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Agenda

• CACS – vize a mise
• Cíle CACS
• CACS v roce 2011
• Čišt ění a GPS 
• Dopravní řetězec a ECD
• Spolupráce s chemickým pr ůmyslem



CACS – mise a vize

Sdružení, 
které si vytklo za cíl srovnat krok s Evropou

v oblasti čišt ění cisteren a kontejner ů pro 
přepravu chemických a potraviná řských látek.

Členové CACS – spolehlivý a d ůvěryhodný
partner pro chemický a potraviná řský pr ůmysl.



Cíle CACS

• přispět k bezpe čnější p řepravě chemických látek

• spolupráce s výrobci a dopravci v oblasti zdraví, bezp ečnosti a 
životního prost ředí (HSE), plnit principy Responsible Care

• přispět k lepšímu image chemického pr ůmyslu u široké
veřejnosti

• používat národní verzi ECD (European Cleaning Document)

• vyšší komer ční využití umíst ění ČR ve st řední Evrop ě

• tlak na neautorizované čisti čky, kde nejsou dodržovány 
předpisy bezpe čnosti práce a ochrany životního prost ředí

Cíle CACS



Historie CACS
• 6. 6. 2006 – schůzka přípravného výboru na SCHP

• 12. 10. 2006 – zakládající valná hromada

• 4/2007 – plnohodnotný člen EFTCO

• 6. 6. 2007 – první ECD vydáno spole čností GS Sokotrans

• 1. 11. 2008 – všech 6 čistících stanic vydává ECD

• 11/2009 – podpora a aktivní rozší řeni na Slovensko (2 členové)

• 12/2009 – start projektu ESF v oblasti vzd ělávání pro členy CACS

• 8/2010 – SQAS hodnocení u 2 členů na Slovensku

• 20. 10. 2010 – první slovenské ECD SK-01-01-10 vydáno p od 
hlavi čkou CACS

• 22.9.2011 – 13 členů / 10 čisti ček vydává ECD



CZ = 10/8 + SK = 3/2



CZ 01 CZ 02 CZ 03 CZ 04 CZ 05

CZ 06 SK 01 SK 02CZ 07 CZ 08

∑∑∑∑10 ECD = 8(ECD CZ) + 2(ECD SK) 
= 

5 LET CACS

2006:2011





Section One: Preparation
• Step 1: Select chemicals for assessment
• Step 2: Gather information 

• Step 3: Prioritize chemicals into Tiers 

• Step 4: Develop Tier-relevant information
(“Base Set of Information”)

Section 2: Implementation
• Step 5: Characterize Hazard 

• Step 6: Assess Exposure
• Step 7: Conduct Risk Characterization

• Step 8: Document outcome 
(GPS Safety Summary)

GPS Guidance on Risk Assessment



Product Stewardship: 
Responsible Care pro snížení rizika řízení

PRODUkT

Náhrada nebezpe čných látek

Audit
dopravc ů/ dodavatel ů

Podpora prodaného
produktu - servis

Označení

Kontrola emisí

Ochranné
pomúcky

Bezpečná
manipulace

Bezpečné
skladování

Školení

Kontroly proces ů

Monitorování
mimo řádných událostí

Kontrola
distribuce

Zodpov ědná
propagace
a reklama

Preventivní
kontroly



Při pohybu produktu sm ěrem od výroby k uživateli se 
snižuje kontrola resp. řízení a narůstá riziko

Objev Vývoj Výroba

RIZIKO

KONTROLA
Použití Nakládání s odpady

(čištění obal ů)

Skladování Distribuce     Zpracování

(čištění obal ů)



Section One: Preparation
• Step 1: Select chemicals for assessment
• Step 2: Gather information 

• Step 3: Prioritize chemicals into Tiers 

• Step 4: Develop Tier-relevant information
(“Base Set of Information”)

