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Společnost Brenntag CR s.r.o. vydává každoročně zprávy, prostřednictvím kterých informuje širokou 
veřejnost o svém přístupu a dosažených výsledcích v oblasti ochrany zdraví, bezpečnosti práce a ochrany 
životního prostředí. Tyto zprávy sledují prostřednictvím kvantifikovaných ukazatelů působení společnosti na 
všechny složky životního prostředí a dokumentují vývoj v jednotlivých letech. Společnost je součástí 
nadnárodního koncernu Brenntag AG se sídlem v německém Essenu. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

V Praze dne: 11.2.2021 
 

Zpracoval: Martin Tůma, HSE Manager

 
 

Brenntag CR s.r.o. 
 
Zpráva o vlivu na zdraví, bezpečnost a životní prostředí  
v roce 2020 
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1 BEZPEČNOST A HYGIENA PRÁCE 
  
V oblasti bezpečnosti práce, ochrany zdraví a hygieny Brenntag CR s.r.o., splňuje všechny 
oblasti dané Zákoníkem práce a navazujícími prováděcími předpisy na úrovni evropských 
standardů. Tyto standardy má společnost rozpracovány v řídicích a organizačních 
normách či jiných vnitřních předpisech. Uplatňování systému zaručují mimo jiné pravidelná 
školení, praktický výcvik a následná přezkoušení ze znalostí předpisů souvisejících s 
danou problematikou.   
 
Vytvářením systémových podmínek pro bezpečný a spolehlivý provoz všech zařízení  
se společnost snaží případným rizikům předcházet.  
 
 
Úrazovost – počet úrazů s následnou pracovní neschopností delší než 3 dny: 
 

 2018 2019 2020 

Počet pracovních úrazů Horní Počernice 0 0 0 

Počet pracovních úrazů Chropyně  0 1 0 

 
Společnost výrazně dbá o zdraví svých zaměstnanců. Má zaveden systém preventivních 
lékařských prohlídek, na všech pracovištích jsou umístěny lékárničky první pomoci  
a zaměstnancům jsou podle vyhodnocení rizik poskytovány ochranné pracovní prostředky.  
Pracovní prostředí je podle potřeb monitorováno akreditovanou laboratoří.   
Velkou pozornost na úroveň a odpovědnost v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při 
práci věnuje firma rovněž výběru dodavatelských firem. 
Ve společnosti jsou zařazena pracoviště nejvýše do kategorie II. ve smyslu vyhlášky  
č. 432/2003 Sb., kterou se stanoví podmínky pro zařazování prací do kategorií. 
 
 

Požární ochrana  
 
V rámci bezpečnostních opatření jsou v podniku (v obou střediscích dle požadavků platné 
legislativy) instalovány požárně bezpečnostní zařízení: elektrická požární signalizace  
a zařízení pro detekci hořlavých plynů a par, stabilní hasicí zařízení, požární klapky, 
požární ucpávky a přepážky, nouzové osvětlení, přenosné hasicí přístroje. 
Každý rok je prováděn nácvik evakuace, každý druhý rok probíhá společné cvičení SDH 
Satalice a Brenntag CR s.r.o. Horní Počernice. 
Jsou prováděny kontroly dodržování předpisů o požární ochraně, plnění příkazů, zákazů  
a pokynů týkající se požární ochrany dle harmonogramu četnosti kontrol v jednotlivých 
objektech. V rámci účasti profesionálního hasičského sboru je prováděn nácvik použítí 
ručních hasících přístrojů.  
Preventivní činnost je zajišťována externí OZO PO. 

V rámci BOZP a PO jsou prováděna vstupní školení pro nové zaměstnance (tzv. Brenntag 
Onboarding) a firmy které pracují v areálu společnosti dle interních podmínek Contractor 
Management. 
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2. ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 
 
Ochrana ovzduší 
 
Emise znečišťujících látek ze spalovacích zdrojů – dvou plynových kotelen o celkovém 
výkonu 1540 kW ve středisku Horní Počernice jsou následující: 
 

Emise (t/rok) 2018 2019 2020 

NOX   0,115 0,082 0,108 

CO 0,005 0,003 0,005 

  
Kotelny jsou povoleny dle platné legislativy rozhodnutím magistrátu města Praha.  
 
Ostatní koncové jednotky – absorpce žíravých odplynů, absorpce VOC při stáčení 
produktů do obalů – nejsou dle zákona o ovzduší zařazeny mezi vyjmenované stacionární 
zdroje. Tyto jednotky jsou provozovány v souladu se standardy Brenntag jako rekuperační 
zařízení s odvodem případných ztrátových par nazpět do stáčecího cyklu. 
 
