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ZÁKON
ze dne

2011

o látkách, které poškozují ozonovou vrstvu, a o fluorovaných skleníkových plynech
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
CELEX 32009R1005, 32006R0842

§1
Předmět úpravy
(1) Tento zákon navazuje na přímo použitelné předpisy Evropské unie1),2) a upravuje
práva a povinnosti osob a působnost správních úřadů při ochraně ozonové vrstvy Země
a klimatického systému Země před nepříznivými účinky regulovaných látek podle článku 3
odst. 4 nařízení č. 1005/2009 o látkách, které poškozují ozonovou vrstvu, v platném znění
(dále jen „regulovaná látka“), a fluorovaných skleníkových plynů.
1)

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1005/2009 ze dne 16. září 2010 o látkách, které poškozují
ozonovou vrstvu, v platném znění.
2)
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 842/2006 ze dne 17. května 2006 o některých fluorovaných
skleníkových plynech.
Nařízení Komise (ES) č. 303/2008 ze dne 2. dubna 2008, kterým se v souladu s nařízením Evropského
parlamentu a Rady (ES) č. 842/2006 stanoví minimální požadavky a podmínky pro vzájemné uznávání k
certifikaci společností a pracovníků, pokud jde o chladicí a klimatizační zařízení a tepelná čerpadla obsahující
některé fluorované skleníkové plyny.
Nařízení Komise (ES) č. 304/2008, kterým se podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 842/2006
stanoví minimální požadavky na certifikaci společností a pracovníků a podmínky pro vzájemné uznávání
certifikace, pokud jde o stacionární systémy požární ochrany a hasicí přístroje obsahující některé fluorované
skleníkové plyny.
Nařízení Komise (ES) č. 305/2008 ze dne 2. dubna 2008, kterým se podle nařízení Evropského parlamentu a
Rady (ES) č. 842/2006 stanoví minimální požadavky na certifikaci pracovníků provádějících znovuzískávání
některých fluorovaných skleníkových plynů z vysokonapěťových spínacích zařízení a podmínky pro vzájemné
uznávání této certifikace.
Nařízení Komise (ES) č. 306/2008 ze dne 2. dubna 2008, kterým se podle nařízení Evropského parlamentu a
Rady (ES) č. 842/2006 stanoví minimální požadavky na certifikaci pracovníků provádějících znovuzískávání
rozpouštědel na bázi některých fluorovaných skleníkových plynů ze zařízení a podmínky pro vzájemné uznávání
této certifikace.
Nařízení komise (ES) č. 307/2008 ze dne 2. dubna 2008, kterým se podle nařízení Evropského
parlamentu a Rady (ES) č. 842/2006 stanoví minimální požadavky na školicí programy a podmínky pro
vzájemné uznávání osvědčení o školení pracovníků, pokud jde o klimatizační systémy některých motorových
vozidel obsahujících některé fluorované skleníkové plyny.
Nařízení Komise (ES) č. 308/2008 ze dne 2. dubna 2008, kterým se podle nařízení Evropského parlamentu a
Rady (ES) č. 842/2006 stanoví forma oznámení školicích a certifikačních programů členských států.
Nařízení Komise (ES) č. 1493/2007 ze dne 17. prosince 2007 kterým se podle nařízení Evropského parlamentu a
Rady (ES) č. 842/2006 zavádí formát pro zprávu předkládanou výrobci, dovozci a vývozci některých
fluorovaných skleníkových plynů.
Nařízení Komise (ES) č. 1494/2007 ze dne 17. prosince 2007, kterým se podle nařízení Evropského parlamentu
a Rady (ES) č. 842/2006 stanoví způsob označování a další požadavky na označování produktů a zařízení
obsahujících určité fluorované skleníkové plyny.
Nařízení Komise (ES) č. 1497/2007 ze dne 18. prosince 2007, kterým se v souladu s nařízením Evropského
parlamentu a Rady (ES) č. 842/2006 stanoví standardní požadavky na kontrolu těsnosti stacionárních systémů
požární ochrany obsahujících některé fluorované skleníkové plyny.
Nařízení Komise (ES) č. 1516/2007 ze dne 19. prosince 2007, kterým se v souladu s nařízením Evropského
parlamentu a Rady (ES) č. 842/2006 stanoví standardní požadavky na kontrolu těsnosti stacionárních chladicích
a klimatizačních zařízení a tepelných čerpadel obsahujících některé fluorované skleníkové plyny.
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(2) Tento zákon byl oznámen v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady
98/34/ES ze dne 22. června 1998 o postupu při poskytování informací v oblasti technických
norem a předpisů a pravidel pro služby informační společnosti, ve znění směrnice 98/48/ES.
CELEX 32009R1005, 32006R0842

§2
Základní pojmy
Pro účely tohoto zákona se rozumí
a) provozovatelem osoba skutečně zajišťující technický provoz zařízení, které obsahuje
fluorované skleníkové plyny; není-li známa nebo neexistuje, považuje se za provozovatele
vlastník takového zařízení,
b) recyklací výrobků zpracování vyřazených výrobků za účelem znovuzískání regulovaných
látek nebo fluorovaných skleníkových plynů a materiálového využití.
CELEX 32009R1005

§3
Zneškodnění a znovuzískávání regulovaných látek
(1) Osoba, která nabude regulované látky, jejichž použití je v rozporu s přímo
použitelným předpisem Evropské unie1), je povinna bez zbytečného odkladu, nejpozději však
do 3 měsíců od okamžiku nabytí těchto látek, tyto látky zneškodnit. Pokud jí byl vydán
certifikát podle § 10 odst. 2 písm. g), zneškodní regulované látky způsobem stanoveným
v certifikátu. Pokud není držitelem certifikátu, je povinna ve stejné lhůtě zajistit předání
těchto látek osobě, která je držitelem certifikátu (dále jen „certifikovaná osoba“) a o předání
regulovaných látek provést zápis, který pro účely kontroly uchovává po dobu 5 let.
(2) Znovuzískávání regulovaných látek při odstranění zařízení na konci jeho životnosti
může vykonávat pouze osoba,
a) která je certifikovanou osobou pro znovuzískávání fluorovaných skleníkových plynů podle
přímo použitelných předpisů Evropské unie2), nebo
b) pro kterou tuto činnost vykonává certifikovaná osoba pro znovuzískávání fluorovaných
skleníkových plynů podle přímo použitelných předpisů Evropské unie2).
CELEX 32009R1005

§4
Podmínky provozu zařízení obsahujícího regulované látky
(1) Zařízení obsahující nejméně 300 kg regulovaných látek je možné provozovat pouze,
pokud je v něm instalován systém detekce úniků. Osoba provozující toto zařízení kontroluje
systém detekce úniků alespoň jednou za 12 měsíců.
(2) Osoba provozující zařízení s obsahem nejméně 3 kg regulovaných látek je povinna
vést evidenční knihu zařízení, uchovat ji pro účely kontroly v místě provozu zařízení po dobu
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5 let a předložit ji ke kontrole na výzvu kontrolního orgánu. Do evidenční knihy zařízení se
zaznamenají
a) údaje podle článku 23 odst. 3 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES)
č. 1005/2009,
b) množství náplně a druh regulované látky,
c) datum servisních činností,
d) úkony údržby a revize spojené se zařízením, včetně kontroly úniku regulované látky,
e) číslo certifikátu osoby provádějící servisní činnost, její jméno, popřípadě jména,
příjmení a adresu,
f) stručný popis provedené činnosti, včetně stručného popisu závady,
g) výsledek provedené revize,
h) množství uniklé regulované látky zjištěné výpočtem,
i) množství a druh doplněného oleje,
j) množství znovuzískané regulované látky nebo oleje a jejich další použití; při jejím
předání certifikované osobě číslo jejího certifikátu, její jméno, popřípadě jména, příjmení
a adresu,
k) při přechodu zařízení na jinou regulovanou látku nebo fluorovaný skleníkový plyn
označení této nové regulované látky nebo fluorovaného skleníkového plynu a jejich množství.
(3) Ministerstvo životního prostředí (dále jen „ministerstvo“) stanoví vyhláškou vzor
evidenční knihy zařízení.
CELEX 32008R1272

§5
Označování výrobků nebo zařízení, které obsahují regulované látky
(1) Dovozce a vývozce výrobků nebo zařízení, které obsahují regulované látky, jsou
povinni uvádět v kolonce 31 celní deklarace název a označení regulované látky a kód
kombinované nomenklatury.
(2) Výrobce, dovozce, vývozce, prodejce a přepravce výrobků nebo zařízení, které
obsahují regulované látky, jsou povinni na vyžádání ministerstva, České inspekce životního
prostředí, České obchodní inspekce nebo příslušného celního úřadu předložit dodací list a
celní doklady k jejich kontrole.
(3) Výrobky a zařízení obsahující regulované látky, u kterých přímo použitelný předpis
Evropské unie3) vyžaduje jejich označení, lze na území České republiky uvést na trh jen,
pokud je jejich označení uvedeno v českém jazyce nebo slovenském jazyce.
§6
Poplatek za regulované látky
(1) Poplatníkem poplatku za regulované látky je výrobce a dovozce regulovaných látek a
výrobků, které je obsahují.
3)

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 ze dne 16. prosince 2008 o klasifikaci, označování
a balení látek a směsí, o změně a zrušení směrnic 67/548/EHS a 1999/45/ES a o změně nařízení (ES)
č. 1907/2006.
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(2) Předmětem poplatku za regulované látky jsou regulované látky a výrobky, které je
obsahují.
(3) Od poplatku za regulované látky se osvobozují regulované látky použité jako vstupní
suroviny pro přepracování na jiné chemické sloučeniny.
(4) Základem poplatku za regulované látky je množství regulované látky v kilogramech.
Sazba poplatku za regulované látky činí 400 Kč za kilogram regulované látky.
(5) Poplatek za regulované látky se vypočte jako součin základu a sazby.
(6) Poplatková povinnost k poplatku za regulované látky vzniká
a) uvedením regulované látky nebo výrobku, které ji obsahují, na trh,
b) dovozem regulované látky nebo výrobku, které ji obsahují, nebo
c) použitím regulované látky pro vlastní potřebu.
(7) Poplatek za regulované látky je splatný do 30. dubna roku následujícího po
kalendářním roce, ve kterém vznikla poplatková povinnost.
(8) Správcem poplatku za regulované látky je Česká inspekce životního prostředí.
(9) Poplatek za regulované látky je příjmem Státního fondu životního prostředí České
republiky a je účelově vázán pro použití k ochraně ozonové vrstvy Země.
CELEX 2007R1494

§7
Označování výrobků a zařízení obsahujících fluorované skleníkové plyny
Výrobky nebo zařízení, které obsahují fluorované skleníkové plyny, u kterých přímo
použitelné předpisy Evropské unie2) vyžadují jejich označení, lze na území České republiky
uvést na trh jen, pokud je jejich označení uvedeno v českém jazyce nebo slovenském jazyce.
CELEX 32008R0303, 32008R0304, 32008R0305, 32008R0306

