Proè SQAS?
Rozhovor
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TRANS je firma, která si uvìdomuje co vozí
a ví, e jakékoli posouzení je pro takovou
spoleènost pøínosem.
Co bylo dùvodem zaloení Asociace
CACS?
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Rozhovor s panem Tomáem Lulkem,
regionálním manaerem spoleènosti Moody Intenational pro Èeskou republiku.
Jak se vae firma dostala k posuzování
SQAS?
Nae spoleènost v roce 2002 vyhrála výbìrové øízení na certifikaci ISO 9001 dopravních firem v projektu skupinové implementace
QMS. A tak jsme se stali jednou z certifikaèních spoleèností, která mìla více jak edesát
dopravních firem ve formì klientù. Z tohoto
portfolia naich zákazníkù se zaèaly ozývat
hlasy o potøebì posouzení SQAS. Take jsme
zaèali pátrat, kde a jak vykolit posuzovatele
a tím následnì uspokojit poadavky naich
klientù. Mezi prvními dopravními firmami byla
spoleènost LC SOKOTRANS, která následnì vznesla poadavek i na posouzení SQAS
èistící stanice u dceøiné spoleènosti GS SOKOTRANS.

V pøípadì, e èistící stanice je posouzena
na SQAS a pøi tomto posouzení prokáe,
e se chová kvalitnì, ekologicky a bezpeènì
pøi èitìní autocisteren, eleznièních kotlových vozù nebo speciálních kontejnerù, mùe
potom vydávat potvrzení, kterým následnì
øidiè, nebo eleznièní dopravce prokazuje
správné a ekologické vyèitìní. Protoe tento
doklad nazývaný European Cleaning Document (ECD) je registrovaným dokumentem
Evropské asociace èistících stanic EFTCO,
museli jsme zaloit Èeskou asociaci èistících
stanic CACS (www.cacs.cz), která se následnì stala plnohodnotným èlenem EFTCO. A proto dnes ji vechny posouzené
stanice, které jsou èleny CACS (GS SOKOTRANS, UNIPETROL DOPRAVA, VADS)
mohou tento dokument vydávat. O správnosti
nastoupené cesty svìdèí skuteènost, e platnost a význam ECD se roziøuje i na èitìní
pøepravních prostøedkù pro potraviny.
Proè by mìl chtít øidiè, dopravce, potamo chemický producent potvrzení o vyèitìní?
V pøípadì nehody kamionu mezi èistící stanicí a místem nakládky, je øidiè bez problémù
schopen dokázat, e cisterna je èistá a tudí
není potøeba takového zásahu, jako v pøípadì

cisterny plné nebo nevyèitìné. Je to bìná
praxe v západní Evropì. V pøípadì chemického výrobce je to doklad o tom, e jeho zboí nebude znehodnoceno, a také, e v dobì
nakládky nemùe dojít k neádoucí chemické reakci v dùsledku neádoucího zbytku
z pøedelé pøepravy. Z hlediska bezpeènosti
pøepravy je dále nepøedstavitelné, aby zmiòovaná chemická reakce (napø. polymerace)
byla nastartovaná z dùvodu nekvalitnì vyèitìné cisterny. Reakce je ve vìtinì pøípadù
doprovázena nárùstem tlaku a teploty  následky by mohly být fatální. V neposlední øadì
je potøeba zmínit sníení vlivu pøeprav
a èitìní na ivotní prostøedí. Dnes je bìnou
praxí, e ECD je vyadováno i finálním odbìratelem, který má jistotu, e nenakupuje kontaminované zboí.
Má ECD jetì nìjaký jiný význam?
Pro èistící stanice i dopravce v procesu
pøeprav, èitìní a následných nakládek rozhodnì není zanedbatelný ani ekonomický
pøínos. Dopravce a ji tuzemský nebo zahranièní, mìl po vykládce v Èeské republice
monost cisternu vyèistit, ale po vyèitìní
obdrel atest, který spousta firem v západní
Evropì nerespektovala, pøestoe vyèitìní
jeho cisterny bylo provedeno kvalitnì. Dopravce, potamo jeho øidiè, byl èasto po pøedloení takového atestu z místa nakládky
vykázán vìtou: Pøijeï k nám naloit, a bude mít ECD. V takovém pøípadì øidiè odjel
na nejblií èistièku v daném regionu, èím
najezdil desítky, nìkdy stovky kilometrù jen

