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ROZDÍLOVÁ TABULKA NÁVRHU PRÁVNÍHO PŘEDPISU S PŘEDPISY EU 

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 73/2012 Sb., o látkách, které 
poškozují ozonovou vrstvu, a o fluorovaných skleníkových plynech 
 

 

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1005/2009 ze dne 16. září 2010 
o látkách, které poškozují ozonovou vrstvu.  
Nařízení Evropského Parlamentu a Rady (EU) č. 517/2014 ze dne 16. dubna 
2014 o fluorovaných skleníkových plynech a o zrušení nařízení (ES) č. 
842/2006. 

Ustanovení Obsah 

 

CELEX č. Ustanove
ní 

Obsah  

Čl. I bod 1 V § 1 odstavec 1 včetně poznámek pod čarou č. 1 a 2 zní: 

„(1) Tento zákon navazuje na přímo použitelné předpisy 
Evropské unie1), 2) a upravuje práva a povinnosti osob a 
působnost správních orgánů při ochraně ozonové vrstvy 
Země a klimatického systému Země před nepříznivými 
účinky regulovaných látek podle čl. 3 odst. 4 nařízení 
Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1005/2009 o látkách, 
které poškozují ozonovou vrstvu, v platném znění (dále jen 
„regulovaná látka“), a fluorovaných skleníkových plynů podle 
čl. 2 odst. 1 nařízení Evropského Parlamentu a Rady (EU) č. 
517/2014 ze dne 16. dubna 2014 o fluorovaných 
skleníkových plynech a o zrušení nařízení (ES) č. 842/2006 
(dále jen „fluorovaný skleníkový plyn“). 

32014R0517 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

32009R1005 

Čl. 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Čl. 1 

Článek 1 
Předmět 
Cílem tohoto nařízení je chránit životní prostředí 
snižováním emisí fluorovaných skleníkových plynů. Toto 
nařízení proto 
a) stanoví pravidla pro omezování úniků, používání, 
znovuzískávání a zneškodňování fluorovaných 
skleníkových plynů a související doplňková opatření; 
b) ukládá podmínky pro uvádění na trh v případě 
určitých výrobků a zařízení, které obsahují fluorované 
skleníkové plyny nebo jejichž provoz je na těchto 
plynech závislý; 
c) ukládá podmínky pro konkrétní způsoby použití 
fluorovaných skleníkových plynů; a 
d) stanoví množstevní limity pro uvádění částečně 
fluorovaných uhlovodíků na trh. 
Článek 1 
Předmět 
Toto nařízení stanoví pravidla pro výrobu, dovoz, vývoz, 
uvádění na trh, použití, znovuzískání, recyklaci, 
regeneraci a zneškodňování látek poškozujících 
ozonovou vrstvu, pro podávání informací o těchto 
látkách a pro dovoz, vývoz, uvádění na trh a použití 
výrobků a zařízení, které obsahují tyto látky nebo jsou 
na nich závislé. 

Čl. I bod 5 
V § 4 odst. 2 písmena j) a k) znějí: 
„j) množství znovuzískané regulované látky a údaj o jejím 
předání ke zneškodnění certifikované osobě, včetně uvedení 
čísla jejího certifikátu a u fyzické osoby jméno, popřípadě 
jména, příjmení a identifikační číslo osoby, u právnické 
osoby obchodní firma, právní forma a identifikační číslo 

32009R1005 Čl. 23 
odst. 3 

3. Podniky uvedené v odstavci 2 vedou záznamy o 
množství a druhu doplněných regulovaných látek a o 
množství znovuzískaném během údržby, opravy a 
konečné likvidace zařízení či systému uvedeného ve 
zmíněném odstavci. Rovněž zaznamenávají další 
významné informace, včetně identifikace společnosti 
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osoby, 
k) označení a množství fluorovaného skleníkového plynu 
nebo jiné látky, na kterou zařízení přechází.“. 

nebo technika, který údržbu či opravu provedl, jakož i 
data a výsledky provedených kontrol úniků. Záznamy se 
na požádání zpřístupní příslušnému orgánu členského 
státu a Komisi. 