§8
Hodnotící subjekt
(1) Činnost hodnotícího subjektu podle článku 11 nařízení Komise (ES) č. 303/2008,
článku 11 nařízení Komise (ES) č. 304/2008, článku 6 nařízení Komise (ES) č. 305/2008 nebo
článku 5 nařízení Komise (ES) č. 306/2008 lze vykonávat pouze na základě povolení
ministerstva.
(2) Žádost o vydání povolení podle odstavce 1 musí kromě obecných náležitostí
obsahovat
a) výpis z obchodního rejstříku nebo výpis ze živnostenského rejstříku,
b) kompletní seznam zkušebních otázek,
c) kompletní seznam přístrojového vybavení pro provádění praktických zkoušek, včetně
fotodokumentace, výrobních čísel a majetkoprávní vztah k tomuto vybavení,
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d) vzor osvědčení o absolvování certifikační zkoušky,
e) popis činnosti hodnotícího subjektu, včetně přípravy žádosti o certifikát pro uchazeče,
f) informace pro uchazeče o průběhu zkoušek a zkušebních podmínkách,
g) doklad o zaplacení správního poplatku.
(3) Ministerstvo vydá povolení, pokud žadatel splňuje požadavky stanovené přímo
použitelnými předpisy Evropské unie2).
(4) Hodnotící subjekt je povinen
a) postupovat v souladu se zkušebními materiály, které jsou součástí povolení,
b) provádět praktickou část zkoušky na přístrojovém vybavení uvedeném v povolení,
c) uchovat záznamy o teoretické a praktické části zkoušky uchazečů včetně jednotlivých
a celkových výsledků hodnocení po dobu 5 let,
d) nepožadovat po uchazečích o složení teoretické a praktické zkoušky povinné absolvování
školení,
e) posílat ministerstvu jednou za měsíc elektronicky seznam osob, které úspěšně složily
teoretickou a praktickou zkoušku; seznam obsahuje jméno, popřípadě jména, a příjmení
zkoušené osoby, její sídlo nebo místo podnikání, telefon nebo adresu elektronické pošty,
kategorii složené zkoušky, datum složení jednotlivých zkoušek a evidenční číslo osvědčení,
f) informovat ministerstvo a Českou inspekci životního prostředí 1 měsíc před konáním
zkoušky o místě a termínu konání zkoušky.
(5) Hodnotící subjekt provádí zkoušení uchazečů prostřednictvím zkušební komise.
Členy zkušební komise jmenuje na návrh hodnotícího subjektu a odvolává ministerstvo.
Zkušební komise má nejméně 3 členy.
(6) Hodnotící subjekt je povinen neprodleně, nejdéle však do 15 dnů oznámit
ministerstvu změnu
a) identifikačních údajů, nebo
b) údajů podle odstavce 2 písm. b) až f).
(7) Ministerstvo může změnit jím vydané povolení, zjistí-li, že došlo ke změně, která
může mít podstatný vliv na činnost hodnotícího subjektu, nebo dojde-li ke změně podmínek
rozhodných pro vydání povolení.
(8) Ministerstvo může zrušit jím vydané povolení, dojde-li při výkonu povolení k
závažnému nebo opakovanému porušení povinností stanovených tímto zákonem nebo přímo
použitelným předpisem Evropské unie o některých fluorovaných skleníkových plynech a jeho
prováděcími předpisy.
(9) Povolení zaniká
a) smrtí nebo prohlášením za mrtvého,
b) zánikem právnické osoby,
c) zánikem živnostenského oprávnění,
d) dnem nabytí právní moci rozhodnutí o zrušení povolení, nebo
e) dnem doručení oznámení hodnotícího subjektu o ukončení své činnosti ministerstvu.
CELEX 32008R0307

§9
Atestační subjekt
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(1) Činnost atestačního subjektu podle článku 3 nařízení Komise (ES) č. 307/2008 lze
vykonávat pouze na základě povolení ministerstva.
(2) Žádost o vydání povolení podle odstavce 1 musí kromě obecných náležitostí
obsahovat
a) výpis z obchodního rejstříku nebo výpis ze živnostenského rejstříku,
b) podrobný popis učebních osnov,
c) soubor podkladových materiálů pro uchazeče,
d) obsah závěrečné zkoušky,
e) název osvědčení a jeho vzor,
f) popis vybavení a zařízení, na kterém budou předmětné činnosti demonstrovány,
a majetkoprávní vztah k tomuto vybavení a zařízení,
g) doklad o zaplacení správního poplatku.
(3) Ministerstvo vydá povolení, pokud žadatel splňuje požadavky stanovené přímo
použitelnými předpisy Evropské unie2).
(4) Atestační subjekt je povinen
a) postupovat v souladu s výukovými materiály, které jsou součástí povolení,
b) uchovat záznamy o školení a účastnících školení po dobu 5 let,
c) vydávat osvědčení o školení pouze fyzickým osobám, které absolvovaly školení zahrnující
minimální dovednosti a znalosti uvedené v příloze nařízení Komise (ES) č. 307/2008
zakončené zkouškou k ověření získaných znalostí,
d) informovat ministerstvo a Českou inspekci životního prostředí 1 měsíc před konáním
zkoušky o místě a termínu konání zkoušky.
(5) Atestační subjekt je povinen neprodleně, nejdéle však do 15 dnů oznámit ministerstvu
změnu
a) identifikačních údajů, nebo
b) údajů podle odstavce 2 písm. b) až f).
(6) Ministerstvo může změnit jím vydané povolení, zjistí-li, že došlo ke změně, která
může mít podstatný vliv na činnost atestačního subjektu, nebo dojde-li ke změně podmínek
rozhodných pro vydání povolení.
(7) Ministerstvo může zrušit jím vydané povolení, dojde-li při výkonu povolení k
závažnému nebo opakovanému porušení povinností stanovených tímto zákonem nebo přímo
použitelným předpisem Evropské unie o některých fluorovaných skleníkových plynech a jeho
prováděcími předpisy.
(8) Povolení zaniká
a) smrtí nebo prohlášením za mrtvého,
b) zánikem právnické osoby,
c) zánikem živnostenského oprávnění,
d) dnem nabytí právní moci rozhodnutí o zrušení povolení, nebo
e) dnem doručení oznámení atestačního subjektu o ukončení své činnosti ministerstvu.
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CELEX 32009R1005, 32006R0842

§ 10
Certifikace
(1) Jen certifikovaná osoba může v oblasti fluorovaných skleníkových plynů vykonávat
činnosti, které stanoví přímo použitelné předpisy Evropské unie2).
(2) Jen certifikovaná osoba může v oblasti regulovaných látek vykonávat
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)

servis zařízení obsahujícího regulované látky,
kontrolu těsnosti chladících a klimatizačních zařízení obsahujících regulované látky,
kontrolu těsnosti systémů požární ochrany obsahujících regulované látky,
recyklaci regulovaných látek,
znovuzískávání regulovaných látek při recyklaci výrobků,
regeneraci regulovaných látek,
zneškodňování regulovaných látek, nebo
skladování halonů pro potřeby jejich kritického použití podle přímo použitelných
předpisů Evropské unie1).

(3) Žádost o vydání certifikátu k činnostem podle odstavců 1, 2 písm. a) až d) musí
kromě obecných náležitostí obsahovat doklad o splnění požadavků stanovených přímo
použitelnými předpisy Evropské unie2).
(4) Žádost o vydání certifikátu k činnostem podle odstavce 2 písm. e) až h) musí kromě
obecných náležitostí obsahovat
a) rozhodnutí krajského úřadu o udělení souhlasu k provozování zařízení k využívání nebo
odstraňování odpadů,
b) v případě žádosti o certifikát k činnostem podle odstavce 2 písm. e) až g) doklad
o školení fyzických osob vykonávajících znovuzískávání, regeneraci nebo zneškodňování
regulovaných látek,
c) popis použité technologie a
d) v případě žádosti o certifikát k činnosti podle odstavce 2 písm. g) způsob zneškodňování
regulovaných látek.
(5) Certifikát vydává ministerstvo. Ministerstvo vydá certifikát, pokud žadatel splňuje
požadavky stanovené přímo použitelnými předpisy Evropské unie2).
(6) Při výkonu činnosti musí certifikovaná osoba dodržovat postupy pro nakládání
s regulovanými látkami nebo fluorovanými skleníkovými plyny anebo zařízeními
obsahujícími tyto látky.
(7) Ministerstvo může změnit jím vydaný certifikát, zjistí-li, že došlo ke změně, která
může mít podstatný vliv na činnost certifikované osoby, nebo dojde-li ke změně podmínek
rozhodných pro vydání certifikátu.
(8) Ministerstvo může zrušit certifikát při závažném porušení podmínek uvedených
v certifikátu nebo povinností stanovených tímto zákonem anebo povinností stanovených
přímo použitelnými předpisy Evropské unie1), 2).
(9) Certifikát zaniká
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a) smrtí nebo prohlášením za mrtvého,
b) zánikem právnické osoby,
c) dnem nabytí právní moci rozhodnutí o zrušení certifikátu, nebo
d) dnem doručení oznámení certifikované osoby o ukončení své činnosti ministerstvu.
(10) Provozovatel mobilní technologie znovuzískávání regulovaných látek a fluorovaných
skleníkových plynů při recyklaci výrobků domácího chlazení musí oznámit České inspekci
životního prostředí alespoň 14 dnů před zahájením provozu přistavení mobilní technologie
znovuzískávání regulovaných látek a fluorovaných skleníkových plynů při recyklaci výrobků
domácího chlazení do zařízení ke sběru odpadů. Oznámení obsahuje adresu místa výkonu
činnosti, stupně úpravy, datum zahájení činnosti a datum jejího předpokládaného ukončení.
(11) Ministerstvo stanoví vyhláškou rozsah požadovaných znalostí ke znovuzískávání,
regeneraci nebo zneškodňování regulovaných látek a postupy pro činnosti uvedené
v odstavcích 1 nebo 2 s výjimkou postupů spočívajících v kontrole těsnosti chladících nebo
klimatizačních zařízení anebo systémů požární ochrany, obsahujících fluorované skleníkové
plyny.
CELEX 32009R1005, 32006R0842

§ 11
Podávání zpráv
(1) Osoba, která v kalendářním roce
a) získá od osoby z jiného členského státu Evropské unie více než 100 kg fluorovaných
skleníkových plynů,
b) předá osobě do jiného členského státu Evropské unie více než 100 kg fluorovaných
skleníkových plynů,
c) zneškodní více než 100 kg fluorovaných skleníkových plynů, nebo
d) uvede poprvé na trh na území České republiky, s výjimkou dovozu, znovuzíská,
recykluje, regeneruje nebo zneškodní regulované látky,
podá nejpozději do 31. března následujícího kalendářního roku ministerstvu zprávu, ve které
uvede názvy a množství získaných, předaných nebo zneškodněných fluorovaných
skleníkových plynů, s uvedením členského státu, ze kterého byly tyto látky získány nebo do
kterého byly předány, a původ látek, které byly zneškodněny, nebo názvy a množství
regulovaných látek uvedených na trh, znovuzískaných, recyklovaných, regenerovaných nebo
zneškodněných, s uvedením původu těch látek, které byly zneškodněny.
(2) Osoba, která skladuje halony nebo vlastní systém požární ochrany anebo hasicí
přístroj s halony, je povinna do 31. března za uplynulý kalendářní rok podat zprávu
ministerstvu obsahující jeho typ a popis instalace, počet a množství v něm obsažených halonů,
množství použitých halonů, množství skladovaných halonů, opatření ke snižování jejich emisí
a odhad těchto emisí.
(3) Zprávy podle odstavců 1 a 2 podává osoba prostřednictvím integrovaného systému
plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí4).
(4) Ministerstvo stanoví vyhláškou vzory zpráv podle odstavců 1 a 2.
4)

Zákon č. 25/2008 Sb., o integrovaném registru znečišťování životního prostředí a integrovaném systému
plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí a o změně některých zákonů.
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CELEX 32009R1005, 32006R0842, 32008R0303, 32008R0304, 32008R0305, 32008R0306,
32008R0307

§ 12
Uznání odborné kvalifikace
(1) Osoba oprávněná k uznání odborné kvalifikace podle zákona o uznávání odborné
kvalifikace5) se považuje za certifikovanou osobu, pokud předá ministerstvu kopii certifikátu
vydaného jí jiným členským státem Evropské unie podle přímo použitelných předpisů
Evropské unie2) v úředně ověřeném překladu do českého jazyka; v případě certifikátu ve
slovenském jazyce se překlad nevyžaduje.
(2) Ministerstvo osobu podle odstavce 1 zapíše do seznamu podle § 13 bez zbytečného
odkladu po doručení dokladů uvedených v odstavci 1.
§ 13
Seznam certifikovaných osob
Ministerstvo vede a uveřejňuje způsobem umožňujícím dálkový přístup seznam
certifikovaných osob podle jednotlivých činností, ke kterým byl certifikát vydán. Seznam
obsahuje název nebo jméno, popřípadě jména, a příjmení certifikované osoby, její sídlo nebo
místo podnikání, telefon nebo adresu elektronické pošty a číslo certifikátu.
CELEX 32009R1005, 32006R0842

§ 14
Opatření k nápravě
(1) Při zjištění závažného porušení povinností uložených tímto zákonem nebo přímo
použitelnými předpisy Evropské unie1),2) Česká inspekce životního prostředí uloží osobě
porušující tyto povinnosti opatření k nápravě.
(2) Česká inspekce životního prostředí může uložit osobě porušující povinnost, aby
učinila na svůj náklad opatření směřující k nezávadnému zneškodnění, případně recyklaci
nebo regeneraci regulovaných látek, fluorovaných skleníkových plynů nebo výrobku, který je
obsahuje.
(3) Rozhodnutí o nákladech je součástí rozhodnutí o uložení opatření k nápravě. Odvolání
proti tomuto rozhodnutí nemá odkladný účinek.
CELEX 32009R1005, 32006R0842

§ 15
Přestupky
(1) Fyzická osoba, která drží regulované látky, jejichž použití je v rozporu s přímo
použitelným právním předpisem Evropské unie1), se dopustí přestupku tím, že v rozporu s § 3
odst. 1
a) nezneškodní nebo nezajistí předání certifikované osobě ke zneškodnění regulovanou látku,
nebo

