
hodnocení, prováděných nezávislými hodnotiteli. SQAS je praktickým uplatněním programu
Responsible Care v přepravě chemických látek. Hodnocení třetí stranou má usnadnit podnikům výběr
dodavatelů služeb.
SQAS je systémem hodnocení poskytovatelů logistických služeb. Systém má organizační strukturu a
k trvalému chodu systému i nezbytné finanční zdroje, získávané z příspěvků uživatelských společností.
Systém SQAS je organizačně zabezpečován Cefic a řízen Řídící skupinou, složenou z nejvýznamnějších
členů systému. Členství je otevřené všem chemickým společnostem, kterým jsou poskytovány
následující služby:
• databáze hodnotících zpráv;
• síť akreditovaných inspektorů (hodnotitelů);
• školení o užívání systému SQAS.

VII. TRANSPORTNÍ A INFORMAČNÍ NEHODOVÝ SYSTEM (TRINS)
TRINS je národním systémem pomoci při nehodách spojených s přepravou nebezpečných látek; je
současně jedním z doprovodných programů Responsible Care v ČR a Responsible Care doplňuje a
posiluje v oblasti dopravy chemikálií.
TRINS byl založen SCHP ČR. Jako součást programu „Responsible Care“ v roce 1996 na základě dohody
mezi SCHP ČR a GŘ Hasičského záchranného sboru ČR a jako jeden z podpůrných systémů je zařazen
do Integrovaného záchranného systému ČR. Zahraniční obdobou TRINS je kupříkladu britský systém
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CHEMSAFE, nebo německý TUIS, který byl modelem pro budování TRINS. Obdobné systémy byly
budovány též na Slovensku (DINS), v Maďarsku (VERIK) a dlouhodobě fungují v 15 zemí Evropy.
Střediska TRINS poskytují v součinnosti s Hasičským záchranným sborem ČR nezbytné urgentní
pracovní konzultace, týkající se údajů o chemických látkách a výrobcích, jejich bezpečné přepravě a
skladování, praktických zkušeností s manipulací s nebezpečnými látkami a likvidací mimořádných
událostí spojených s jejich přepravou. Střediska TRINS poskytují i praktickou pomoc při likvidaci
takových mimořádných situací a s odstraňováním následných ekologických škod. V současné době v ČR
funguje 35 regionálních středisek TRINS. Funkci národního koordinačního střediska systému plní
UNIPETROL RPA, s.r.o.
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Přílohy
Prohlášení

Svaz chemického průmyslu České republiky
Rubeška 393/7, 190 00 Praha 9
e-mail: schp@schp.cz; web: www.schp.cz; www.responsiblecare.cz

PROHLÁŠENÍ
Program „Responsible Care – Odpovědné podnikání v chemii“

Společnost: ….…………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………......................................................
se jako člen Svazu chemického průmyslu ČR (členská společnost kolektivního člena SCHP ČR – SCHOD
ČR, CACS, AVNH ČR a ČAObH) zavazuje řídit své činnosti tak, aby zabezpečovaly vysokou úroveň
ochrany zdraví a bezpečnosti zaměstnanců, obyvatel a životního prostředí, a svojí činnosti soustavně
přispívat k udržitelnému vývoji společnosti.
Jako signatář Responsible Care® Global Charter bude naše společnost aktivně podporovat
celosvětovou iniciativu Responsible Care. Jsme odhodláni prosazovat:
1. Firemní kulturu, která aktivně podporuje bezpečné nakládání s chemickými látkami v rámci globální
iniciativy Responsible Care.
2. Ochranu lidí a životního prostředí prostřednictvím trvalého zlepšování životního prostředí, zdraví a
bezpečnosti práce; bezpečnosti našich zařízení, procesů a technologií; a při neustálém zlepšování
bezpečnosti chemických výrobků a péče o výrobky v celém dodavatelském řetězci.
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3. Zlepšování systémů řízení chemické výroby formou účasti při tvorbě a implementaci legislativy a
osvědčených postupů, orientovaných na životní cyklus výrobků, vědecky ověřené výsledky a
chemickou bezpečnost.
4. Ovlivňování obchodních partnerů s cílem podporovat bezpečné nakládání s chemickými látkami
v rámci jejich užití.
5. Zapojení zainteresovaných stran, porozumění jejich obavám a očekáváním na bezpečnou výrobu a
produkty, vstřícnou komunikace týkající se našich produktů a výsledků.
6. Podporu udržitelného rozvoje prostřednictvím zlepšování výkonu, rozšiřování ekonomických
příležitostí a rozvoje inovativních technologií a dalších řešení jako odpovědi na společenské výzvy.