Section 2: Implementation
• Step 5: Characterize Hazard 

• Step 6: Assess Exposure
• Step 7: Conduct Risk Characterization

• Step 8: Document outcome 
(GPS Safety Summary)

GPS Guidance on Risk Assessment



Cíle CACS

• přispět k bezpe čnější p řepravě chemických látek

• spolupráce s výrobci a dopravci v oblasti zdraví, bezp ečnosti a 
životního prost ředí (HSE), plnit principy Responsible Care

• přispět k lepšímu image chemického pr ůmyslu u široké
veřejnosti

• používat národní verzi ECD (European Cleaning Document)

• vyšší komer ční využití umíst ění ČR ve st řední Evrop ě

• tlak na neautorizované čisti čky, kde nejsou dodržovány 
předpisy bezpe čnosti práce a ochrany životního prost ředí

Cíle CACS



Dopravní řetězec  a ECD
Zákazník - vykládka

Odesílatel - nakládka Čistící stanice: ECD

Neautorizovaná
čistící stanice 

Dopravce

Dopravce

Dodání zboží / následující p řeprava

Objednávka zboží/dopravy



Proč ECD? – pohled výrobce

• Aby si byl výrobce jistý, že jeho produkt dodaný v obalech 
(cisternách), které byly vy čišt ěny v souladu s požadavky SQAS 
nemohou zp ůsobit kontaminaci výrobního za řízení jeho 
zákazníka.

• Aby si byl výrobce jistý, že je minimalizováno riziko 
znehodnocení jeho produktu a tak sníženo riziko reklam ace 
kvality jím dodávaného zboží.

• Aby si byl výrobce jistý, že i kdyby došlo v pr ůběhu p řepravy k 
mimo řádné události, nedojde k následné mimo řádné události 
vlivem chemické reakce vyvolané smísením zbytk ů z předchozí
nakládky a loženého zboží.



• Aby si kone čný zákazník - příjemce zboží byl jistý, že sto čením 
dodaného produktu nedojde ke kontaminaci jeho zásob níků z 
důvodu nedokonale vy čišt ěné a následn ě napln ěné cisterny.

• Snížení rizika sekundárních efekt ů u příjemce - ohrožení výroby 
(odstávka pro nutné čištění), ekonomické ztráty, možnost 
chemické reakce – mimo řádná událost s dopadem na zdraví a 
životní prost ředí, atd.

Proč ECD? – pohled příjemce



• Aby si byl dopravce jistý, že v pr ůběhu p řepravy nedojde k 
mimo řádné události nap ř. vlivem chemické reakce vyvolané
smísením zbytk ů z předchozí nakládky a loženého zboží.

• Aby dopravce ušet řil čas, ujeté kilometry, náklady na opakované
čišt ění v zahrani čí - v západní Evrop ě je před nakládkou u všech 
seriózních chemických spole čností ECD striktn ě vyžadováno !!!

• Aby dopravce mohl lépe řešit reklamace, v p řípadech kdy se p ři 
vykládce zjistí, že materiál nemá požadované kvalitati vní
parametry (zne čišt ěný zásobník, potrubí, cisterna, atd.)

Proč ECD? – pohled dopravce



….jak dále…..

• v mnoha společnostech v ČR je věnována tomuto tématu v souladu 
s Responsible Care patřičná pozornost, naprostou spokojenost je 
však možno vyloučit

• proto je nutné před nakládkou svých produktů provádět kontrolu 
čistoty obalů a cisteren, požadujte po dopravci vždy ECD , který 
snižuje tyto zmiňovaná rizika

• dopravce se musí ve vlastním zájmu rozhodnout o tom, zda po 
vykládce absolvuje čištění: 
a, u neautorizované čistící stanice (areály ČSAD, JZD, atd.)
b, využijte služeb ukon čeným dokladem o čišt ění (ECD) !!!!



Děkuji za pozornost

David Pinka

tel: +420 736 506 735

pinkdee@email.cz

Dotazy ?