5)

Zákon č. 18/2004 Sb., o uznávání odborné kvalifikace a jiné způsobilosti státních příslušníků členských států
Evropské unie a o změně některých zákonů (zákon o uznávání odborné kvalifikace), ve znění pozdějších
předpisů.
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b) neprovede zápis o předání regulovaných látek nebo takový zápis po stanovenou dobu
neuchová.
(2) Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že provádí činnost uvedenou v § 8 odst. 1 bez
povolení.
(3) Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že provádí činnost uvedenou v § 9 odst. 1 bez
povolení.
(4) Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že provádí činnost uvedenou v § 10 odst. 1
nebo 2 bez certifikátu.
(5) Fyzická osoba, která skladuje halony nebo vlastní systém požární ochrany anebo
hasicí přístroj s halony, se dopustí přestupku tím, že v rozporu s § 11 odst. 2 nepodá zprávu
obsahující jeho typ a popis instalace, počet a množství v něm obsažených halonů, množství
použitých halonů, množství skladovaných halonů, opatření ke snižování jejich emisí a odhad
těchto emisí.
(6) Fyzická osoba používající nádobu k přepravě nebo skladování fluorovaných
skleníkových plynů se dopustí přestupku tím, že v rozporu s přímo použitelným předpisem
Evropské unie o některých fluorovaných skleníkových plynech nezajistí po uplynutí doby její
životnosti znovuzískání v ní obsažených zbytků fluorovaných skleníkových plynů.
(7) Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že v rozporu s přímo použitelným předpisem
Evropské unie o některých fluorovaných skleníkových plynech vykonává kontrolu těsnosti,
znovuzískávání, instalaci, údržbu nebo servis bez certifikátu.
(8) Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že v rozporu s přímo použitelným předpisem
Evropské unie o látkách, které poškozují ozonovou vrstvu, uvede na trh výrobek nebo
zařízení, které obsahují regulované látky nebo jsou na regulovaných látkách závislé.
(9) Fyzická osoba provádějící údržbu nebo opravu stávajících chladících nebo
klimatizačních zařízení nebo tepelných čerpadel se dopustí přestupku tím, že neopatří tato
zařízení označením podle článku 11 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č.
1005/2009.
(10) Za přestupek lze uložit pokutu do
a) 1 000 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 8,
b) 500 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavců 1 nebo 6,
c) 250 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavců 2 až 4 nebo 7,
d) 100 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 5 nebo 9.

CELEX 32008R1272

Správní delikty právnických a podnikajících fyzických osob
§ 16
(1) Právnická nebo podnikající fyzická osoba, která drží regulované látky, jejichž použití
je v rozporu s přímo použitelným předpisem Evropské unie1), se dopustí správního deliktu
tím, že v rozporu s § 3 odst. 1
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a) nezneškodní nebo nezajistí předání certifikované osobě ke zneškodnění regulovanou látku,
nebo
b) neprovede zápis o předání regulovaných látek nebo takový zápis po stanovenou dobu
neuchová.
(2) Právnická osoba nebo podnikající fyzická osoba se dopustí správního deliktu tím, že
a) v rozporu s § 4 odst. 1 nemá instalován systém detekce úniků u zařízení obsahujícího
nejméně 300 kg regulovaných látek,
b) v rozporu s § 4 odst. 1 neprovede kontrolu systému detekce úniků alespoň jednou za 12
měsíců, nebo
c) v rozporu s § 4 odst. 2 nevede, neuchová nebo ke kontrole nepředloží evidenční knihu
zařízení.
(3) Dovozce nebo vývozce výrobků nebo zařízení, které obsahují regulované látky, se
dopustí správního deliktu tím, že v rozporu s § 5 odst. 1 neuvede v kolonce 31 celní deklarace
název nebo označení regulované látky nebo kód kombinované nomenklatury.
(4) Výrobce, dovozce, vývozce, prodejce nebo přepravce výrobků nebo zařízení, které
obsahují regulované látky, se dopustí správního deliktu tím, že v rozporu s § 5 odst. 2 na
vyžádání nepředloží dodací list nebo celní doklady k jejich kontrole.
(5) Právnická nebo podnikající fyzická osoba, která uvádí na území České republiky na
trh výrobky nebo zařízení, které obsahují regulované látky, u kterých přímo použitelný
předpis Evropské unie3) vyžaduje jejich označení, se dopustí správního deliktu tím, že v
rozporu s § 5 odst. 3 nezajistí označení těchto výrobků nebo zařízení v českém jazyce nebo
slovenském jazyce.
(6) Za správní delikt se uloží pokuta do
a) 2 500 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavců 3 až 5,
b) 1 500 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavců 1 nebo 2.
CELEX 32009R1005

§ 17
(1) Právnická nebo podnikající fyzická osoba, která uvádí na území České republiky na
trh výrobky nebo zařízení, které obsahují fluorované skleníkové plyny, u kterých přímo
použitelné předpisy Evropské unie2) vyžadují jejich označení, se dopustí správního deliktu
tím, že v rozporu s § 7 nezajistí označení těchto výrobků nebo zařízení v českém jazyce nebo
slovenském jazyce.
(2) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se dopustí správního deliktu tím, že provádí
činnost uvedenou v § 8 odst. 1 bez povolení.
(3) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se dopustí správního deliktu tím, že provádí
činnost uvedenou v § 9 odst. 1 bez povolení.
(4) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se dopustí správního deliktu tím, že provádí
činnost uvedenou v § 10 odst. 1 nebo 2 bez certifikátu.

12

(5) Certifikovaná osoba se dopustí správního deliktu tím, že nedodržuje závazné postupy
podle § 10 odst. 6.
(6) Právnická nebo podnikající fyzická osoba, která je provozovatelem mobilní
technologie znovuzískávání regulovaných látek a fluorovaných skleníkových plynů při
recyklaci výrobků domácího chlazení, se dopustí správního deliktu tím, že v rozporu s § 10
odst. 10 neoznámí České inspekci životního prostředí alespoň 14 dnů před zahájením provozu
přistavení mobilní technologie.
(7) Právnická osoba nebo podnikající fyzická osoba se dopustí správního deliktu tím, že
nepodá ministerstvu zprávu podle § 11 odst. 1, jestliže
a)
získá od osoby z jiného členského státu Evropské unie více než 100 kg fluorovaných
skleníkových plynů,
b)
předá osobě do jiného členského státu Evropské unie více než 100 kg fluorovaných
skleníkových plynů,
c)
zneškodní více než 100 kg fluorovaných skleníkových plynů, nebo
d)
uvede poprvé na trh na území České republiky, znovuzíská, recykluje, regeneruje nebo
zneškodní regulované látky.
(8) Právnická nebo podnikající fyzická osoba, která skladuje halony nebo vlastní systém
požární ochrany anebo hasicí přístroj s halony, se dopustí správního deliktu tím, že v rozporu
s § 11 odst. 2 nepodá zprávu obsahující jeho typ a popis instalace, počet a množství v něm
obsažených halonů, množství použitých halonů, množství skladovaných halonů, opatření ke
snižování jejich emisí a odhad těchto emisí.
(9) Za správní delikt se uloží pokuta do
a) 1 000 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavců 1 až 4,
b) 500 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavců 5 až 8.
CELEX 32006R0842

§ 18
(1) Provozovatel chladicích a klimatizačních zařízení, tepelných čerpadel, včetně jejich
okruhů nebo systémů požární ochrany, které obsahují stanovené fluorované skleníkové plyny,
se dopustí správního deliktu tím, že v rozporu s přímo použitelným předpisem Evropské unie
o některých fluorovaných skleníkových plynech
a) nezajistí u aplikací s obsahem nejméně 3 kg fluorovaných skleníkových plynů kontrolu
těsnosti certifikovanou osobou,
b) nezajistí u nových aplikací s obsahem nejméně 3 kg fluorovaných skleníkových plynů
kontrolu těsnosti certifikovanou osobou před jejich uvedením do provozu,
c) nemá instalován řádně fungující systém detekce úniků pro aplikace s obsahem nejméně 300
kg fluorovaných skleníkových plynů,
d) nezajistí kontrolu systému detekce úniku alespoň jednou za 12 měsíců,
e) bezodkladně neopraví zjištěnou netěsnost,
f) neprovede následnou kontrolu těsnosti do 1 měsíce po opravě netěsnosti,
g) nevede záznamy o aplikacích s obsahem nejméně 3 kg fluorovaných skleníkových plynů,
nebo
h) neuvede v záznamech podle písmene g) požadované údaje.