Potvrzuji, že přijímám jménem řízené společnosti závazek pracovat v souladu s uvedenými hlavními
zásadami.

…………………………………………………
statutární zástupce společnosti
V …………………. dne ……………
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Vzor žádosti o propůjčení loga RC

Svaz chemického průmyslu České republiky
Rubeška393/7, 190 00 Praha
V ……………… dne……………….

Vážený pane řediteli,
společnost, kterou řídím, pracuje od roku …. v souladu s Globální chartou Responsible Care, a plní základní
principy Programu Responsible Care. Společnost stanovila své vlastní cíle Programu RC a jejich plnění se stalo
součástí řídicí práce na všech úrovních společnosti a vodítkem pro způsob práce a jednání všech zaměstnanců.
Přílohy, které mají být součástí žádosti, jsou vloženy na www.responsiblecare.cz a tím i zveřejněny. Dosažené
výsledky společnosti dle našeho názoru opravňují, aby se společnost ucházela o osvědčení a propůjčení práva
užívat logo Responsible Care.
Žádám proto SCHP ČR o ověření údajů uvedených v žádosti a v případě příznivého výsledku o její následné
postoupení s doporučením představenstvu SCHP ČR.
Děkuji.
S pozdravem
……………………………….
statutární zástupce společnosti

přílohy
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Vzor zprávy ověřovatele
Zpráva ověřovatele o ověření hodnotící zprávy
plnění programu RC a o připravenosti k obhajobě RC
Ověřovaná společnost:
Účastníci ověření:
Ověřovatel:
Datum ověření:
Předložené materiály:
Charakteristika organizace:
Postup společnosti při přípravě žádosti: kdy se společnost přihlásila do programu RC, implementace
programu ve společnosti, vypracování vyhodnocení předchozího období a žádosti o udělení práva užívat
logo RC, projednání sebehodnocení ve společnosti.
Řídicí úloha vedení společnosti: pověřený člen vedení za RC, koordinátor RC, stanovení cílů – blízkých,
výhledových, program RC, cíle pro ŽP, bezpečnost práce apod.
Neustálé zlepšování.
Soulad s právními předpisy v oblasti ŽP, BP: obecně k plnění limitů a podmínek, ověření nezávislým
auditem (ISO normy, SQAS).
Bezpečné zacházení s chemickými látkami, životní cyklus výrobku.
Vzájemná spolupráce podnikových útvarů: mj. výzkumu, vývoje, obchodu, logistiky, TRINS.
Stanovisko zástupců zaměstnanců: projednání se zástupci zaměstnanců (kdo, datum)
Dialog společnosti s externími partnery: účast v profesních společnostech, dny otevřených dveří, zprávy
o ŽP a BP, publikace, brožury, internet, podnikové noviny apod.
Mimořádné situace /havárie v hodnoceném období a jejich vyřešení.
Ověření sebehodnocení společnosti – komentář ověřovatele:
Ověřovatel ověří výsledky sebehodnocení na základě zveřejněných a dalších předložených materiálů.
Důraz je kladen zejména na změny od posledního ověřování výsledků a to včetně realizace doporučení.
Ověření výkazu základních ukazatelů ochrany zdraví, bezpečnosti práce a životního prostředí / RC
proběhne na základě porovnání s publikovanými zprávami, hlášením do IRZ a dalšími veřejnými
dokumenty.
Souhrnné hodnocení je provedeno v souladu s příručkou část 3.4. verifikace hodnocení.
Závěr: Na základě dosažených a zdokumentovaných výsledků plnění programu RC doporučuji
/nedoporučuji udělení práva užívat logo programu RC (alternativně zápis do Seznamu společníků
Partnerského programu RC). Doporučuji projednat formou veřejné obhajoby/formou přímého
projednání hodnotitelskou skupinou RC.
Podpis: ……………
ověřovatel programu RC SCHP ČR
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Průvodce Responsible Care® Global Charter
Vydaný Mezinárodní radou chemických asociací (ICCA)

