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25 let Responsible Care

v České republice

Konference Průmyslová ekologie
22.10.2019
TPK Kralupy nad Vltavou
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Chemický průmysl EU
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3% z 
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Chemický průmysl ČR
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• Responsible Care® je dobrovolnou iniciativou celosvětového chemického průmyslu v 
oblasti zdraví, bezpečnosti a životního prostředí. Responsible Care je etickou normou a 
také závazkem přijatým s cílem vytvářet důvěru v průmyslové odvětví, které je zásadní pro 
zvyšování životního standardu a kvality života. Postupně se stalo příspěvkem 
k udržitelnému rozvoji.

• Základní principy Responsible Care vznikly v roce 1985 v Kanadě a Svaz chemického 
průmyslu ČR (SCHP ČR) společně se svými prvními 16 společnostmi se k nim přihlásil, jako 
23. národní asociace chemického průmyslu v roce 1994. 

• Dne 21. 8. 2014 rozhodlo o přistoupení Svazu ke Globální Chartě Responsible Care, kterou 
aktualizovala Mezinárodní rada chemických asociací (ICCA) na současné podmínky. 
Prostřednictvím Responsible Care, k jehož realizaci se hlásí aktuálně 62 národních asociací 
a více než 600 globálních firem ze 70 zemí, přispívá chemický průmysl k naplňování 
principů ochrany životního prostředí uvedenými v Global Compact OSN.

Program Responsible Care

http://www.responsiblecare.org/
https://www.schp.cz/
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RESPONSIBLE CARE
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Cena udržitelného rozvoje SCHP ČR
od roku 2006

1. BorsodChem MCHZ s.r.o. (2006)

2. Spolek pro chemickou a hutní výrobu, a.s. (2007)

3. Česká rafinérská, a.s. (2007)

4. PARAMO, a.s. (2008)

5. Synthomer a.s. (2008)

6. Ing. Petr Švec – Penta, s.r.o. (2011)

7. Lučební závody Draslovka a.s. Kolín (2013) 

8. Fatra a.s. Napajedla (2014)

9. Synthesia, a.s. (2015)

10. SPŠCH Pardubice (2015)

11. MSŠCH Praha (2016)

12. Lach – Ner s.r.o. (2017) 

13. Farmak a.s. (2017) 

14. Integrovaná střední škola - Valašské Meziříčí (2018) 

15. SPŠCH akademika Heyrovského Ostrava (2019)



7

Responsible Care v ČR

Logo Responsible Care uděluje SCHP ČR pouze členům SCHP ČR, 
resp. členům kolektivních členů SCHP ČR

81 společností plní principy Responsible Care

• 54 individuálních členů SCHP ČR

• všechny společnosti asociací SCHOD ČR a CACS, Colorlak a.s. 
z asociace AVNH ČR

• Česká asociace oběhového hospodářství ČAObH

132 členů SCHP ČR/854 chemických subjektů s více než 20 
pracovníky
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Responsible Care v ČR

Z 81 - 56 společností má právo užívat logo Responsible Care

• 34 výrobních společností

• 12 distribučních společností

• 2 dopravních  společností

• 1 poradenská firma

• 1 inženýrská firma

• 5 středních škol

• 1 kolektivní člen SCHP ČR 

Tyto společnosti prošly samohodnocením, prověřením výsledků a 
jejich veřejnou obhajobou



Hlavní aktivity SCHP ČR – RC
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Cena Cefic Responsible Care 2018
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Co považujeme za podstatné v oblasti 
Responsible Care:
• Máme fungující nástroj pro hodnocení průběžného zhodnocování zlepšování firem, 

nástroj pro jejich podporu

• SCHP ČR dnes patří k jedné z nejzkušenějších asociací v oblasti Responsible Care 

• Program Odpovědné podnikání v chemii je stále živý a přítažlivý i pro nové členské 
organizace SCHP ČR. Je vnímán veřejností jako potvrzení odpovědného podnikání v 
odvětví chemického průmyslu.

• Implementace projektu Cefic Responsible Care Rejuvenation

• Užší spolupráce zemí V4, využití V4 fondu: projekt RC Benchmarking

• Ze SCHP ČR se zatím zapojilo 75,3 % členů, ze SCHOD ČR a CACS všichni členové a z 
AVNH pouze Colorlak. 

• Právo užívat logo RC má aktuálně již 56 členských organizací ve výrobě, distribuci i v 
nevýrobní sféře: příležitost pro další členy SCHP ČR, příp. motivace pro nové členy 
SCHP ČR
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Kde najdete nové informace

www.schp.cz

www.responsiblecare.cz

http://chemmultimodal.upce.cz/

www.responsiblecare.org

www.cefic.org
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http://chemmultimodal.upce.cz/
http://www.responsiblecare.org/
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