
„Členové CACS – spolehlivý a 
důvěryhodný partner pro 
chemický a potravinářský 

průmysl"

Praha, hotel Olympik, 6.11.2008



Rok 2008 ve stručnosti

• 6 členských organizací provozující čistění cisteren splňují podmínky pro 
vydávání ECD (100%)

• SQAS – safety and quality assessment system

• CACS plní principy Responsible Care

• Ambice na zastřešení čistících stanic působícím ve Slovenské republice

• Vzájemná užitečná výměna zkušeností v oblasti technických a 
kvalitativních aspektů čištění mezi členy x zákazníky x dodavateli

• Přispění k rozvoji mezinárodní spolupráce v oblastí čistění směrem do 
východní Evropy

• Aktivní účast na zasedáních EFTCO



Informace ze 
zasedání EFTCO 

Amsterdam 
(29.10.2008)



Program jednání

1. Odsouhlasení zápisu z předcházejícího jednání (10.6.2008)

2. Příprava na volby předsedy a místopředsedy EFTCO v 1/2009

3. SQAS TC –Stav členské základny – dotazy z Rumunska, Bulharska, diskuse nad 
téma jak přimět všechny členy k účasti na jednáních

4. Komunikace – ECTA, Cefic – ECD podpora, Tank Guide, dotazy od členů

5. Účetnictví EFTCO – status report a doporučení auditora za rok 2007/08 k datu 
31.3.2008, diskuse nad závěry

6. ECD – definice a doporučení, ECTA dotaz na boxy 6 a 8 v ECD

7. e-ECD – pracovní skupina pilotního projektu – informace o postupu

8. Food Cleaning – informace o HQCC (p. Philipowski, Hamburg, DE)

9. Termíny příštích jednání: Brusel (29.1.2009), Praha (5-6/2009)



DETAIL I. Informace ze zasedání EFTCO Amsterdam (29.10.2008)

1. Odsouhlasení zápisu z předcházejícího jednání
– schváleno bez připomínek všemi členy

2. Příprava na volby předsedy a místopředsedy EFTCO v 1/2009
– Předseda navržen K-J.Shürmann, místopředsedů navrženo více, bude komunikováno elektronickou 

poštou

3. SQAS TC – Stav členské základny

– Fa Transchim - Constantin Cantacuz (RO), “SG” ltd -Mariela Georgieva (BG)
– Členové kteří nebyli účastní 3 jednání v kuse (TUR, PG, IT)

4. Komunikace – ECTA, Cefic
– SQAS Integrace – 10-11.6.2008 – společná schůzka Cefic-ECTA-EPCA-ITCO-EFTCO v návaznosti na 

spolupráci nad SQAS systémem, společným používáním, atd. Cefic – pořádá placené logistické fórum 
Sustainable chemical logistics in a changing environment – 13.11.2008 – HK a KJS se budou účastnit 
a presentovat EFTCO na konferenci

– Tank Guide – dotazy přímo na členy – je možné, že se obrátí i na nás
– Dotaz od MTSZ – Mají být informace o čistění obsaženy v Safety Data Sheet, který odchází s dodávkou 

materiálu (v rámci problematiky Reach)



DETAIL II. Informace ze zasedání EFTCO Amsterdam (29.10.2008)

5. Účetnictví EFTCO
– Předložena výroční zpráva za 2007-08, doporučení auditora v návaznosti na výběry v 

hotovosti a plánu výnosů a nákladů v dlouhodobém horizontu +5 let
– Současná situace 16,6 kEUR (k 31.3.2008), část peněz na termínovaném vkladu, cca 

100 EUR/m

6. Problematika ECD 
– Definice a doporučení – viz. txt dokument – „ECD guidlines“

– Problematika významu „dokument o čištění“ x „dokument o čistotě“ – POZOR – velké
procento nezasvěcených si toto plete a chce po čističkách nemožné

– Opět byla diskutovány definice, které mají stejný cíl: „vysledovatelnost“
– Řešeny dotazy ECTA na box 6 a 8 v návaznosti na „povinné“ a „nezávazné“
– Podvodné případy – FRANCIE – dopravci společně s čističkou kopírovali ECD – bude 

snaha toto řešit s Cefic a ECTA, (SCHP ČR, Česmad)