Responsible Care je dobrovolná celosvětová iniciativa chemického průmyslu zaměřená na
neustálé zlepšování a dosahování excelence v oblasti životního prostředí, ochrany zdraví,
bezpečnosti práce a dodržování bezpečnostních opatření.
Tyto cíle jsou realizovány plněním a překračováním legislativních a zákonných požadavků,
spoluprací napříč průmyslem, se státní správou a dalšími zúčastněnými stranami. Tento
závazek je dále podporován aktivitami národních programů Responsible Care, které zahrnují
systematické postupy pro ověření implementace prvků Responsible Care.
Responsible Care je etický závazek k bezpečnému nakládání s chemickými látkami a
dosahování soustavného provozního zlepšování v chemickém průmyslu. Odhodlání průmyslu
zacházet bezpečně s chemickými látkami po celou dobu jejich životního cyklu zvyšuje důvěru
veřejnosti, přičemž je třeba zajistit, aby chemie přispívala ke zlepšení životní úrovně, kvality
života a ochraně životního prostředí.
Efektivní a transparentní spolupráce se zúčastněnými stranami je základem Responsible Care
a hraje důležitou roli v rámci porozumění a plnění očekávání celé společnosti.
Iniciativa Responsible Care vznikla v roce 1985 v Kanadě jako nástroj na řešení problémů a
naplnění očekávání partnerů chemického průmyslu. Dnes se Responsible Care účastní
chemické průmysly z více než 60 zemí, členy Mezinárodní rady chemických asociací (ICCA).
Responsible Care Global Charter (Charta) byla poprvé publikována v roce 2005. Aktualizace
z roku 2014 reaguje efektivně na aktuální očekávání zúčastněných stran, jakož i na příležitosti
a výzvy, kterým čelí globální chemický průmysl.

Signatáři Responsible Care® Global Charter na celém světě se zavazují aktivně posilovat
Responsible Care zapojením svých společnosti, lidí, technologií a obchodních praktik v rámci
šesti prvků charty:
1. Firemní kultura, která aktivně podporuje bezpečné nakládání s chemickými látkami v rámci globální
iniciativy Responsible Care.
Signatáři Charty se zavazují zajistit vedení a prostředky, které umožní:
➜ Implementovat zásady a postupy Responsible Care všude tam, kde společnost vyrábí nebo prodává
výrobky;
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➜ Účast v národních programech Responsible Care, zejména v zemích, kde společnost má významné
obchodní aktivity1);
➜ Přispět k dalšímu rozšíření Responsible Care v ostatních oblastech, kde společnosti má významné
podnikatelské aktivity;
➜ Podporovat průmysl a povědomí veřejnosti o Responsible Care;
➜ Poskytovat praktickou podporu a sdílet osvědčené postupy; podporovat další subjekty při úspěšně
implementaci Responsible Care.
Účinné provádění a důvěryhodnost Responsible Care a plnění souvisejících závazků Charty vyžaduje co největší zapojení
předních chemických společností všude tam, kde mají významné obchodní aktivity.
1)