Proè právì firma ze Sokolova?
Jedním z dùvodù je, e firma má nìmecké majitele, kteøí by bez posouzení SQAS nemohli konkurenènì obstát a proto nechali
posoudit i svou firmu v Èechách. Druhým,
a neménì dùleitým dùvodem je úzké napojení na sokolovskou chemièku, do které jezdí i zahranièní dopravci a ti jednoznaènì
posouzení SQAS vyadují, jako jedno
z kritérií moné spolupráce. Za tøetí SOKO-
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stanice je pak zøejmá autoreflexe, kdy hodnocení SQAS jasnì poukáe na problémy,
nestandardní postupy, pøípadnì nedocenìní maximálního významu nìkterých oblastí
s èitìním souvisejících. Odstranìní zjitìných nedostatkù by mìlo vést k neustálému
zvyovaní kvality poskytovaných slueb.
Jaká je souèasná situace?
V letoním roce jedna èistící stanice
po tøech letech certifikát SQAS obhájila, dalí
dvì absolvovaly hodnocení poprvé a dvì èistící stanice jsou v rùzném stádiu pøíprav 
jejich hodnocení se pøedpokládá v horizontu
nìkolika málo mìsícù. Uvìdomíme-li si,
e ustavující valná hromada CACS se konala
v øíjnu 2006, je zøejmé, e za uplynulý rok
se v této oblasti udìlal kus práce. Výsledky
byly nedávno prezentovány na 1. odborném
semináøi konaném v Bohumínì, kterého
se kromì èlenù asociace zúèastnili i hosté
ze Slovenska, Holandska a Nìmecka.
Má posuzování a dodrování SQAS
u èistících stanic budoucnost?
proto, aby si dojel za nemalou èástku penìz
pro ECD ani by nìkdo provedl kontrolu a posoudil kvalitu pøedchozího èitìní. K tomu
bylo nutné zapoèítat èasovou ztrátu a v neposlední øadì i pokozené dobré jméno dopravce, který svým pozdním pøistavením
vozidla k nakládce mohl zpùsobit ztráty ve
výrobì zákazníka èekajícího na dodávku surovin. Podtreno, seèteno: èitìní cisteren je
nedílnou souèástí pøeprav. Je to poskytování slueb, které musí plnit poadavky dopravce a ten nebude mít zájem o sebelepí
sluby, pokud nebudou splòovat jasné kritérium pro dalí nakládku v podobì ECD.

Proè, kdy je celé posouzení postaveno
na normách, které ji èistící stanice mají
certifikované, se nevydá hodnotící certifikát SQAS automaticky?
Praxe ji v øadì pøípadù prokázala, e dotazník obsahující 550 otázek v rukách kvalifikovaného odborníka dokáe odhalit spoustu
nedostatkù pøímo v praxi. Z pohledu èistící

V pøípadì, e se do tohoto programu zapojí vechny èlánky logistického øetìzce,
od výrobcù pøes dopravce, pøekladitì a
ke koneènému zákazníkovi, vèetnì sloek
záchranného systému a orgánù státní správy, bude SQAS vèetnì jeho posuzování a následného vydávání certifikátù urèitì ku
prospìchu odborné i laické veøejnosti.

Jak probíhá vlastní posouzení?
Vlastní posouzení organizace na SQAS
provádí posuzovatel, který pouívá dotazník,
který je volnì dostupný na webových stránkách Evropského svazu chemického prùmyslu CEFIC: www.sqas.org.
Otázky v dotazníku jsou sestaveny z poadavkù ISO 9001, ISO 14001, OHSAS
18001, ADR/RID a zkueností a technických
poadavkù na vlastní èistící zaøízení. Vechny otázky jsou postaveny tak, aby byla monost odpovìdi anone. Pøièem ano jsou
pøi vyhodnocení dotazníku plusové body, které na konci posouzení objektivnì ukáí,
jak na tom posuzovaná organizace v souèasné chvíli je.
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