7. e-ECD – pracovní skupina pilotního projektu
– Originální software zastřešený EFTCO – velmi drahý, přes 100 kEUR
– DE – zapojeny 2 čističky pomocí Lotus Notes a IS ,viz. zápis od DVTI, hlavní body:

• 1. Cleaning requirements for specific products
• 2. Requirements for the cleaning station
• 3. Quality Management
• 4. Documentation



DETAIL III. Informace ze zasedání EFTCO Amsterdam (29.10.2008)

6. Food Cleaning – informace o HQCC
– HQCC – high quality cleaning ceriticate – vyvinuto p.Philipowski při ENFIT, je to 

obdoba ECD, pro Food i Chemicals (nutno zaujmout stanovisko do 12/2008)

9a. 2009/1/29 – zasedání EFTCO - Brusel
– volba nového prezidenta EFTCO – Karl-Josef Shürmann
– volba nového více-prezidenta (zatím 3 návrhy)

– tvorba střednědobého plánu na rozvoj EFTCO do Východní Evropy

9b. 2009/5-6 – 10 výroční zasedání EFTCO - PRAHA
– pro CACS – přípravy na toto jednání, výběr hotelu, jednacích prostor a důstojného 

místa na oslavení 10 výročí založení EFTCO

– ČR v tu dobu předsedá EU – možno spojit s politickou aktivitou SCHP ČR – ECRN
– Zvolení realizačního týmu (plán nákladů, organizační zajištění zasedání, atd.)



Děkuji za pozornost

Ing. David Pinka

předseda představenstva CACS
tel.+420 476 162 734, +420 736 506 735

david.pinka@unipetrol.cz

sekretariát: Ing. Špaček tel. +420 226 793 574
Dělnická 12, 170 00, Praha 7

www.cacs.cz



BACK UP slides



CACS – mise a vize

Sdružení, které si vytklo za cíl srovnat krok s Evropou 
v oblasti čištění cisteren a kontejnerů pro přepravu 

chemických látek.

Naše hlavní cíle přispívají ke snížení zbytečných přesunů
prázdných cisteren po ČR a tak ke snížení energetické

náročnosti přepravy, odlehčení dopravních tras a snížení
znečištění životního prostředí, to vše v souladu odpovědným 

zacházení s nebezpečnými chemickými látkami.

CACS představuje spolehlivého a důvěryhodného 
partnera pro „vyčištěné“ přepravní obaly.



Dopravní řetězec  a ECD
Příjemce - vykládka

Odesílatel - nakládka Čistící stanice: ECD

Neautorizovaná
čistící stanice 

Dopravce

Dopravce

následující přeprava

čištění



Proč ECD? – pohled výrobce

• Aby si byl výrobce jistý, že jeho produkt dodaný v 
obalech (cisternách), které byly vyčištěny v souladu s 
požadavky EFTCO nemohou způsobit kontaminaci 
výrobního zařízení jeho zákazníka.

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

• Aby si byl výrobce jistý, že i kdyby došlo průběhu 
přepravy k mimořádné události, nedojde k následné
mimořádné události vlivem chemické reakce vyvolané
smísením zbytků z předchozí nakládky a loženého zboží.



• Aby si konečný zákazník - příjemce zboží byl jistý, 
že stočením dodaného produktu nedojde ke 
kontaminaci jeho zásobníků z důvodu nedokonale 
vyčištěné a následně naplněné cisterny.

• Snížení rizika sekundárních efektů - ohrožení výroby 
(odstávka pro nutné čištění), ekonomické ztráty, 
možnost chemické reakce – mimořádná událost, atd.

Proč ECD? – pohled příjemce



• Aby si byl dopravce jistý, že v průběhu přepravy nedojde 
k mimořádné události např. vlivem chemické reakce 
vyvolané smísením zbytků z předchozí nakládky a 
loženého zboží.

• Aby dopravce ušetřil čas, ujeté kilometry, náklady na 
opakované čištění v zahraničí - v západní Evropě je před 
nakládkou u seriozních chem. společností ECD striktně
vyžadováno !!!

• Aby dopravce mohl lépe řešit reklamace, v případech kdy 
se při vykládce zjistí, že materiál nemá požadované
kvalitativní parametry. (znečištěný, zásobník, potrubí, cisterna, atd.)

Proč ECD? – pohled dopravce



Vzory ECD používané v ČR
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ECD – chemical industry

• 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 navíc po dopravci 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 ukončeným dokladem o čištění (ECD) !!!!