2. Ochrana lidí a životního prostředí prostřednictvím trvalého zlepšování životního prostředí, zdraví a
bezpečnosti práce; bezpečnosti našich zařízení, procesů a technologií; a při neustálém zlepšování
bezpečnosti chemických výrobků a péče o výrobky v celém dodavatelském řetězci.
Signatáři Charty se zavazují:
➜ Implementovat firemní principy, zásady a postupy k zajištění bezpečnosti zaměstnanců, dodavatelů,
veřejnosti a životního prostředí;
➜ Usilovat o kontinuální zlepšování ochrany zdraví a bezpečnost na pracovišti, bezpečnost
veřejnosti, bezpečné postupy, ochranu životního prostředí a bezpečnost zařízení a výrobků
společnosti.

3. Zlepšování systémů řízení chemické výroby formou účasti při tvorbě a implementaci legislativy a
osvědčených postupů, orientovaných na životní cyklus výrobků, vědecky ověřené výsledky a
chemickou bezpečnost.
Signatáři se zavazují k řízení bezpečnosti chemických výrobků v souladu s očekávání Globální
produktové strategie (GPS) ICCA , včetně:
➜ Aktivní spolupráce při vývoji a realizaci účinných politik pro nakládání s chemickými látkami, regulací
a standardů výkonu, s využitím principu řízení rizik;
➜ Aktivní zapojení do iniciativ týkajících se budování kapacit pro podporu bezpečného nakládání
s chemickými látkami po celém světě;
➜ Příspěvky do vnitrostátního a mezinárodního vzdělávání a výzkumu, které prohlubují znalost
bezpečnosti chemických látek, jako je například Globální harmonizovaný systém klasifikace a
označování chemických látek (GHS) a Long-range Research Initiative (LRI).

4. Ovlivňování obchodních partnerů s cílem podporovat bezpečné nakládání s chemickými látkami v
rámci jejich užití.
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Signatáři Charty se zavazují:
➜ Realizovat kontinuální zlepšení bezpečnosti výrobků, péče o výrobky a management;
➜ Poskytovat informace a pomoc k tomu, aby bylo zajištěno bezpečné nakládání s chemickými látkami
v celém dodavatelském řetězci;
➜ Spolupracovat s uživateli chemických látek při udržování a zlepšování postupů pro bezpečné a
účinné používání chemických látek;
➜ Prosazovat Responsible Care v hodnotovém řetězci chemického průmyslu a podporovat podobný
přístup také v dalších odvětvích průmyslu.

5. Zapojení zainteresovaných stran, porozumění jejich obavám a očekáváním v souvislosti se
zajišťováním bezpečné výroby a produktů, vstřícná komunikace týkající se produktů a jejich využití.
Signatáři Charty se zavazují:
➜ Spolupracovat se zúčastněnými stranami a reagovat na jejich obavy a očekávání v souvislosti s
chemickou výrobou a bezpečností produktů;
➜ Poskytnout zúčastněným stranám informace o výkonnosti společnosti a bezpečnosti produktů;
➜ Předávat informace o výkonnosti společnosti národní a mezinárodní organizaci Responsible Care
s cílem zajistit efektivní dialog zúčastněných stran průmyslu.

6. Podpora udržitelného rozvoje prostřednictvím zlepšování výkonu, rozšiřování ekonomických
příležitostí a rozvoje inovativních technologií a dalších řešení jako odpovědi na společenské výzvy.
Signatáři Charty se zavazují:
➜ Implementovat firemní principy, zásady a procesy pro neustálé zlepšování v oblasti odpadového
hospodářství, emise skleníkových plynů a efektivní využívání zdrojů, včetně energie, suroviny a vodu;
➜ Prosazovat důležitost chemických látek při zlepšování kvality života a zajišťování udržitelného
rozvoje;
➜ Zapojit se do iniciativ, které potvrzují pozitivní vliv Responsible Care na udržitelný rozvoj a
podporovat další společnosti, aby realizovaly vlastní příspěvky k udržitelnosti.
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