Zpráva CACS o udržitelném rozvoji 2013
Česká asociace čisticích stanic vznikla v roce 2006 na konkrétní požadavek SCHP ČR iniciovaný
výborem logistiky, aby bylo možné v podnicích realizovat Globální výrobkovou strategii, byla
omezena možnost znehodnocení produktů při přepravě, došlo ke snížení přesunu dopravních
prostředků s nebezpečnými věcmi po veřejných komunikacích a tím i ochraně zdraví obyvatel a
životního prostředí.
Cílem projektu bylo, aby na území ČR existovaly společnosti, které poskytují standardní evropské
služby a vydávají jednotný evropský certifikát - European Cleaning Document (ECD).
Za 7 let činnosti má CACS 13 členů, z nichž 12 provozuje čisticí stanici (9 v ČR a 3 na Slovensku).
Poslední člen připravuje výstavbu čističky v Ústí nad Labem, v areálu Spolchemie.

Všech 12 společností CACS prošlo hodnocením SQAS a přispělo k oživení tohoto systému pro
zavádění evropských standardů péče o výrobek – Responsible Care v dopravě, v ČR a na Slovensku.
Od února 2013 jsou za členy CACS přijímány pouze společnosti, které prošly úspěšně hodnocením
SQAS. Tedy již před přijetím prokazují, že jim principy Responsible Care nejsou cizí, že je plní a jsou
připraveny vydávat ECD. Společnostem je po podání přihlášky stanoven harmonogram pro přípravu
na vydávání ECD, s tím, že za člena CACS je přijata až po úspěšném hodnocení SQAS.
11 členských společností vydává jednotný evropský atest o čištění ECD. CACS je garantem a
zabezpečuje vydávání dvou samostatných řad dokumentů. V České republice vydává tento dokument
všech 9 provozovatelů čisticích stanic a na Slovensku zatím 2 a společnost PAWTRANS Slovakia
v Trnavě se na vydávání dokumentu připravuje.

Vzory obou mutací dokumentů ECD:

Tento postup byl jedním z konkrétních výstupů projektu Vzdělávání zaměstnanců členských
organizací CACS, který byl realizován s podporou Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu
v letech 2009 – 2013. Zvýšení úrovně proškolení řídících pracovníků i všech zaměstnanců v oblasti
lehkých dovedností, počítačových dovedností a jazykové přípravy bylo velmi přínosné a přineslo
potřebu sbližování firemních kultur u jednotlivých členských organizací, aby zákazník členských
organizací CACS získával ECD při stále vyšší úrovni servisu.
Vývoj provedených čištění zobrazuje následující graf, ve kterém světlé sloupce vyjadřují počet čištění
a tmavé počet vydaných ECD:

.
Členské společnosti CACS již provádějí ročně téměř 40 000 čištění cisteren (silničních i železničních) a
cisternových kontejnerů. Některé čističky nabízejí služby i potravinářskému průmyslu. Komplexní
nabídka jejich služeb je uvedena v českém a anglickém jazyce na www.cacs.cz, kde jsou uvedeny i
další informace o činnosti CACS.

CACS je od svého založení kolektivním členem SCHP ČR a má nezanedbatelný přínos k rozvoji
Evropské asociace čisticích stanic EFTCO a to zejména v oblasti zdraví, bezpečnosti a životního
prostředí. V Praze se v roce 2010 uskutečnily oslavy 10 let EFTCO. CACS se podílela na přípravě
metodiky Bezpečnosti založené na jednání pro čistící stanice (BBS) a tato pravidla jsou soustavně
využívána při výchově nových pracovníků.
V roce 2011 společnost UNIPETROL Doprava obhájila
jako 1. ze členských organizací CACS právo užívat logo
Responsible Care. Projekt modernizace čisticí stanice
Pražských služeb, člena CACS, získal významné
ekologické ocenění v rámci 3. ročníku soutěže E.ON
Energy Global Award ČR 2011.
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Po vzoru CACS začala u EFTCO pracovat pracovní
skupina Responsible Care, která připravila výkaz
indikátorů vedoucí členské organizace k úsporám
surovin a energií a tím i k dalším aspektům ochrany
životního prostředí, tak charakteristickým pro chemický
průmysl. Tyto indikátory jsou po dohodě prvním rokem
využívány uvnitř jednotlivých členských organizací.
Celoevropsky dochází zatím k sumarizaci údajů
o nehodách a skoronehodách a zejména k otevřené
informovanosti a diskuzím, jak těmto nežádoucím
stavům předcházet.
Členové CACS chtějí i nadále přispívat k udržitelnému rozvoji a to zejména díky minimalizaci rizik
spojených s přepravou chemikálií.
CACS chce naplňovat svou vizi: Chce být spolehlivým a důvěryhodným partnerem pro chemický a
potravinářský průmysl.

