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ZPRÁVA OVĚŘOVATELE 

O PLNĚNÍ PROGRAMU RESPONSIBLE CARE – ODPOVĚDNÉ PODNIKÁNÍ 

V CHEMII 

 

Ověřovaná organizace 

Česká asociace čisticích stanic (CACS) 

Zástupce ověřované organizace 

Ing, David Pinka, předseda 

Ověřovatel pověřený Výborem HSE SCHP ČR 

Mgr. Vlastimil Souček 

Ing. Ladislav Špaček, CSc. 

Datum ověření 

9. 8. 2019 

Předložené materiály:  

 materiály zveřejněné na www.responsiblecare.cz a Námět pro další součinnost SCHP ČR 

a CACS v oblasti Responsible Care projednaný na 12. ŘVH CACS dne 12. 4. 2018  

 

Charakteristika organizace: 

Česká asociace čistících stanic (dále jen CACS) byla založena v roce 2006 z iniciativy Svazu 

chemického průmyslu ČR a několika podnikatelských subjektů zabývající se čištěním 

automobilových a železničních cisteren. Vznik CACS měl ohromný přínos pro propagaci a 

rozvoj SQAS (RC v dopravě) v České republice. V současné době musí mít zájemci o členství 

v CACS provedené hodnocení SQAS a dosáhnout v něm určité hranice úspěšnosti. 

V současné době má CACS 15 členů z nich ECD vydává 14 čisticích stanic, z toho 10 v 

České republice a 5 na Slovensku. 

CACS je řádným členem EFTCO (Evropská federace národních organizací čistících stanic) od 

roku 2007. Od svého založení je i kolektivním členem Svazu chemického průmyslu České 

republiky a současně se přihlásila k plnění principů Responsible Care. Od roku 2010 je 

působnost CACS rozšířená také na území Slovenské republiky. Členství v CACS umožní 

všem jejím členům vydávat jednotný dokument o čištění „ECD“ (EFTCO cleaning document) 

a to po úspěšném absolvování hodnocení SQAS. Služby, které členové CACS poskytují jsou 

určeny pro potřeby přepravy materiálů v chemickém, potravinářském a krmivářském 

průmyslu. V roce 2018 bylo realizováno u členu CACS 50.334 čištění.  

ECD představuje dokument, který má jednotnou strukturu a jsou v něm použity stejné kódy 

čištění v rámci celé Evropy. Od počátku roku 2019 je funkční elektronická platforma 

„ECLIC“, s cílem zvýšit transparentnost a rychlost sdílení informací, křížovou kontrolu 

uvedených dat, rychlost dohledání dokumentů a tak významně přispět ke snížení 

administrativní zátěže, eliminaci chyb a zejména padělání dokumentů. CACS se aktivně 

podílí na přípravě „elektronického ECD“ a rozšíření mezi společnosti v ČR a SR.   

CACS byla v roce 2013 zapsána do Seznamu partnerů Responsible Care a jako první národní 

asociace čisticích stanic získala právo užívat logo Responsible Care. Již v roce 2011 získala 

http://www.responsiblecare.cz/
http://www.eftco.org/
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právo užívat logo Responsible Care společnost UNIPETROL DOPRAVA, s.r.o., člen CACS. 

K plnění principů se postupně přihlásily tyto členské organizace – AWT ROSCO (2009), 

SPETRA CZ s.r.o. (2010), Aqua-truck, s.r.o. a GS Sokotrans s.r.o. (2013) a Tank Wash 

s.r.o. Roudnice nad Labem (2018). Aktuálně se k plnění principů Responsible Care hlásí 6 

z 10 členských organizací působících v České republice.  

V roce 2016 se CACS stala součástí TRINS, když její členové nabídli a interně zavedli 

přednostní čištění cisteren pro překládání chemikálií při havárii při přepravě chemikálií. 

Na základě výsledků VH CACS v roce 2018 byl zapracována do www.responsiblecare.cz 

nová možnost sumarizovat výsledky dosažené členskými společnostmi CACS hlásících se 

k plnění principů Responsible Care v struktuře lépe odpovídající provozu čistících stanic.  

Do uzavřeného prostoru pro ohlašování výsledků se doposud nezaregistrovali zástupci 

společností SPETRA CZ a TANK WASH, tedy možnost ohlašovat a sumarizovat výsledky 

pomocí tohoto upraveného nástroje nebyla využita.  