13

(2) Provozovatel chladicích okruhů chladicích a klimatizačních zařízení a tepelných
čerpadel, zařízení obsahujících rozpouštědla na bázi fluorovaných skleníkových plynů,
systémů požární ochrany a hasicích přístrojů a vysokonapěťových spínačů se dopustí
správního deliktu tím, že v rozporu s přímo použitelným předpisem Evropské unie
o některých fluorovaných skleníkových plynech nezajistí znovuzískání fluorovaných
skleníkových plynů ze zařízení na konci jejich životnosti certifikovanou osobou.
(3) Právnická osoba nebo podnikající fyzická osoba používající nádobu k přepravě nebo
skladování fluorovaných skleníkových plynů se dopustí správního deliktu tím, že v rozporu
s přímo použitelným předpisem Evropské unie o některých fluorovaných skleníkových
plynech nezajistí po uplynutí doby její životnosti znovuzískání v ní obsažených zbytků
fluorovaných skleníkových plynů.
(4) Provozovatel zařízení obsahujícího fluorovaný skleníkový plyn se dopustí správního
deliktu tím, že v rozporu s přímo použitelným předpisem Evropské unie o některých
fluorovaných skleníkových plynech nezajistí, aby osoba provádějící kontrolu těsnosti zařízení,
znovuzískávání, instalaci, údržbu a servis měla potřebný certifikát.
(5) Výrobce, dovozce a vývozce fluorovaných skleníkových plynů se dopustí správního
deliktu tím, že v rozporu s přímo použitelným předpisem Evropské unie o některých
fluorovaných skleníkových plynech nepodá Evropské komisi a ministerstvu zprávu.
(6) Právnická osoba nebo podnikající fyzická osoba uvádějící na trh zařízení a výrobky
podle článku 7 odst. 2 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 842/2006 se dopustí
správního deliktu tím, že v rozporu s tímto předpisem neoznačí tyto výrobky a zařízení.
(7) Právnická osoba nebo podnikající fyzická osoba uvádějící na trh chladící
a klimatizační výrobky a zařízení, jakož i tepelná čerpadla, která jsou odizolována pěnou
s fluorovanými skleníkovými plyny, se dopustí správního deliktu tím, že v rozporu s přímo
použitelným předpisem Evropské unie o některých fluorovaných skleníkových plynech
neoznačí před uvedením na trh tato zařízení štítkem s textem: „Pěna s fluorovanými
skleníkovými plyny“.
(8) Právnická osoba nebo podnikající fyzická osoba, která vyrábí zařízení, do kterého se
fluorované skleníkové plyny doplňují mimo výrobní místo, se dopustí správního deliktu tím,
že v rozporu s přímo použitelným předpisem Evropské unie o některých fluorovaných
skleníkových plynech neuvede doplněné množství a nenechá na štítku prostor pro označení
množství doplněného mimo výrobní závod a celkové množství fluorovaných skleníkových
plynů.
(9) Právnická osoba nebo podnikající fyzická osoba provádějící tlakové odlévání hořčíku
se dopustí správního deliktu tím, že v rozporu s přímo použitelným předpisem Evropské unie
o některých fluorovaných skleníkových plynech použije pro tuto činnost fluorid sírový
v množství 850 kg ročně a vyšším.
(10) Právnická osoba nebo podnikající fyzická osoba provádějící plnění pneumatik se
dopustí správního deliktu tím, že v rozporu s přímo použitelným předpisem Evropské unie
o některých fluorovaných skleníkových plynech k této činnosti použije fluorid sírový nebo
přípravek, který jej obsahuje.
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(11) Právnická osoba nebo podnikající fyzická osoba se dopustí správního deliktu tím, že
v rozporu s článkem 9 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 842/2006 uvede na trh
výrobky a zařízení s obsahem fluorovaných skleníkových plynů.
(12) Právnická osoba nebo podnikající fyzická osoba se dopustí správního deliktu tím, že
v rozporu s přímo použitelným předpisem Evropské unie o některých fluorovaných
skleníkových plynech vykonává kontrolu těsnosti, znovuzískávání, instalaci, údržbu nebo
servis bez certifikátu.
(13) Certifikovaná osoba se dopustí správního deliktu tím, že
a) v rozporu s přímo použitelným předpisem Evropské unie o standardních požadavcích na
kontrolu těsnosti stacionárních chladicích a klimatizačních zařízení a tepelných čerpadel
obsahujících některé fluorované skleníkové plyny provádí kontrolu těsnosti chladicího
zařízení, klimatizačního zařízení nebo tepelného čerpadla, nebo
b) v rozporu s přímo použitelným předpisem Evropské unie o standardních požadavcích na
kontrolu těsnosti stacionárních systémů požární ochrany obsahujících některé fluorované
skleníkové plyny provádí kontrolu těsnosti stacionárního systému požární ochrany.
(14) Právnická osoba nebo podnikající fyzická osoba vykonávající funkci hodnotícího
subjektu se dopustí správního deliktu tím, že v rozporu s přímo použitelným předpisem
Evropské unie o minimálních požadavcích a podmínkách pro vzájemné uznávání k certifikaci
společností a pracovníků, pokud jde o chladicí a klimatizační zařízení a tepelná čerpadla
obsahující některé fluorované skleníkové plyny,
a) nezahrne do zkoušek všechny stanovené minimální požadavky,
b) nepřijme postupy pro podávání zpráv a neuchovává záznamy, umožňující dokumentovat
jednotlivé i celkové výsledky hodnocení,
c) nezajistí, aby pro praktické zkoušky bylo k dispozici potřebné zařízení, nástroje
a materiály, nebo
d) zvýhodní nebo znevýhodní uchazeče nebo skupinu uchazečů.
(15) Právnická osoba nebo podnikající fyzická osoba vykonávající funkci hodnotícího
subjektu se dopustí správního deliktu tím, že v rozporu s přímo použitelným předpisem
Evropské unie o minimálních požadavcích a podmínkách pro vzájemné uznávání k certifikaci
společností a pracovníků, pokud jde o stacionární systémy požární ochrany a hasicí přístroje
obsahující některé fluorované skleníkové plyny,
a) nezahrne do zkoušek všechny stanovené minimální požadavky,
b) nepřijme postupy pro podávání zpráv a neuchovává záznamy, umožňující dokumentovat
jednotlivé i celkové výsledky hodnocení,
c) nezajistí, aby pro praktické zkoušky bylo k dispozici potřebné zařízení, nástroje
a materiály, nebo
d) zvýhodní nebo znevýhodní uchazeče nebo skupinu uchazečů.
(16) Právnická osoba nebo podnikající fyzická osoba vykonávající funkci hodnotícího
subjektu se dopustí správního deliktu tím, že v rozporu s přímo použitelným předpisem
Evropské unie o minimálních požadavcích na certifikaci pracovníků provádějících
znovuzískávání některých fluorovaných skleníkových plynů z vysokonapěťových spínacích
zařízení a podmínky pro vzájemné uznávání této kvalifikace,
a) nezahrne do zkoušek všechny stanovené minimální požadavky,
b) nepřijme postupy pro podávání zpráv a neuchovává záznamy, umožňující dokumentovat
jednotlivé i celkové výsledky hodnocení,
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c) nezajistí, aby pro praktické zkoušky bylo k dispozici potřebné zařízení, nástroje
a materiály, nebo
d) zvýhodní nebo znevýhodní uchazeče nebo skupinu uchazečů.
(17) Právnická osoba nebo podnikající fyzická osoba vykonávající funkci hodnotícího
subjektu se dopustí správního deliktu tím, že v rozporu s přímo použitelným předpisem
Evropské unie o minimálních požadavcích na certifikaci pracovníků provádějících
znovuzískávání rozpouštědel na bázi některých fluorovaných skleníkových plynů ze zařízení
a podmínky pro vzájemné uznávání této kvalifikace
a) nezahrne do zkoušek všechny stanovené minimální požadavky,
b) nepřijme postupy pro podávání zpráv a neuchovává záznamy, umožňující dokumentovat
jednotlivé i celkové výsledky hodnocení,
c) nezajistí, aby pro praktické zkoušky bylo k dispozici potřebné zařízení, nástroje
a materiály, nebo
d) zvýhodní nebo znevýhodní uchazeče nebo skupinu uchazečů.
(18) Právnická osoba nebo podnikající fyzická osoba vykonávající funkci atestačního
subjektu se dopustí správního deliktu tím, že v rozporu s přímo použitelným předpisem
Evropské unie o minimálních požadavcích na certifikaci pracovníků provádějících
znovuzískávání některých fluorovaných skleníkových plynů z klimatizačních systémů
motorových vozidel a podmínky pro vzájemné uznávání této kvalifikace
a) nezahrne do školení všechny minimální požadavky dovedností a znalostí, nebo
b) nevydá osvědčení o školení se stanovenými údaji.
(19) Za správní delikt se uloží pokuta do
a) 1 500 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavců 2, 3, 9 až 11,
b) 1 000 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 1 písm. a) až e) nebo g) nebo odstavců
6 až 8, 12, 14 až 18,
c) 500 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 1 písmeno f) nebo h) nebo odstavců 4, 5
nebo 13.
CELEX 32009R1005

§ 19
(1) Právnická osoba nebo podnikající fyzická osoba se dopustí správního deliktu tím, že
v rozporu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1005/2009,
a) vyrobí nebo uvede na trh regulovanou látku,
b) použije regulovanou látku,
c) uvede na trh regulovanou látku v nádobě, kterou nelze opětovně naplnit,
d) uvede na trh výrobek nebo zařízení, které obsahuje regulovanou látku nebo je na
regulované látce závislé,
e) neoznačí regulovanou látku,
f) doveze regulovanou látku nebo výrobek nebo zařízení, které obsahuje regulovanou látku
nebo je na regulované látce závislé,
g) vyveze regulovanou látku nebo výrobek nebo zařízení, které obsahují regulovanou látku
nebo jsou na regulované látce závislé, nebo
h) vyrobí, doveze, vyveze, uvede na trh nebo použije novou látku uvedenou v části A přílohy
II tohoto nařízení.
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(2) Právnická osoba nebo podnikající fyzická osoba, která použije jiné regulované látky
než hydrochlorfluoruhlovodíky pro základní laboratorní a analytické použití, se dopustí
správního deliktu tím, že v rozporu s přímo použitelným předpisem Evropské unie o látkách,
které poškozují ozonovou vrstvu,
a) se nezaregistruje u Evropské komise, nebo
b) neuvede požadované údaje.
(3) Právnická osoba nebo podnikající fyzická osoba, která vyrobí nebo uvede na trh
regulované látky jako vstupní suroviny nebo jako technologická činidla, se dopustí správního
deliktu tím, že v rozporu s přímo použitelným předpisem Evropské unie o látkách, které
poškozují ozonovou vrstvu, neopatří nádobu pro tyto látky zřetelným označením.
(4) Dovozce regulovaných látek se dopustí správního deliktu tím, že v rozporu s
nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1005/2009
a) nepředloží při dovozu dovozní licenci,
b) doveze regulovanou látku nebo výrobek nebo zařízení, které obsahují regulovanou látku
nebo jsou na regulované látce závislé, ze státu, který není smluvní stranou Montrealského
protokolu, nebo
c) nepodá zprávu podle článku 27 tohoto nařízení.
(5) Vývozce regulovaných látek se dopustí správního deliktu tím, že v rozporu s
nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1005/2009,
a) nepředloží při vývozu vývozní licenci,
b) vyveze regulovanou látku nebo výrobek nebo zařízení, které obsahují regulovanou látku
nebo jsou na regulované látce závislé, do státu, který není smluvní stranou Montrealského
protokolu, nebo
c) nepodá zprávu podle článku 27 tohoto nařízení.
(6) Výrobce regulovaných látek se dopustí správního deliktu tím, že nepodá zprávu podle
článku 27 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1005/2009 .
(7) Právnická osoba nebo podnikající fyzická osoba provádějící opravu a údržbu,
demontáž nebo likvidaci zařízení s obsahem regulovaných látek se dopustí správního deliktu
tím, že v rozporu s přímo použitelným předpisem Evropské unie o látkách, které poškozují
ozonovou vrstvu, neprovede znovuzískání regulované látky za účelem jejich zneškodnění,
recyklace nebo regenerace.
(8) Právnická osoba nebo podnikající fyzická osoba zneškodňující regulované látky se
dopustí správního deliktu tím, že v rozporu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES)
č. 1005/2009
a) nepoužívá některou z odpovídajících schválených technologií, nebo
b) nepodá zprávu podle článku 27 tohoto nařízení.
(9) Právnická osoba nebo podnikající fyzická osoba provozující chladicí, klimatizační
zařízení, tepelné čerpadlo nebo systém požární ochrany s obsahem regulované látky nejméně
3 kg se dopustí správního deliktu tím, že v rozporu s nařízením Evropského parlamentu a
Rady (ES) č. 1005/2009
a) nepřijme veškerá proveditelná preventivní opatření s cílem předejít jakýmkoliv únikům
a emisím regulovaných látek,
b) nezajistí pravidelnou kontrolu těsnosti,
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c) neodstraní zjištěné netěsnosti do 14 dnů,
d) nezajistí následnou kontrolu do jednoho měsíce po opravě úniku, nebo
e) nevede záznamy podle článku 23 odst. 3 tohoto nařízení.
(10) Právnická osoba nebo podnikající fyzická osoba používající regulované látky jako
vstupní surovinu, technologické činidlo nebo nezáměrně vyrábějící tyto látky při výrobě
jiných chemických látek se dopustí správního deliktu tím, že v rozporu s přímo použitelným
předpisem Evropské unie o látkách, které poškozují ozonovou vrstvu, nepřijme veškerá
použitelná opatření k předcházení emisím těchto látek nebo nepoužije technologie a postupy
předepsané Evropskou komisí.
(11) Právnická osoba nebo podnikající fyzická osoba používající regulované látky jako
vstupní surovinu, technologické činidlo, se dopustí správního deliktu tím, že nepodá zprávu
podle článku 27 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1005/2009.
(12) Právnická osoba nebo podnikající fyzická osoba uvádějící na trh regenerované
hydrochlorfluoruhlovodíky se dopustí správního deliktu tím, že neopatří nádobu na tyto látky
označením podle článku 11 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1005/2009.
(13) Právnická osoba nebo podnikající fyzická osoba provádějící údržbu nebo opravu
stávajících chladících nebo klimatizačních zařízení nebo tepelných čerpadel se dopustí
správního deliktu tím, že neopatří tato zařízení označením podle článku 11 nařízení
Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1005/2009.
(14) Za správní delikt se uloží pokuta do
a) 2 500 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 1 písm. a), c), d), f) až h), odstavce 4
písm. a) nebo b), odstavce 5 písm. a) nebo b), odstavce 7 nebo odstavce 8 písm. a),
b) 1 500 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 1 písm. b) nebo e), odstavce 9 písm.
b), c) nebo e) nebo odstavců 10 nebo 11,
c) 500 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavců 2 nebo 3, odstavce 4 písm. c), odstavce 5
písm. c), odstavce 6, odstavce 8 písm. b), odstavce 9 písm. a) nebo d) nebo odstavců 12 nebo
13.
CELEX 32009R1005, 32006R0842

Společná ustanovení ke správním deliktům
§ 20
(1) Právnická osoba za správní delikt neodpovídá, jestliže prokáže, že vynaložila veškeré
úsilí, které bylo možno požadovat, aby porušení povinnosti zabránila.
(2) Při určení výměry pokuty právnické osobě se přihlédne k závažnosti správního
deliktu, zejména ke způsobu jeho spáchání a jeho následkům a k okolnostem, za nichž byl
spáchán.
(3) Odpovědnost právnické osoby za správní delikt zaniká, jestliže správní orgán o něm
nezahájil řízení do 1 roku ode dne, kdy se o něm dozvěděl, nejpozději však do 3 let ode dne,
kdy byl spáchán.
(4) Správní delikty podle tohoto zákona v prvním stupni projednává Česká inspekce
životního prostředí.
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(5) Na odpovědnost za jednání, k němuž došlo při podnikání fyzické osoby nebo v přímé
souvislosti s ním, se vztahují ustanovení zákona o odpovědnosti a postihu právnické osoby.
(6) Pokuty vybírá a vymáhá Česká inspekce životního prostředí. Příjem z pokut je
příjmem Státního fondu životního prostředí České republiky.
Výkon státní správy
§ 21
Státní správu podle tohoto zákona vykonávají
a) ministerstvo,
b) Česká inspekce životního prostředí,
c) Česká obchodní inspekce,
d) celní úřady.
CELEX 32009R1005, 32006R0842

