BALENÍ

Pozor na IBC
s neplatným UN číslem!
Před dvěma lety se ve společnosti DONAUCHEM začaly objevovat IBC kontejnery, které byly sice deklarované jako IBC s platným UN číslem, ale požadavky pro přepravu nebezpečných věcí podle dohody ADR nesplňovaly.

N

a tento problém nás upozornil Pavel Mika, manažer
logistiky a vratných obalů ve
společnosti DONAUCHEM:
„Chtěl bych varovat všechny firmy, které IBC kontejnery nakupují, aby tyto
obaly důsledně kontrolovaly a nevystavovaly se obrovskému riziku.“

V čem spočívá nezpůsobilost
těchto obalů pro přepravu nebezpečných věcí? Kdo je dodává?

Bohužel jsme u nás ve firmě objevili
IBC kontejnery, které nesplňují požadavky na přepravu nebezpečných věcí.
Klece a nádoby měly různá UN čísla,
pocházely od dvou různých výrobců.
Zjistili jsme, že nám tyto obaly dodala společnost OBAL CENTRUM. Podle
dohody ADR takovéto obaly pro přepravu nebezpečných věcí nelze používat. Proto jsme je museli vyřadit.

Jak na vaši reklamaci
reagovat dodavatel – tedy
firma OBAL CENTRUM?

Poprvé jsme se s tímto problémem
setkali v roce 2011. Společnost OBAL
CENTRUM byla okamžitě upozorněna na skutečnost, že dodává IBC

kontejnery, které pro přepravu nebezpečných věcí nelze použít. Její zástupci v první chvíli tvrdili, že UN čísla
jsou platná. Po nějaké době sice naše
námitky uznali, a navrhli částečnou
kompenzaci, avšak tehdy byly inkriminované IBC již dávno v naší společnosti vyhrazeny pouze pro látky, které
nevyžadují obaly s platným UN číslem.
Vzhledem k vyčíslování rozdílu užitné
hodnoty IBC s platným UN a neplatným UN a s ohledem na případné
komplikované finanční vyjádření podstoupeného rizika při používání IBC
s neplatným UN se naše společnost
rozhodla od finanční kompenzace
ustoupit a dále se s tímto problémem
nezabývat.
Osobně jsem však doufal, že společnost OBAL CENTRUM bude své
klienty v zájmu jejich ochrany informovat o tom, že chybovala, uvedla je
v omyl a vystavila je riziku. Toto riziko
je možné eliminovat pouze tím, že se
IBC přestanou s okamžitou platností
používat pro přepravu nebezpečných
věcí. Bohužel se tak nestalo a problémy s IBC kontejnery společnosti
OBAL CENTRUM se stále na českém
trhu opakovaly. Přišli jsme na to, že v

pořádku nejsou ani některé IBC kontejnery našich odběratelů, které jsou
u nás plněny.

Kdo nese zodpovědnost
za používání obalů?

Zodpovědnost za naplněný obal nese
odesilatel. Pokud nezjistí, že obaly
neodpovídají předpisům na přepravu
nebezpečných věcí, vystavuje se obrovskému riziku. V případě nehody by
nemohlo dojít k pojistnému plnění.
A to nemluvím o případech, kdyby došlo k újmě na zdraví nebo dokonce ke
smrtelnému zranění.

Nenarušuje to vztahy
s vašimi zákazníky?

Je velice nepříjemné, když k nám zákazník pošle dvacet IBC kontejnerů
k naplnění a z toho dvanáct z nich nesplňuje požadavky k přepravě nebezpečných věcí, protože nemá platné UN číslo. Je těžké zákazníkovi vysvětlovat, že
zboží nemůžeme odeslat, protože nám
nedodal certifikované obaly, byť je tak
v dobré víře pořídil.
▪
S Pavlem Mikou hovořil
Václav Podstawka

DONAUCHEM má IBC z jiných zdrojů
Žádná společnost na světě, tedy ani
naše, se nemůže vyhnout některým
chybám. Ano, v souvislosti s IBC kontejnery naše společnost řešila reklamaci, jejíž podstatou mělo být zjištění,
že IBC kontejnery námi údajně dodané
v období roku 2010 a 2011 jsou složeny
z různých komponentů. Je zcela zřejmé, že naše společnost se může pouze
vyjadřovat po letech k těmto zjištěním,
když po dobu více než dvou roků tyto
IBC kontejnery (jako obaly) byly předmětem dodávek zboží mezi různými
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třetími společnostmi zcela mimo naši
kontrolu. I přes tuto zjevnou skutečnost
jsme - nikoliv jako uznání odpovědnosti,
ale pouze jako výraz úcty k našim zákazníkům - nabídli spolupráci při inspekci a
revizi kontejnerů, které hodlá reklamující společnost nadále používat k ochraně,
přepravě a skladování látek klasifikovaných jako nebezpečné.
Společnost DONAUCHEM známe, je to
náš zákazník na rozměrově menší obaly.
Co víme, tak IBC kontejnery nakupuje z
jiných zdrojů, v tomto segmentu obalů

nemáme žádný vztah. Pouze jsme pro
ni před lety zpracovali analýzu, jaké zboží lze balit do IBC kontejnerů. Nám tato
společnost nesdělila ve věci IBC kontejnerů žádné stanovisko. Bude-li mít nějaké téma k jednání, jistě nám to sdělí.
Karel Valík,
OBAL CENTRUM
Vyjádření pana Valíka bylo redakčně
zkráceno. Originál je k dispozici v redakci.
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