Postup společnosti při přípravě žádosti: 

CACS se přihlásila k plnění principů Responsible Care v roce 2006. Právo užívat logo RC 

získal poprvé v roce 2013 a obhájila ho v letech 2015 a 2017. Při přípravě letošních obhajob 

se ukázalo, že stávající model je překonaný a CACS by měla získat právo užívat logo na 

základě smluvního vztahu a péče o rozvoj oblasti péče o zdraví, bezpečnost a životní 

prostředí v členských společnostech, obdobně jako SCHOD ČR. Logo RC společnost 

využívání na firemním webu a firemním hlavičkovém papíru. Nepovolené užití loga zjištěno 

nebylo. 

Řídící úloha vedení společnosti: 

- Závazek naplňovat ve všech svých aktivitách základní principy Programu je nedílnou 

součástí podnikatelské strategie.  

- Více se věnovat soustavnému zlepšování a osvětě. 

- Bude využita nabídka modelu projednaného na VH CACS 2018. 

Product Stewardship: 

Jediným „produktem“ je ECD a kvalita čištění. 

Stanovisko zástupců zaměstnanců: 

Asociace zaměstnává v současné době pouze dva zaměstnance na částečný pracovní 

úvazek, stanovisko neposkytli. 

Dialog společnosti s externími partnery: 

www.cacs.cz  

Výkazu základních indikátorů, Zprávy o vlivu na životní prostředí a Sebehodnocení jsou 

zveřejňovány na www.cacs.cz a v letech 2015 a 2018 i na www.responsiblecare.cz. 

Umisťování na web www.responsiblecare.cz ale neprobíhá každoročně, jak by mělo. 

Soulad s právními předpisy v oblasti životního prostředí a bezpečnosti práce: 

Společnost usiluje o plnění právních předpisů a dosahování lepších výsledků, než jsou v nich 

uvedené. 

http://www.responsiblecare.cz/
http://www.cacs.cz/
http://www.cacs.cz/
http://www.responsiblecare.cz/
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Mimořádné situace/havárie v hodnoceném období a jejich vyřešení: 

Za hodnocené poslední dva roky nedošlo k havárii. Důsledně je rozvíjena práce s nehodami 

a skoro nehodami, nejen na úrovni jednotlivých členů, ale i na úrovni CACS. 

Dobrovolné dohody: 

Základní formou dobrovolné dohody je přistoupení k plnění principů Responsible Care v 

rámci něho se CACS zapojila od roku 2016 i do TRINS.  

 

OVĚŘENÍ SEBEHODNOCENÍ SPOLEČNOSTI  

V průběhu ověřování vyšlo najevo, že došlo k nedorozumění při vyplňování výkazu a 

samohodnocení. Proto byl výkaz zpracován z pohledu CACS a samohodnocení z pohledu 

jednoho z členů asociace. Jedním z důvodů, proč k tomu došlo, byla nevhodnost stávajícího 

modelu samohodnocení pro společnost typu CACS, která zastřešuje členské společnosti. 

Vyplněné samohodnocení tedy nebylo možné použít pro hodnocení společnosti CACS. 

Ověřování ale ukázalo, že společnost nadále sleduje principy RC a snaží se o jejich aplikaci. 

Členství v CACS je podmíněno dosažením limitní hranice v externě hodnoceném SQAS, dále 

CACS pracuje na úpravě každoročního výkazu RC pro jednotlivé čistící stanice, aby bylo více 

vypovídající pro tuto skupinu podniků. 

Došlo k dohodě, že CACS se soustředí na práci s členskými organizacemi v duchu závěrů 

své 12. ŘVH z dubna 2018. Soustředí se na využití sumarizace indikátorů prostřednictvím 

www.responsiblecare.cz v rozsahu, který bude užitečný pro její členy a celou asociaci. V tomto 

směru CACS aktivně povede své členy.     

 

ZÁVĚR 

Na základě osobně provedeného ověření konstatujeme, že principy programu RC jsou 

nedílnou součástí interních procesů společnosti CACS. Stávající forma hodnocení této 

společnosti je v dnešní době překonaná a bez větší vypovídající hodnoty. CACS by se měla 

stát smluvním partnerem SCHP ČR v oblasti Responsible Care a to v horizontu dvou let. 

Proto: 

D O P O R U Č U J E M E 

propůjčit společnosti CACS oprávnění užívat logo Responsible Care na navrhované 

období dalších dvou let, tedy do roku 2021. 

Dne 12. 8. 2019 

Ověřovatelé:  Mgr. Vlastimil Souček 

 

 Ing. Ladislav Špaček, CSc. 

 

 

Za CACS: Ing. David Pinka          

http://www.responsiblecare.cz/