§ 22
Ministerstvo
a) vykonává působnost ústředního správního úřadu v oblasti ochrany ozonové vrstvy
a klimatického systému Země a na těchto úsecích řídí výkon státní správy,
b) rozhoduje o odvolání proti rozhodnutím vydaným Českou inspekcí životního prostředí,
c) vydává, mění a ruší jím vydané certifikáty,
d) vede a zveřejňuje seznam certifikovaných osob,
e) je příslušným orgánem pro podávání kopií zpráv podle článku 6 nařízení Evropského
parlamentu a Rady (ES) č. 842/2006 a podle čl. 27 nařízení Evropského parlamentu a Rady
(ES) č. 1005/2009,
f) podává zprávy podle článku 26 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1005/2009,
g) vydává, mění a ruší jím vydaná povolení pro hodnotící subjekt podle přímo použitelných
předpisů Evropské unie2) a § 8,
h) vydává, mění a ruší jím vydaná povolení pro atestační subjekt podle přímo použitelných
předpisů Evropské unie2) a § 9,
i) je příslušným orgánem pro činnosti uvedené v článku 10 odst. 7 a 8, článku 11 odst. 8,
článku 12 odst. 1 a 3, článku 14 odst. 2, 3 a 4, článku 17 odst. 3 a článku 28 odst. 5 nařízení
Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1005/2009.
CELEX 32009R1005, 32006R0842

§ 23
Česká inspekce životního prostředí
a) dozírá na dodržování povinností uvedených v tomto zákoně, v přímo použitelných
předpisech Evropské unie1),2) nebo rozhodnutích týkajících se ochrany ozonové vrstvy
a klimatického systému Země,
b) ukládá opatření k nápravě podle § 14,
c) projednává přestupky podle § 15 a správní delikty podle § 16 až 19.
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CELEX 32009R1005, 32006R0842

§ 24
Česká obchodní inspekce kontroluje označování výrobků nebo zařízení, které obsahují
regulované látky, podle přímo použitelného předpisu Evropské unie1) a výrobků nebo
zařízení, které obsahují fluorované skleníkové plyny, podle § 7.
CELEX 32009R1005

§ 25
(1) Celní úřady
a)
provádějí kontrolu dovozů a vývozů regulovaných látek a výrobků nebo zařízení, které
je obsahují, podle přímo použitelného předpisu Evropské unie1),
b)
provádějí kontrolu dovozů a vývozů fluorovaných skleníkových plynů a výrobků nebo
zařízení, které mohou tyto látky a plyny obsahovat, podle přímo použitelného předpisu
Evropské unie o některých fluorovaných skleníkových plynech,
c)
poskytují ministerstvu do 31. března údaje z celní evidence za předchozí kalendářní
rok podle přílohy k tomuto zákonu, které se týkají vývozů a dovozů regulovaných látek a
výrobků, které je obsahují, a dovozů a vývozů fluorovaných skleníkových plynů a výrobků,
které je obsahují,
d)
nepropustí do navrženého celního režimu regulované látky, fluorované skleníkové
plyny a výrobky nebo zařízení, které tyto látky obsahují, zjistí-li porušení přímo použitelných
předpisů Evropské unie1),2) nebo porušení § 5 odst. 1 až 3 nebo § 7.
(2) Celní úřady si při kontrole podle tohoto zákona mohou vyžádat odbornou pomoc
České inspekce životního prostředí.
CELEX 32009R1005, 32006R0842

Odebírání vzorků a zajištění věci
§ 26
(1) Pověření zaměstnanci České inspekce životního prostředí a celních úřadů jsou
oprávněni v případě podezření na porušení tohoto zákona odebírat vzorky za účelem zjištění
totožnosti regulovaných látek nebo fluorovaných skleníkových plynů a na náklady
kontrolovaných osob provádět nebo zajišťovat jejich rozbory.
(2) Pověření zaměstnanci České inspekce životního prostředí jsou oprávněni zajistit
regulované látky, fluorované skleníkové plyny nebo výrobky, které je obsahují, na náklady
kontrolované osoby v případě zjištění zakázaných regulovaných látek nebo fluorovaných
skleníkových plynů.
(3) Pověření zaměstnanci České inspekce životního prostředí jsou oprávněni zajistit
výrobky v případě podezření na přítomnost zakázané regulované látky nebo zakázaného
fluorovaného skleníkového plynu, a to až do zjištění výsledku provedeného rozboru. Náklady
s tím spojené hradí kontrolovaná osoba, jestliže se zjistí, že zajištěné výrobky regulovanou
látku nebo fluorovaný skleníkový plyn obsahují.
(4) O opatřeních podle odstavců 2 nebo 3 vydá Česká inspekce životního prostředí
rozhodnutí. Proti uloženému rozhodnutí České inspekce životního prostředí o zajištění

20

regulovaných látek, fluorovaných skleníkových plynů nebo výrobků, které je obsahují a které
nesplňují požadavky tohoto zákona nebo přímo použitelných předpisů Evropské unie1),2) může
kontrolovaná osoba podat do 3 pracovních dnů ode dne seznámení s uloženým opatřením
námitky. Námitky nemají odkladný účinek. Ředitel České inspekce životního prostředí
rozhodne o námitkách bez zbytečného odkladu. Jeho rozhodnutí je konečné. Písemné
rozhodnutí se doručí kontrolované osobě.
(5) Zajištění regulovaných látek, fluorovaných skleníkových plynů nebo výrobků, které je
obsahují, podle odstavců 2 nebo 3 trvá do doby, než Česká inspekce životního prostředí
pravomocně rozhodne o jejich propadnutí státu, pokud bude prokázáno porušení povinnosti
podle tohoto zákona nebo podle přímo použitelných předpisů Evropské unie1),2). Pokud
nebude prokázáno porušení povinnosti podle tohoto zákona nebo podle přímo použitelných
předpisů Evropské unie1),2), rozhodne Česká inspekce životního prostředí o vrácení
regulovaných látek, fluorovaných skleníkových plynů nebo výrobků, které je obsahují.

Přechodná ustanovení
§ 27
(1) Osoba, která přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona nabyla regulované látky,
jejichž použití je v rozporu s přímo použitelným předpisem Evropské unie1), je povinna
zajistit zneškodnění těchto látek nejpozději do 3 měsíců ode dne nabytí účinnosti tohoto
zákona.
(2) Rozhodnutí o pověření hodnotícím orgánem nebo atestačním subjektem vydaná podle
zákona č. 86/2002 Sb., ve znění účinném do dne nabytí účinnosti tohoto zákona, platí do 30.
června 2013.
(3) Certifikáty vydané nebo uznané podle zákona č. 86/2002 Sb., ve znění účinném do
dne nabytí účinnosti tohoto zákona, se považují za certifikát podle § 10 odst. 1 nebo 2 tohoto
zákona v rozsahu podmínek v nich stanovených.
(4) Správní řízení na úseku ochrany ozonové vrstvy Země a klimatického systému Země
před nepříznivými účinky regulovaných látek a fluorovaných skleníkových plynů zahájená
přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona se dokončí podle dosavadních právních předpisů.

Účinnost
§ 28
Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. července 2012.
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Příloha k zákonu č. …../2011 Sb.
Údaje z výpisu celní evidence poskytované ministerstvu celním úřadem
1. Celní úřad poskytuje ministerstvu údaje z celní evidence, které se týkají vývozu
a dovozu regulovaných látek a výrobků, které je obsahují a uvádění na trh fluorovaných
skleníkových plynů a výrobků, které je obsahují, a to
a) obchodní firma nebo název, sídlo a identifikační číslo osoby podnikatele nebo jméno,
popřípadě jména, příjmení a bydliště fyzické osoby,
b) země vývozu nebo dovozu,
c) země konečného určení,
d) popis každé látky s uvedením jejího názvu odpovídajícímu kombinované nomenklatuře
příslušného TARIC kódu.
2. Kód TARIC obsahuje tyto údaje:
a) Deklarant
b) Příjemce
Odesílatel
c) Nepřímý zástupce
d) Země odeslání (při dovozu)
Země určení (při vývozu)
e) Země obchodní
f) Kód Kombinované nomenklatury
g) Povaha látky (ještě nepoužitá, znovuzískaná nebo regenerovaná)
h) Množství
i) Datum propuštění
j) Celní režim
k) Číslo certifikátu.
3. V případě výrobků, které obsahují regulované látky nebo fluorované skleníkové
plyny, se neuvádějí údaje podle bodu 2 písm. f) a g).
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Důvodová zpráva
OBECNÁ ČÁST
a) Závěrečná zpráva z hodnocení dopadů regulace podle obecných zásad