 
Odpadní vody 
 
V areálech je vybudována oddílná kanalizace pro dešťovou a splaškovou vodu. Odpadní 
vody z nakládání s kyselými a zásaditými látkami jsou svedeny do samostatné průmyslové 
kanalizace a v souladu s provozními řády neutralizovány na neutralizační stanici a poté 
vypouštěny do kanalizace. 
Kvalita vypouštěných vod je pravidelně monitorována v měsíčních intervalech. 

   
 

Nakládání s odpady 
 
S veškerými odpady je ve společnosti nakládáno v souladu s platnými právními předpisy, 
samostatně pro každé středisko. Brenntag CR s.r.o. nevlastní žádné vlastní kapacity  
na odstraňování odpadů.  
Pro obě provozovny jsou zpracovávány výkazy do ISPOP a ČSÚ. Odpady jsou tříděny  
a po jejich shromáždění do přepravního množství jsou předávány oprávněným osobám  
za účelem odstranění. Při odstraňování odpadů má přednost jejich materiálové nebo 
energetické využití před uložením na skládku (např. slévané zbytky rozpouštědel). 
 
Odpady produkované v Brenntag CR s.r.o.: 
  

Odpady (t/rok) 2018 2019 2020 

Nebezpečné 96 77 84 

Ostatní 180 181 494 

  
 
Zpětný odběr obalů 
 
Povinnost zpětného odběru a využití odpadů z obalů mají podle zákona č. 477/2001 Sb.,  
o obalech osoby, které uvádějí obaly nebo balené výrobky na trh, nebo do oběhu, tzn. 
dovážejí, plní, importují do ČR nebo prodávají. 
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Brenntag CR s.r.o. má uzavřenou smlouvu o sdruženém plnění těchto povinností s firmou 
EKO-KOM, a.s., která shromažďuje údaje o produkci obalů a přijímá platby, jejichž výše je 
závislá na výši vykazované produkce obalů. Účastí v tomto systému jsou naplněny 
legislativní požadavky zákona o obalech.  
 
 
Monitorování vlivů na životní prostředí 
 
Brenntag CR s.r.o. zajišťuje v souladu s platnou legislativou měření emisí zdrojů 
znečišťování ovzduší. Monitoring je prováděn autorizovanými měřícími skupinami. Získané 
výsledky slouží k porovnání dodržování emisních limitů zdrojů s platnou legislativou. 
 
 
 
 
3. PLNĚNÍ DALŠÍCH LEGISLATIVNÍCH POŽADAVKŮ 
 
Platné zákony jsou sledovány odbornými specialisty firmy, zejména HSE a QM. 
V závažných případech jsou legislativní požadavky rozpracovány do interní řídící 
dokumentace, za jejíž aktuálnost odpovídají odborní pracovníci podniku. Prostřednictvím 
těchto pracovníků je zajištěna i aktivní účast při přípravě a připomínkování 
environmentální legislativy prostřednictvím SCHP ČR. 
 
 
ISO 9001 
 
ISO 9001:2015 je mezinárodní uznávaná norma pro Systémy řízení kvality (QMS). Nabízí 
rámec a sadu principů, které zajišťují jednoduchý přístup k řízení společnosti, spokojeným 
zákazníkům a dalším investorům. Umožňuje vyšší účinnost při dodržování právních 
předpisů, lepší pochopení legislativních a regulačních požadavků, které ovlivňují chod 
firmy i jejích vztahů se zákazníky a dodavateli. 
 
 
SQAS 
 
SQAS = Systém posuzování bezpečnosti a kvality. Jedná se o systém posuzování 
bezpečnosti a kvality, s cílem zajištění souladu kvality a managementu kvality, 
bezpečnosti, ochrany zdraví a životního prostředí, což se v naší společnosti týká 
oblastí distribuce. 
 
 
REACH 
 
Brenntag CR s.r.o má pro všechny produkty dodávané svým zákazníkům zpracovanou 
dokumentaci (bezpečnostní listy v českém jazyce, expoziční scénáře, etikety) v souladu 
s platnou legislativou.  
Dokumentace je umístěna na intranetu firmy – aktuálnost zajištuje úsek QM. 
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Bezpečnostní program dle zákona o prevenci havárií 
 
Dokument o zařazení pražské provozovny Brenntag CR s.r.o. do skupiny A, který stanoví 
systém řízení bezpečnosti v objektu nebo zařízení. Bezpečnostní program slouží pro 
prezentaci technických, řídících a provozních informací pokrývajících nebezpečí, které je 
přítomné existencí a provozem sledovaného objektu, a jeho kontrolu pro potvrzení 
deklarované úrovně bezpečnosti. Dokument je zpracován na základě výsledků analýzy a 
hodnocení rizik.  
 
