Řídí se zákonem č. 185/2001 Sb.

(v platném znění zákona č.188/2004 Sb.)

1

Protože se musí předpokládat, že mohou obsahovat PCB:

2

Protože provozovatel nemá doklad, že původní (první) náplň neobsahovala PCB:

3

Protože provozovatel nemá doklad, že zařízení bylo dekontaminováno:

4

5

§ 26, odst. d):
Zařízení, která mohou obsahovat PCB – olejové transformátory, kondenzátory s kapalným dielektrikem, rezistory,
indukční cívky a další elektrotechnická zařízení plněná kapalinou, hydraulická důlní zařízení nebo části těchto
zařízení, obsahující více než 6 litrů kapalin.

§ 39, odst. (7):
Právnické osoby a fyzické osoby oprávněné k podnikání, které provozují zařízení s obsahem PCB větším než 6 litrů
nebo skladují zařízení nebo látky s obsahem PCB v celkové koncentraci vyšší než 0,005 % hm., jsou povinny vést
samostatně evidenci o tomto zařízení a látkách v rozsahu stanoveném prováděcím právním předpisem a oznámit
tuto skutečnost ministerstvu (MŽP) do 3 měsíců od účinnosti tohoto zákona (15. srpen 2001). Změny v evidovaných
skutečnostech jsou tyto osoby povinny zasílat každoročně do 15. února následujícího roku ministerstvu. Způsob
ohlašování stanoví prováděcí právní předpis.

§ 26, odst. b):
Zařízení obsahující PCB – každé zařízení, které obsahuje, nebo obsahovalo PCB a nebylo dekontaminováno.

Protože zařízení je považováno za kontaminované, i když se v zařízeních vymění náplň:
§ 27, odst. (5):
Provozovatelé zařízení obsahujících PCB a podléhajících evidenci nesmějí tato zařízení doplňovat. Do doby vyřazení
z provozu mohou tato zařízení pouze udržovat tak, aby PCB, které jsou v nich obsaženy, vyhovovaly technickým
normám, aby zařízení byla v dobrém provozním stavu a aby nedocházelo k úniku jejich náplně.

Protože provozovatel musí mít doklad o dekontaminaci vnitřních konstrukcí zařízení
(stěny, vinutí atd.). Nepostačí doklad o výměně původní náplně:
Vyhláška č. 384/2001 Sb., § 2, odst. (1):
Rozhodčí metody pro stanovení koncentrace PCB v provozních kapalinách zařízení jsou uvedeny v příloze č. 1
pod body 1 a 2. Rozhodčí metody pro stanovení obsahu PCB v ostatních materiálech jsou uvedeny v příloze č. 1
pod bodem 4. (Tj. norma DIN 38414-20 pro tuhé usazeniny PCB v zařízeních!!!)

6

Protože provozovatel nemá zkompletovanou dokumentaci, aby dozorné orgány mohly potvrdit
vyřazení zařízení z evidence. Teprve pak je zařízení „i administrativně“ bez PCB!:
Vyhláška č. 384/2001 Sb., § 6, odst. (1):
Evidence a ohlašování podle § 39 odst. 7 zákona se vede na evidenčním listu, jehož vzor je uveden v příloze č. 2.
Koncentrace PCB se zjišťuje podle § 2.

7

Protože když provozovatel neprokáže (viz bod 5), že jeho zařízení neobsahuje PCB dle zákona,
vystavuje se možné pokutě až do výše 10 mil. Kč/každý případ!:
§ 66, odst. (4), bod f:
Pokutu až do výše 10 mil. Kč uloží inspekce fyzické osobě oprávněné k podnikání nebo právnické osobě, která neplní
povinnosti stanovené tímto zákonem při nakládání s vybranými výrobky nebo odpady nebo zařízeními podle části čtvrté.
(Poznámka: ze čtvrté části zákona jsou čerpány body 1–6 tohoto textu)

Doporučujeme svěřit všechna provozovaná zařízení podléhající zákonu č.185/2001 Sb. do komplexní péče odborné
společnosti, která převezme zodpovědnost za zaevidování, vedení evidence, zastupování při jednání s ČIŽP, dekontaminaci,
likvidaci, vyřazení z evidence zařízení a vzniklých odpadů.

C E LT I C T R A D E A B I L I T Y