U předkládaného materiálu není zpracováno hodnocení dopadů regulace (RIA), protože se na
tento materiál vztahuje výjimka ze zpracování RIA. Podle kapitoly I.3 „Obecných zásad pro
hodnocení dopadů regulace (RIA)“, které byly schváleny usnesením vlády č. 877/2007 jako
příloha, není nutné zpracovávat analýzu RIA u návrhů právních předpisů, jejichž obsahem
jsou pouze změny technického charakteru nemající žádný dopad na věcnou stránku právního
předpisu (tzn. nemají dopad na žádnou cílovou skupinu ani oblast). Předložený návrh nového
zákona o regulovaných látkách a fluorovaných skleníkových plynech představuje pouze
změnu legislativně-technického charakteru.
b) Odůvodnění hlavních principů navrhované právní úpravy
Ministerstvo životního prostředí vypracovalo návrh zákona o regulovaných látkách
a fluorovaných skleníkových plynech. Jedná se o zákon, který adaptuje do českého právního
řádu nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 842/2006 o některých fluorovaných
skleníkových plynech a nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1005/2009 o látkách,
které poškozují ozonovou vrstvu. Tento zákon je v téměř plném rozsahu převzat
z dosavadní úpravy, která byla obsažena v zákoně č. 86/2002 Sb. o ochraně ovzduší
a svým věcným obsahem je zcela totožný s dosavadním právním stavem. Nejedná se tedy
o zavádění nových povinností, ale pouze o oddělení hlavy III tohoto zákona do
samostatného předpisu v souvislosti s předložením nového zákona o ochraně ovzduší, který
již ochranu ozonové vrstvy ani fluorované skleníkové plyny neobsahuje. Důvodem pro toto
oddělení je skutečnost, že oba navrhované předpisy upravují zcela jiný okruh znečišťujících
látek, zcela jiný okruh znečišťovatelů a používají zcela odlišný systém ochrany a právních
nástrojů. Rovněž předmět ochrany je v obou případech odlišný, u ochrany ovzduší se jedná
o ochranu vnějšího ovzduší, tedy toho co dýcháme, zatímco v případě ozonové vrstvy
a klimatického systému Země se jedná o vrstvy atmosféry, které mají dopad zejména na
klima.
Následuje obecný popis problematiky převzatý z rozsáhlé novely hlavy III. zákona č. 86/2002
Sb. o ochraně ovzduší (zákon č. 483/2008 Sb.).
Fluorované skleníkové plyny, označované také jako tzv. F-plyny, se dělí do skupin
obsahujících částečně fluorované uhlovodíky (látky HFC), zcela fluorované uhlovodíky (látky
PFC), a fluorid sírový (SF6). Jejich seznam je uveden v příloze č. 1 k nařízení ES 842/2006.
F-plyny mají řadu velmi dobrých technických vlastností, pro které jsou v praxi široce
používány. Jde o stejné případy použití jako byly případy dřívějšího používání pro životní
prostředí značně nebezpečných halonů a freonů (dále „regulované látky“). V devadesátých
letech byly F-plyny zavedeny jako jejich náhrada. F-plyny se používají hlavně v oboru
chlazení, klimatizace a tepelných čerpadel, ve výrobě a aplikacích tepelných izolací, jako
hasiva v požární ochraně, při výrobě obuvi, průmyslových elektrických spínačů apod.
Celosvětová výroba a spotřeba F-plynů představuje každoročně asi milión tun a má stoupající
tendenci. Tyto látky se při používání dostávají formou emisí do ovzduší a podílejí se tak na
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jeho znečištění. Chemicky jsou velmi stálé a v atmosféře přetrvávají desítky až stovky let.
Nepříznivě přispívají ke změně globálního klimatu, za které se považuje především jeho
oteplování. Některé z nich jsou více než tisícinásobně škodlivější než oxid uhličitý, mají
vysoký potenciál globálního oteplování (GWP). Podle Kjótského protokolu se emise F-plynů
započítávají do limitů požadovaného snížení emisí skleníkových plynů, kterých mají jeho
signatářské země, včetně EU, v příštích letech dosáhnout. Pro EU to není snadný úkol a proto
její vrcholové orgány přijímají další přísná opatření k jeho splnění. Jedním z nich je i vydání
nařízení (ES) č. 842/2006, jehož cílem je právě snížení emisí některých fluorovaných
skleníkových plynů.
Nařízení (ES) o některých fluorovaných skleníkových plynech zavádí nové povinnosti
v oblasti využívání fluorovaných skleníkových plynů jako chladících médií, hasiv,
rozpouštědel a inertních plynů ve vysokonapěťových spínacích zařízeních.
Citované nařízení ukládá povinnosti nejen osobám, ale i členským zemím Evropských
společenství, zejména v oblasti provedení některých ustanovení, zavedení sankcí, systému
předávání zpráv a pod. Jedná se konkrétně o článek 5 odst. 2 a 4, podle kterých jsou členské
země povinny upravit požadavky na školení a certifikaci, dále o článek 6 odst. 4, podle
kterého jsou členské země povinny zavést systémy podávání zpráv a konečně o článek 13,
který členským zemím stanoví povinnost přijetí předpisů o sankcích ukládaných za porušení
tohoto nařízení.
Kromě tohoto nařízení upravuje problematiku chladicích médií a hasiv také nařízení
Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1005/2009 o látkách, které poškozují ozonovou
vrstvu. Podobně jako v případě nařízení o fluorovaných skleníkových plynech, i nařízení (ES)
č. 1005/2009 obsahuje ustanovení požadující po členských zemích přijetí určitých
legislativních kroků, jejichž smyslem je v maximální možné míře eliminovat nežádoucí emise
látek do ovzduší. Toto nařízení nahradilo v průběhu legislativního procesu k tomuto návrhu
zákona (krátce po předložení návrhu zákona do meziresortního připomínkového řízení)
dřívější nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2037/2000. Z tohoto důvodu bylo
nutné provést oproti původně předloženému návrhu několik dílčích změn zajišťujících
adaptaci vnitrostátní právní úpravy na toto nařízení. Jedná se o odstranění ustanovení, která
jsou nově zahrnuta v nařízení (ES) č. 1005/2009 a v předkládaném návrhu zákona se byla
duplicitními.
Pod pojmem „látky poškozující ozonovou vrstvu“ nebo „regulované látky“ rozumíme
halogenované organické sloučeniny, které se podílejí na poškozování ozonové vrstvy ve
stratosféře, která chrání Zemi před nebezpečným ultrafialovým zářením. Těmito látkami se
zabývá Montrealský protokol o látkách, které poškozují ozonovou vrstvu, který je prováděcím
mechanismem Vídeňské úmluvy na ochranu ozonové vrstvy. Seznamy regulovaných látek
najdeme kromě tohoto protokolu také v přílohách nařízení č. 1005/2009 o látkách, které
poškozují ozonovou vrstvu.
Regulované látky jsou postupně vyřazovány ze všech oblastí použití. Výše citované evropské
nařízení o látkách, které poškozují ozonovou vrstvu, kromě zákazů použití, obsahuje rovněž
ustanovení, která předepisují provozovatelům obdobné povinnosti jako nařízení o některých
fluorovaných skleníkových plynech. Jedná se zejména o povinnost znovuzískávání
regulovaných látek z vyřazených zařízení a o povinnost kontroly úniků látek ze zařízení, která
jsou v provozu.
Pro zhodnocení platného právního stavu, uchopení problematiky nezbytnosti navrhované
právní úpravy a její základní koncepce je klíčovým poznatkem ta skutečnost, že obě citovaná
nařízení se v oblasti chlazení a požární ochrany týkají zcela stejných typů zařízení
(v některých případech i stejných zařízení, kde jsou tyto látky obsaženy ve směsi) a zcela
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stejných osob a podnikatelských subjektů. Fluorované skleníkové plyny totiž slouží v mnoha
aplikacích jako náhrady za látky poškozující ozonovou vrstvu. Přestože se tedy jedná o stejná
zařízení, stejné osoby a stejnou problematiku, komunitární legislativa vychází ze skutečnosti,
že dotčené skupiny látek jsou upraveny dvěma různými mezinárodními úmluvami
(Montrealský protokol a Kjótský protokol) a stanovuje k nim podobné, avšak odlišně
upravené povinnosti.
Způsob, kterým je současná i navrhovaná právní úprava koncipována, odráží potřebu tyto dva
odlišné přístupy v maximální míře sjednotit tak, aby pokud možno nedošlo k nárůstu
administrativní zátěže podnikatelských subjektů a nedocházelo k duplicitním či odlišným
povinnostem. Proto návrh zákona obsahuje rozsáhlou změnu terminologie v oblasti ochrany
ozonové vrstvy, návrh odráží maximální snahu řešit obě oblasti z hlediska provozovatele (či
podnikatelských subjektů činných v oblasti servisu dotčených zařízení) stejným způsobem.
Národní úprava sjednocuje povinnosti kontrol úniků regulovaných látek a fluorovaných
skleníkových plynů v systémech požární ochrany, frekvenci předepsaných kontrol,
označování, instalace systémů detekce úniků a podobně.
Z tohoto důvodu obsahuje právní úprava v oblasti ochrany ozonové vrstvy, která tento rozdíl
stírá tam, kde je to z hlediska nařízení (ES) č. 1005/2009 možné (článek 23 tohoto předpisu
stanovuje podnikům použít pro prevenci emisí regulovaných látek veškerá použitelná
opatření) a zamezuje tak vzniku nežádoucí motivace provozovatelů setrvávat
u environmentálně méně výhodného řešení.
Právní úprava upravuje certifikáty vydané na dobu neurčitou a v tomto ustanovení zároveň
umožňuje ministerstvu certifikát odebrat v případě závažného porušení povinností či
podmínek, za nichž se certifikát vydává. Koncepce, která do značné míry sjednotila obě
úpravy tak, aby byly pro uživatele přehledné a nedocházelo k duplicitním povinnostem, byla
diskutována s předními zástupci chladírenského průmyslu i podnikatelských subjektů činných
v požární ochraně a zejména pak s profesní organizací SCHKT (Svaz chladicí a klimatizační
techniky). Ukázalo se, že pokud jde o maximální provázanosti právní úpravy F-plynů
a regulovaných látek, panuje mezi předkladatelem (MŽP) a zástupci podnikatelského sektoru
(chlazení, klimatizace, požární ochrana) názorová shoda.
Návrh zákona obsahuje zmocnění k upravení požadavků na certifikaci podle článku 5
nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 842/2006 o některých fluorovaných
skleníkových plynech. Obsah vyhlášky bude téměř výhradně kopírovat text vyhlášky
č. 279/2009 Sb., předcházení emisím regulovaných látek a fluorovaných skleníkových plynů.
Výjimkou je rozšíření povinností podávání zpráv podle § 11 odst. 2 návrhu zákona, které se
týkají skladovaných halonů nebo systémů požární ochrany a hasicích přístrojů s halony
s ohledem na kategorie, které ČR jako členský stát EU musí podat zprávu Komisi podle čl. 26
odst. b) nařízení (ES) č. 1005/2009 do 30. června za uplynulý kalendářní rok. Zároveň zákon
stanovuje kompetence kontrolním orgánům v oblasti fluorovaných skleníkových plynů,
zejména pokud se jedná o uvádění výrobků na trh, kontrolu úniků, označování apod. Těmito
kontrolními orgány jsou Česká inspekce životního prostředí, Česká obchodní inspekce a celní
úřady. Zároveň jsou v návrhu upravena opatření týkající se správních deliktů a systému
podávání zpráv.
c) Zhodnocení platného právního stavu
Oblast regulovaných látek upravuje v současnosti přímo použitelný předpis EU, a sice
nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1005/2009 o látkách, které poškozují
ozonovou vrstvu, které s účinností od 1. ledna 2010 nahradilo dosavadní nařízení
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č. 2037/2000 o látkách, které poškozují ozonovou vrstvu. Nařízení (ES) č. 1005/2009 stejně
jako nařízení (ES) č. 842/2006 upravuje problematiku chladicích médií a hasiv. Nařízení (ES)
č. 2037/2000 bylo na národní úrovni adaptováno zákonem č. 86/2002 Sb. o ochraně ovzduší
a o změně některých dalších zákonů (zákon o ochraně ovzduší), ze dne 14. února 2002.
V současné době je upravovaná oblast součástí zejména hlavy III zákona o ochraně ovzduší,
jejíž úprava novelou č. 483/2008 Sb. souvisela s přijetím nařízení (ES) č. 842/2006
a s provedením některých jeho ustanovení na národní úrovni, stejně jako s dalšími důsledky,
které vyplývají z přijetí tohoto nařízení v oblasti ochrany ozonové vrstvy. Nařízení (ES)
č. 842/2006 zavedlo nové povinnosti v oblasti využívání fluorovaných skleníkových plynů
jako chladících médií, hasiv, rozpouštědel a inertních plynů ve vysokonapěťových spínacích
zařízeních.
Na jaře 2008 byla přijata následující zcela nová prováděcí nařízení Komise k nařízení (ES)
č. 842/2006:















Nařízení Komise (ES) č. 1493/2007 ze dne 17. prosince 2007 kterým se podle nařízení
Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 842/2006 zavádí formát pro zprávu
předkládanou výrobci, dovozci a vývozci některých fluorovaných skleníkových plynů.
Nařízení Komise (ES) č. 1494/2007 ze dne 17. prosince 2007, kterým se podle
nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 842/2006 stanoví způsob označování
a další požadavky na označování produktů a zařízení obsahujících určité fluorované
skleníkové plyny.
Nařízení Komise (ES) č. 1497/2007 ze dne 18. prosince 2007, kterým se v souladu
s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 842/2006 stanoví standardní
požadavky na kontrolu těsnosti stacionárních systémů požární ochrany obsahujících
některé fluorované skleníkové plyny.
Nařízení Komise (ES) č. 1516/2007 ze dne 19. prosince 2007, kterým se v souladu
s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 842/2006 stanoví standardní
požadavky na kontrolu těsnosti stacionárních chladicích a klimatizačních zařízení
a tepelných čerpadel obsahujících některé fluorované skleníkové plyny.
Nařízení Komise (ES) č. 303/2008 ze dne 2. dubna 2008, kterým se v souladu
s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 842/2006 stanoví minimální
požadavky a podmínky pro vzájemné uznávání k certifikaci společností a pracovníků,
pokud jde o chladicí a klimatizační zařízení a tepelná čerpadla obsahující některé
fluorované skleníkové plyny.
Nařízení Komise (ES) č. 304/2008 ze dne 2. dubna 2008, kterým se podle nařízení
Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 842/2006 stanoví minimální požadavky
a podmínky pro vzájemné uznávání k certifikaci společností a pracovníků, pokud jde
o stacionární systémy požární ochrany a hasicí přístroje obsahující některé fluorované
skleníkové plyny.
Nařízení Komise (ES) č. 305/2008 ze dne 2. dubna 2008, kterým se podle nařízení
Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 842/2006 stanoví minimální požadavky
na certifikaci pracovníků provádějících znovuzískávání některých fluorovaných
skleníkových plynů z vysokonapěťových spínacích zařízení a podmínky pro vzájemné
uznávání této kvalifikace.
Nařízení Komise (ES) č. 306/2008 ze dne 2. dubna 2008, kterým se podle nařízení
Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 842/2006 stanoví minimální požadavky na
certifikaci pracovníků provádějících znovuzískávání rozpouštědel na bázi některých
fluorovaných skleníkových plynů ze zařízení a podmínky pro vzájemné uznávání této
kvalifikace.
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Nařízení Komise (ES) č. 307/2008 ze dne 2. dubna 2008, kterým se podle nařízení
Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 842/2006 stanoví minimální požadavky
na certifikaci pracovníků provádějících znovuzískávání některých fluorovaných
skleníkových plynů z vysokonapěťových spínacích zařízení a podmínky pro vzájemné
uznávání této kvalifikace.
Nařízení Komise (ES) č. 308/2008 ze dne 2. dubna 2008, kterým se podle nařízení
Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 842/2006 stanoví forma oznámení školicích
a certifikačních programů členských států.