 
Fyzická ostraha objektu 
Obě provozovny, v Praze i Chropyni, mají zajištěnu 24 hod fyzickou ostrahu, prováděnou 
externí specializovanou společností. Ostraha představuje činnost vykonávanou za účelem 
ochrany osob, majetku nebo objektů. Jejím cílem je ochránit daný objekt či osobu vůči 
násilí, poškození, vandalismu nebo zneužití. Činnost ostrahy je popsána v Plánu fyzické 
ostrahy objektu, zpracovaném dle vyhlášky č. 250/2006 Sb. 
 
 
 
 
4. KOMUNIKACE A VSTŘÍCNOST 
 
Brenntag CR s.r.o. přistupuje v oblasti životního prostředí a zdraví lidí odpovědně jak ke 
státním orgánům, tak i zákazníkům, veřejnosti a k vlastním zaměstnancům. Snahou 
společnosti je poskytovat vždy úplné informace a odstraňovat negativní pochybnosti o 
podnikatelské činnosti Brenntag CR s.r.o. 
 
V podniku je zajištěna otevřená informovanost vlastních zaměstnanců o vlastnostech 
produktů, a o jejich případných dopadech na životní prostředí a zdraví.  
 
Brenntag CR předává svým odběratelům informace o službách a servisu týkající se 
produktů, bezpečného použití, přepravování, skladování, likvidace výrobků a obalů. Na 
druhou stranu pak podnik striktně vyžaduje informace potřebné pro posouzení 
dodávaných surovin a polotovarů od jednotlivých dodavatelů. 
 
Mimořádná pozornost se věnuje informovanosti veřejnoprávních orgánů předáváním 
podkladů v termínech daných environmentální legislativou. Od roku 2013 je zpracovávána 
zpráva o vlivu na životní prostředí, která je poskytována v elektronické podobě na webu 
firmy jak odborné, tak i laické veřejnosti.  
 
 
Responsible Care – Odpovědné podnikání v chemii 
 
Vedení společnosti projednalo a vyslovilo souhlas s principy programu Responsible Care - 
Odpovědné podnikání v chemii:  
- soustavně zlepšovat výkonnost v oblasti životního prostředí, zdraví a bezpečnosti, 
technologií, procesů, a tak zabránit poškozování 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,  

https://cs.wikipedia.org/wiki/Vandalismus
http://www.schp.cz/html/index.php?s1=1&s2=4&s3=1&s4=9&lng=1
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- spolupracovat 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 zavádění odpovědného zacházení s chemikáliemi 
všem, kteří s nimi nakládají.  
  
Za výsledky dosažené při plnění programu Responsible Care bylo společnosti již v roce 
2010 propůjčeno právo užívání loga RC. Naposledy společnost užívání loga obhájila  
v r. 2017, další obhajoba je plánována v letošním roce.  
 
Společnost se zavázala plnit své závazky vyplývající z náročných požadavků programu. 
Tato výzva je formulována v akčním programu zlepšování, nástroji na analýzu stavu jenž 
zahrnuje stavební i organizační úpravy směřující k dosažení nulové úrazovosti a zároveň 
vyšší výkonnosti.  
 
Vybrané indikátory a samohodnocení firmy je uvedeno na webu firmy www.brenntag.cz 
 
 
Organizace systému HSE 
 

Generální ředitel,  
– Finanční ředitel 
– Ředitel Logistiky 

▪ Sklad Horní Počernice 
▪ Sklad Chropyně 
▪ HSE Manager  
▪ Technolog 

 
 
Kontakty 
 

Ředitel logistiky: Ing. Petr Kykal 
HSE Manager: Martin Tůma 
  
Brenntag CR s.r.o. Mezi úvozy 1850 Praha Horní Počernice 
Střediska:  
Horní Počernice (Mezi úvozy 1850) 
Chropyně (Komenského 75) 
e-mail: office@brenntag.cz 
telefon: +420 283 096 111 

http://www.farmak.cz/fileadmin/Dokumenty/zivotni_prostredi/CR-cesky_okr-sesta.JPG
http://www.brenntag.cz/
mailto:office@brenntag.cz