V současné době je vypracováván zcela nový zákon o ochraně ovzduší, který by již neměl
obsahovat právní úpravu, která do něho z podstaty věci nepatří, nijak nenavazuje na jeho
obsah a používá své vlastní definice. Z tohoto důvodu je ochrana ozonové vrstvy a fluorované
skleníkové plyny předmětem návrhu zcela nového zákona, jehož věcný obsah odpovídá
příslušné části zákona č. 86/2002 Sb. o ochraně ovzduší ve znění všech pozdějších předpisů.
d) Zhodnocení souladu navrhované právní úpravy s ústavním pořádkem České
republiky, s mezinárodními smlouvami, kterými je Česká republika vázána a její
slučitelnosti s právními akty Evropských společenství
Navrhované právní řešení je plně v souladu s ústavním pořádkem České republiky
i s mezinárodními smlouvami, jimiž je Česká republika vázána.
Látky poškozující ozonovou vrstvu a fluorované skleníkové plyny podléhají dvěma důležitým
mezinárodním smlouvám, kterými jsou Rámcová úmluva OSN o změně klimatu, resp. její
Kjótský protokol a Vídeňská úmluva na ochranu ozonové vrstvy, resp. její Montrealský
protokol. Česká republika je smluvní stranou všech těchto mezinárodních smluv.
Navrhovaná úprava není v rozporu s mezinárodními smlouvami, které se týkají změny
klimatu. Právě naopak slouží jako nástroje provedení Nařízení Evropského parlamentu a Rady
(ES) č. 842/2006 o některých fluorovaných skleníkových plynech na národní úrovni
a naplňuje tak obecný závazek Rámcové úmluvy OSN o změně klimatu v článku 4 přijímat
opatření ke snižování emisí všech skleníkových plynů a přispívá k plnění redukčního cíle
České republiky stanoveného Kjótským protokolem.
Navrhovaná úprava rovněž není v rozporu s mezinárodními smlouvami, které se týkají
ochrany ozonové vrstvy.
Stejně jako dosavadní úprava i tato její nová navrhovaná podoba slouží k provedení
příslušných přímo použitelných evropských předpisů na národní úrovni (původně nařízení
Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2037/2000 o látkách, které poškozují ozonovou
vrstvu, v současnosti nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1005/2009 o látkách,
které poškozují ozonovou vrstvu) a naplňuje tak obecný závazek Vídeňské úmluvy na
ochranu ozonové vrstvy v článku 2 přijímat opatření k zamezení poškozování ozonové vrstvy,
které vyplývá z antropogenních emisí. Kromě naplnění obecných cílů Vídeňské úmluvy
sleduje nová právní úprava také ustanovení v článku 23 Nařízení (ES) 1005/2009 o látkách,
které poškozují ozonovou vrstvu, podle kterého jsou přijímána veškerá použitelná opatření
k prevenci emisí regulovaných látek.
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ZVLÁŠTNÍ ČÁST
K §1
Předmět úpravy se vztahuje na ochranu ozonové vrstvy Země a klimatického systému Země.
Tato ochrana spočívá v omezení nepříznivých účinků, které na tyto složky životního prostředí
mají regulované látky a fluorované skleníkové plyny. Ustanovení § 1 provazuje návrh zákona
s evropskými právními předpisy, které se návrhem adaptují do českého právního řádu, lépe
řečeno tento návrh zákon nahrazuje dosavadní právní úpravu a tím i adaptaci evropských
nařízení do českého právního řádu, která byla obsažena v zákoně č. 86/2002 Sb.
K§2
Většina základních pojmů je již obsažena v nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES)
č. 1005/2009 o látkách, které poškozují ozonovou vrstvu a v nařízení Evropského parlamentu
a Rady 842/2006 o některých fluorovaných skleníkových plynech. § 2 obsahuje stejné
definice jako dosavadní § 23 odst. 2 zákona č. 86/2002 Sb. o ochraně ovzduší. Jedná se
o definici provozovatele a o definici recyklace výrobků.
Provozovatel je v oblasti klimatického systému Země, resp. fluorovaných skleníkových plynů
definován přímo v nařízení (ES) č. 842/2006. Nařízení (ES) č. 842/2006 v článku 2 odst. 6
umožňuje členským zemím tuto definici doplnit, z čehož vyplývá přítomnost tohoto
ustanovení v předloženém návrhu. Zároveň se pojem provozovatel rozšiřuje i na oblast
ochrany ozonové vrstvy Země, neboť jsou v ní stejným provozovatelům stejných zařízení
uloženy stejné povinnosti a definice tudíž musí být pro obě problematiky jednotná.
Znovuzískání jako takové je vztaženo jak k servisu, tak k odstranění zařízení na konci jeho
životnosti a nemusí nutně zahrnovat materiálové využití (jedná se z pravidla o velká zařízení).
Na znovuzískávání se uplatňují především požadavky na kvalifikaci. Oproti tomu
znovuzískávání při recyklaci výrobků je vztaženo k výrobkům, které lze snadno přepravovat
a jedná se o recyklaci ve velkém měřítku. Pro důsledné oddělení těchto dvou činností je
v národní legislativě zavedena tato definice. Zejména se jedná o recyklaci lednic a hasicích
přístrojů. K této činnosti se uplatňuje zejména požadavek na využití závazných
technologických postupů, které zabezpečují vysokou technologickou úroveň a vysoký poměr
znovuzískaných regulovaných látek (bližší vysvětlení viz. odůvodnění § 25 odst. 3). Ve
správním řízení se tedy v tomto případě neposuzuje splnění kvalifikace, ale splnění
technologických požadavků.
K§3
Toto ustanovení má svou působností pokrývat zařízení, které nelze z technických důvodů
přepravovat v celku (pevně instalované chladicí a klimatizační systémy), nikoliv výrobky
domácího chlazení, kterým se věnuje § 10 odst. 1 písm. e).
K § 3 odst. 1
Smyslem tohoto odstavce je zajištění zneškodnění látek certifikovanou osobou. Certifikát
bude (tak jako povolení ke zneškodnění, později certifikát v dosavadní právní úpravě)
vyžadován ke zneškodnění látek na základě posouzení shody technologie s technologiemi
schválenými smluvními stranami Montrealského protokolu pro zneškodnění regulovaných
látek na základě rozhodnutí XV/9. Povinnost předávat látky ke zneškodnění je rovněž
převzata z dosavadní právní úpravy (viz. obecná část této zprávy).
K § 3 odst. 2
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Tento odstavec přejímá povinnost platnou pro fluorované skleníkové plyny na základě
nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 842/2006 o některých fluorovaných
skleníkových plynech. Účelem je harmonizace předpisů platných v oblasti regulovaných látek
a fluorovaných skleníkových plynů. Ještě před novelizací zmiňovanou v obecné části bylo na
tuto činnost potřeba povolení k zacházení s regulovanými chladivy, jinak se jedná
o nezměněné znění převzaté z dosavadní právní úpravy (viz. obecná část.) Písm. b) pouze
umožňuje využít certifikace osoby, která bude danou činnost vykonávat pro právnickou
osobu, která sama tuto certifikaci nemá.
K§4
K § 4 odst. 1
S ohledem na rozšíření povinností kontrol těsnosti také pro zařízení s obsahem regulovaných
látek nařízením (ES) č. 1005/2009 a vzájemnou harmonizaci požadavků s nařízením (ES)
č. 842/2006 o některých fluorovaných skleníkových plynech zůstává jediným rozšířením
minimálních požadavků vyplývajících z nařízení (ES) č. 1005/2009 povinnost instalovat
systémy detekce úniků u zařízení s náplní nejméně 300 kg regulovaných látek.
Povinnost instalovat systémy detekce úniků je stejně jako v dosavadní právní úpravě uložena
provozovateli.
K § 4 odst. 2
Čl. 23 odst. 3 nařízení (ES) č. 1005/2009 zavádí povinnost vést záznamy zařízení, které
obsahuje alespoň 3 kg regulované látky. Ustanovení § 5 odst. 2 ukládá provozovateli
povinnost vedení evidenční knihy, která musí být dle návrhu uchovávána v místě provozování
zařízení a rozšiřuje povinně zaznamenávané údaje. Jedná o téměř identicky formulovanou
povinnost, jakou najdeme v dosavadní právní úpravě.
K§5
Tak jako doposud je stanovena povinnost označování. U regulovaných látek je prováděcím
předpisem stanovena forma stejná jako u fluorovaných skleníkových plynů. Důvodem je
skutečnost, že Evropská komise stanovila požadavky na označování produktů a zařízení
s fluorovanými skleníkovými plyny Nařízením Komise (ES) č. 1494/2007 a v případě
regulovaných látek stanoví prováděcí předpis obdobné podmínky, jaké jsou uvedeny v tomto
nařízení opět z důvodu maximálního sjednocení právní úpravy z pohledu uživatele a nastavení
stejných nároků, viz obecná část důvodové zprávy.
K§6
Toto ustanovení je věcně prakticky stejné jako ustanovení, které bylo v zákoně o ochraně
ovzduší již od roku 2002. Poplatek za výrobu látek a výrobků je příjmem SFŽP platí všichni
výrobci látek a výrobků. Jeho funkce je v současnosti spíše „odrazující“, ve vztahu
k posledním povoleným výjimkám (systémy požární ochrany), které by měly být postupně
ukončeny (dle přílohy nařízení Komise (EU) č. 744/2010 ve vybraných případech až do roku
2040). Objem vybíraných peněz se v současné době blíží nule (ustanovení tedy plní svou
současnou úlohu). V minulosti byly z těchto prostředků hrazeny některé aktivity v oblasti
ochrany ozonové vrstvy – zejména recyklace lednic, vybudování Halonové banky ČR,
zneškodnění látek nebo vědecko-výzkumné aktivity v oblasti ochrany ozonové vrstvy,
aktuálně jsou využívány peníze pro realizaci projektů podaných v rámci 1. výzvy SFŽP
v programu pro ochranu ozonové vrstvy (především náhrada starých technologií za nové za
použití chladiva s nulovým potenciálem poškozování ozonové vrstvy a s co nejnižším
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potenciálem globálního oteplování; znovuzískávání regulovaných látek, skladování halonů;
vědecký výzkum). Formulace ustanovení o poplatku však prošla úpravou, která zajišťuje
jednoznačnost a přesnost pojmosloví a soulad s požadavky teorie finančního práva.
K§7
Podle Nařízení Komise (ES) č. 1494/2007 mohou členské státy požadovat označování
výrobků a zařízení s fluorovanými skleníkovými plyny ve svém jazyce. § 7 této možnosti
využívá a stanovuje při označování povinnost použití českého jazyka nebo alternativně jazyka
slovenského, který zaručuje stejnou srozumitelnost při informování spotřebitelů jako jazyk
český.
K§8
Ustanovení dává povinnost ministerstvu stanovit rozhodnutím hodnotící orgány, které
pořádají zkoušky pro uchazeče o získání certifikátu, který je opravňuje k činnostem, jež jsou
blíže specifikovány v prováděcích nařízení (ES) č. 303/2008, (ES) č. 304/2008, (ES)
č. 305/2008 a (ES) č. 306/2008 a v § 10 tohoto předloženého návrhu zákona.
Dále je určeno, jaké náležitosti musí zájemce o získání rozhodnutí o pověření hodnotícím
orgánem předložit, aby prokázal, že splňuje všechny podmínky pro výkon činnosti
hodnotícího orgánu. Stanoven je obsah rozhodnutí ministerstva, za jakých podmínek
ministerstvo může změnit nebo zrušit vydané povolení a za jakých podmínek vydané
rozhodnutí zaniká.
K§9
Ustanovení dává povinnost ministerstvu stanovit rozhodnutím atestační subjekt, který pořádá
školení pro uchazeče o získání osvědčení, který jej opravňuje k činnostem znovuzískávání
fluorovaných skleníkových plynů z klimatizačních systémů některých motorových vozidel,
jak je uvedeno v nařízení (ES) č. 307/2008.
Dále je určeno, jaké náležitosti musí zájemce o získání rozhodnutí o pověření atestačním
subjektem předložit, aby prokázal, že splňuje všechny podmínky pro výkon činnosti
atestačního subjektu. Stanoven je obsah rozhodnutí ministerstva, za jakých podmínek
ministerstvo může změnit nebo zrušit vydané povolení a za jakých podmínek vydané
rozhodnutí zaniká.
K § 10
§ 10 je rovněž přejat ze zákona o ochraně ovzduší ve znění poslední novely (viz. obecná část)
s rozšířením činností, které může vykonávat pouze certifikovaná osoba (recyklace
a regenerace regulovaných látek, skladování halonů pro potřeby jejich kritického použití).
K § 10 odst. 1
Toto ustanovení stanovuje povinnost získání k certifikátu k určitým činnostem, čímž je
adaptováno ustanovení článku 5 odst. 4 nařízení (ES) č. 842/2006. Podrobné podmínky
a požadavky na certifikační a školící subjekty v oblasti fluorovaných skleníkových plynů jsou
obsahem nařízení Evropské komise, kterými se provádí nařízení (ES) č. 842/2006.
K § 10 odst. 2
Certifikace je rozšířena i na regulované látky za účelem harmonizace obou právních úprav,
sjednocení certifikace a snížení administrativní zátěže vyplývající z evropského práva.
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Oproti fluorovaným skleníkovým plynům se v této části nesetkáme s certifikátem k instalaci
nových zařízení, a sice z toho důvodu, že nová zařízení s regulovanými látkami již není
možné uvádět na trh podle článku 5 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES)
č. 1005/2009 o látkách, které poškozují ozonovou vrstvu.
K § 10 odst. 3 a 4
V těchto ustanoveních je uvedeno, jaké náležitosti musí žadatel o vydání certifikátu předložit,
aby prokázal, že splňuje všechny podmínky pro výkon činnosti certifikované osoby.
Požadavky na vydání certifikátu pro činnosti s regulovanými látkami jsou v § 10 odst. 3
navázány na požadavky u stejných činností v oblasti fluorovaných skleníkových plynů, které
jsou obsahem příslušných prováděcích nařízení Komise. V praxi to bude znamenat, že
v České republice budou schopny osoby podnikající v oblasti chlazení splnit povinnost dvou
různých Evropských nařízení vztahující se k obdobné činnosti získáním jednoho jediného
certifikátu (viz. odůvodnění sjednocení právní úpravy v obecné části).
Dále tato ustanovení obsahují výčet podkladů požadovaných pro vydání certifikátu ke
znovuzískávání regulovaných látek při recyklaci výrobků (recyklace lednic a hasicích
přístrojů), recyklaci a regeneraci regulovaných látek, skladování halonů pro potřeby jejich
kritického použití a ke zneškodnění regulovaných látek. Stejně jako od roku 2005 (nařízení
vlády 117/2005 Sb.) je toto vázáno na souhlas krajského úřadu k provozování zařízení
k využívání nebo odstraňování odpadů (v případě zneškodnění je to odstranění odpadu) a na
popis použité technologie. Kritéria posouzení technologie budou opět obsahem prováděcího
předpisu a budou zcela stejná jako doposud. Po věcné stránce se v oblasti upravené tímto
ustanovením oproti úpravě z roku 2005 rozšiřuje povinnost certifikátu pro výše zmíněné
činnosti a text odpovídá dosavadnímu zákonu o ovzduší ve znění poslední novely (viz. obecná
část).
K § 10 odst. 5
Toto ustanovení zmocňuje Ministerstvo k vydávání certifikátů.
Podrobné podmínky a požadavky na certifikační a školící subjekty v oblasti fluorovaných
skleníkových plynů jsou obsahem nařízení Evropské komise, kterými se provádí nařízení (ES)
č. 842/2006.
K § 10 odst. 6
Certifikovaným osobám je stanovena povinnost dodržovat postupy při nakládání s
regulovanými látkami nebo fluorovanými skleníkovými plyny. V případě regulovaných látek
se jedná o povinnosti, které vyplývají z nařízení (ES) č. 1005/2009 a to předání veškerého
množství znovuzískaných regulovaných látek musí být vždy předány k likvidaci oprávněným
osobám, dále vedení evidence znovuzískaných regulovaných látek, podávání hlášení.
Povinností certifikovaných osob je dodržování podmínek a postupů kontroly těsnosti
stacionárních a klimatizačních zařízení a tepelných čerpadel s obsahem fluorovaných
skleníkových plynů stanovených nařízením (ES) č. 1516/2007.
K § 10 odst. 7
Je stanoveno, za jakých podmínek ministerstvo může změnit vydaný certifikát.
K § 10 odst. 8
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Je stanoveno, za jakých podmínek ministerstvo může zrušit vydaný certifikát. Dle dosavadní
praxe (do doby přijetí poslední novely zákona o ochraně ovzduší) byla veškerá povolení
k těmto činnostem vydávána na několik let, přičemž dotčené osoby musely po vypršení
platnosti povolení žádat o nové. Tato právní úprava počítá s certifikáty vydanými na dobu
neurčitou a v tomto ustanovení zároveň umožňuje ministerstvu certifikát odebrat v případě
závažného porušení zákazů nebo povinností či podmínek, za nichž se certifikát vydává. Cílem
této změny bylo výrazné snížení administrativní zátěže podnikatelů v oblasti chlazení.
K § 10 odst. 9
Je stanoveno, za jakých podmínek vydaný certifikát zaniká.
K § 10 odst. 10
Doplňuje se ustanovení, které je v současné době obsaženo ve vyhlášce č. 279/2009 Sb. (dříve
v nařízení vlády č. 117/2005 Sb.). Vzhledem ke své povaze je vhodnější, aby povinnost hlásit
předem přistavení mobilní technologie ČIŽP byla stanovena přímo zákonem a nikoli pouze
jako součást závazných postupů, jak je tomu dnes.
K § 10 odst. 11
Odstavec 11 obsahuje důležité zmocnění na prováděcí předpis, pokud se jedná o závazné
postupy. Závazný postup (závazná technologie) byl prováděcím předpisem (původně NV
č. 117/2005 Sb., aktuálně vyhláška č. 279/2009 Sb.) určený pro servis chlazení, pro
znovuzískávání regulovaných látek z větších zařízení, které není možno přepravovat v celku
a zejména pro recyklaci vyřazených výrobků domácího chlazení. Právě poslední uvedená
závazná technologie je podstatnou částí právního systému v oblasti regulovaných látek, která
je důsledně vymáhána a která nastavila v českém tržním prostředí velice vysoký standard
kvality při recyklaci vyřazených výrobků domácího chlazení a je velmi účinným doplňkem
systému zpětného odběru elektroodpadu. Zakotvení požadavků na takovou technologii také
velmi pozitivně vyhodnotil výkonný výbor Mnohostranného fondu pro implementaci
Montrealského protokolu ve své studii věnované managementu použitých regulovaných látek,
v níž byl případ České republiky použit jako model úspěšného řešení této problematiky.
Zároveň toto ustanovení umožňuje převzetí závazných postupů pro kontrolu těsnosti do
oblasti regulovaných látek tak, aby úprava v této oblasti byla rovněž stejná jak pro fluorované
skleníkové plyny, tak i pro regulované látky a neexistovaly různé požadavky na stejnou
činnost týkající se kontroly těsnosti zařízení s různými druhy chladiv (odůvodnění sjednocení
právních úprav opět viz. obecná část). V tomto smyslu je nastavena i vyhláška č. 279/2009
Sb.
K § 11
Toto ustanovení, které stanovuje povinnost podávání zpráv, je obsaženo již v poslední novele
zákona o ochraně ovzduší.
K § 11 odst. 1
V tomto ustanovení je upravena ohlašovací povinnost pro pohyb fluorovaných skleníkových
plynů přes hranice České republiky a pro jejich zneškodňování. Jedná se o ustanovení, s jehož
pomocí lze získat veškeré údaje pro sestavení bilance, jejímž výstupem bude údaj o celkových
emisích fluorovaných skleníkových plynů, čímž je zajištěno plnění článku 6 odst. 4 nařízení
(ES) č. 842/2006, které stanovuje členským státům zavést systémy podávání zpráv s cílem
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získávat v možné míře údaje o emisích. Zároveň lze tyto údaje využít pro podávání zpráv
České republiky v režimu Rámcové úmluvy OSN o změně klimatu.
Některé z těchto údajů slouží také pro pravidelné hlášení České republiky v režimu
Montrealského protokolu o látkách, které poškozují ozonovou vrstvu.
K § 11 odst. 2
Osoby, které vlastní halony, popřípadě provozují systémy požární ochrany, musí podávat
zprávu Ministerstvu. Oproti současnému stavu návrh počítá s rozšířením ohlašovaných
kategorií (množství použitých halonů a množství skladovaných halonů) z důvodu dat
požadovaných ve zprávě ČR podávané každoročně Komisi. V praxi se jedná o velmi malé
množství osob.
K § 11 odst. 3
Cílem tohoto ustanovení je stanovit způsob ohlašování podle odst. 1 a sjednotit plnění této
ohlašovací povinnosti s plněním ostatních ohlašovacích povinností, které budou plněny
prostřednictvím integrovaného systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního
prostředí. Účelem je zjednodušení způsobu podávání informací.
K § 11 odst. 4
Odstavec 4 obsahuje zmocnění pro Ministerstvo životního prostředí k vydání prováděcího
předpisu, který stanoví vzory zpráv podle odstavců 1 a 2.
K § 12
Toto ustanovení staví na roveň certifikovanou osobu podle zákona o ochraně ovzduší a osobu
z jiného členského státu EU, která splňuje obdobné požadavky stanovené příslušným státem.
Toto ustanovení umožňuje předávání látek ke zneškodnění do jiných členských států
Evropské unie.
K § 13
Toto ustanovení ukládá ministerstvu povinnost, jejíž podstata je v praxi již dlouhodobě
aplikována. Ministerstvo životního prostředí pro všechny provozovatele zařízení vede
internetový seznam všech osob oprávněných k provádění kontrol těsnosti. Účelem tohoto
ustanovení je učinit tuto činnost povinnou tak, aby bylo zajištěno její dlouhodobé a řádné
provádění.
K § 14
České inspekci životního prostředí je umožněno uložení nápravných opatření v případě
závažného porušení povinností obsažených v tomto zákoně. V případě nezákonného
obchodování či porušování jiných zákazů uplatněných na regulované látky, fluorované
skleníkové plyny nebo výrobky tyto látky obsahující, může ČIŽP nařídit likvidaci výrobků
nebo látek na náklady osoby, která se porušení povinností nebo zákazů dopustila.
K § 15 až 20
Návrh zákona obsahuje stanovení správních deliktů a přestupků spočívajících v porušení
jednotlivých povinností právnickými, fyzickými osobami, které mají oprávnění podnikat,
nebo fyzickými osobami. Úprava správních deliktů a přestupků byla vypracována v souladu
se zásadami správního trestání. Při porušení povinností má Česká inspekce životního prostředí
pravomoc uložit účinné sankce odpovídající závažnosti tohoto porušení. Systém správních
deliktů, jejich projednání a uložení sankcí odpovídá převážně současné úpravě. Formulace
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správních deliktů však prošla úpravou, která zajišťuje soulad se současnými požadavky na
jednoznačnost a přesnost.
K § 21 až 25
Výkon státní správy budou vykonávat stejné orgány jako dosud. Jedná se o Ministerstvo
životního prostředí, Českou inspekci životního prostředí, Českou obchodní inspekci a celní
úřady. Náplň působnosti jednotlivých orgánů zůstává zachována. Ministerstvo je zejména
ústředním správním úřadem v dané oblasti, rozhoduje o odvolání proti rozhodnutím osoby
pověřené certifikátů a také tyto certifikáty samo vydává a může rušit. Česká inspekce je
dozorovým orgánem, který rovněž ukládá nápravná opatření a projednává správní delikty a
přestupky. Česká obchodní inspekce kontroluje označování výrobků nebo zařízení s obsahem
regulovaných látek a fluorovaných skleníkových plynů. Celní úřady zejména provádějí
kontrolu uvádění na trh regulovaných látek a fluorovaných skleníkových plynů včetně
výrobků, které tyto látky obsahují.
K § 26
Toto ustanovení upravuje postup kontrolních orgánů při kontrole dodržování povinností
stanovených zákonem. Zejména umožňuje inspektorům odebírat vzorky a zajišťovat jejich
rozbory.
K § 27
Přechodným ustanovením se zajišťuje věcná a časová provázanost se stávající právní
úpravou. Výslovně se uznávají již vydané certifikáty podle dosavadního zákona
č. 86/2002 Sb. za certifikáty podle nového zákona, důvodem je, že podmínky pro udělení
certifikátu se nezměnily a proto není důvod administrativně zatěžovat jejich držitele nutností
znovu si obstarávat certifikát. Dále se upravuje platnost vydaných rozhodnutí o pověření
hodnotícím orgánem či atestačním subjektem a podle jakého právního předpisu se dokončí
řízení zahájená přede dnem nabytí účinnosti zákona.
K § 28
Nabytí účinnosti je stanoveno na 1. 7. 2012, shodně s nabytím účinnosti nového zákona
o ochraně ovzduší, kterým se ruší zákon č. 86/2002 Sb., jehož část nahrazuje návrh zákona
o regulovaných látkách a fluorovaných skleníkových plynech.
K Příloze k zákonu
Je stanoven rozsah výpisu celní evidence, který poskytuje ministerstvu celní úřad podle § 25
odst. 1 písm. d).
V Praze dne 20. července 2011

předseda vlády

ministr životního prostředí

34