Čl. I bod 6 
V § 4 se za odstavec 2 vkládají nové odstavce 3 až 5, které 
znějí: 
 „(3) Provozovatel zařízení, který vede a uchovává 
záznamy podle čl. 6 nařízení Evropského parlamentu a 
Rady (EU) č. 517/2014, je povinen je uchovat v místě 
provozu zařízení. 
 (4) Osoba, která uchovává kopie záznamů podle čl. 
6 odst. 2 písm. b) nařízení Evropského parlamentu a Rady 
(EU) č. 517/2014, je povinna tyto kopie uchovávat v listinné 
nebo elektronické podobě.  
 (5) Instalace nehermeticky uzavřeného zařízení 
plněného fluorovanými skleníkovými plyny může být 
provedena pouze certifikovanou osobou. Osoba, která 
prodává konečnému uživateli nehermeticky uzavřené 
zařízení plněné fluorovanými skleníkovými plyny, smí takové 
zařízení prodat, jen je-li doloženo písemnou smlouvou, s 
uvedením výrobního čísla zařízení, že jeho instalace bude 
provedena certifikovanou osobou. Prodejce nehermeticky 
uzavřeného zařízení plněného fluorovanými skleníkovými 
plyny je povinen tuto smlouvu uchovat po dobu 5 let.“. 

32014R0517 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Čl. 6 odst. 
1 a 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Článek 6 
Vedení záznamů 
1. Provozovatelé zařízení, u něhož je třeba provádět 
kontrolu těsnosti podle čl. 4 odst. 1, zřídí a vedou o 
každém z těchto zařízení záznamy uvádějící tyto 
informace: 
a) množství a typ instalovaných fluorovaných 
skleníkových plynů; 
b) množství fluorovaných skleníkových plynů 
doplněných v průběhu instalace, údržby či servisu, nebo 
v důsledku úniku; 
c) zda byla daná množství instalovaných fluorovaných 
skleníkových plynů recyklována nebo regenerována, 
včetně názvu a adresy recyklačního nebo 
regeneračního zařízení a případně čísla certifikátu; 
d) množství znovuzískaných fluorovaných skleníkových 
plynů; 
e) identifikační údaje podniku, který provedl instalaci, 
servis, údržbu a případně opravu nebo vyřazení z 
provozu daného zařízení, v příslušných případech 
včetně čísla jeho certifikátu; 
f) termíny a výsledky kontrol prováděných podle čl. 4 
odst. 1 až 3; 
g) pokud bylo zařízení vyřazeno z provozu, opatření 
podniknutá k znovuzískání a likvidaci fluorovaných 
skleníkových plynů. 
2. Nejsou-li záznamy uvedené v odstavci 1 uchovávány 
v databázi zřízené příslušnými orgány členských států, 
použijí se tato pravidla: 
a) provozovatelé uvedení v odstavci 1 vedou záznamy 
zmíněné v uvedeném odstavci nejméně po dobu pěti let; 
b) podniky vykonávající pro provozovatele činnosti 
uvedené v odst. 1 písm. e) uchovávají kopie záznamů 
uvedených v odstavci 1 nejméně po dobu pěti let. 
Záznamy uvedené v odstavci 1 se na vyžádání 
zpřístupní příslušnému orgánu dotčeného členského 
státu nebo Komisi. V rozsahu, v jakém tyto záznamy 
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32014R0517 

 

 

 

Čl. 11 
odst. 5 

obsahují informace o životním prostředí, se použije 
případně směrnice Evropského parlamentu a Rady 
2003/4/ES ( 1 ) nebo nařízení Evropského parlamentu a 
Rady (ES) č. 1367/2006 ( 2 ). 

5. Nehermeticky uzavřená zařízení plněná fluorovanými 
skleníkovými plyny jsou prodávána konečnému uživateli 
pouze tehdy, je-li doloženo, že instalaci provede podnik 
certifikovaný v souladu s článkem 10. 

Čl. I bod 10 
V § 8 se na konci odstavce 4 tečka nahrazuje čárkou a 
doplňují se písmena g) a h), která znějí: 
„g) uspořádat alespoň jednou za 3 roky školení, které 
splňuje podmínky stanovené v čl. 10 odst. 3 nařízení 
Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 517/2014, 
h) zveřejňovat způsobem umožňujícím dálkový přístup 
informace o technologiích nahrazování fluorovaných 
skleníkových plynů, o bezpečném nakládání s těmito 
náhradami a o povinnostech při nakládání s nimi a se 
zařízeními, která jsou jimi vybavena.“. 

32014R0517 Čl. 10 
odst. 1, 3 
a 8 

1. Členské státy na základě minimálních požadavků 
uvedených v odstavci 5 zavedou nebo upraví 
certifikační programy včetně procesů hodnocení. 
Členské státy zajistí dostupnost školení pro fyzické 
osoby provádějící tyto úkoly: 
a) instalace, servis, údržba, oprava nebo vyřazení z 
provozu zařízení uvedených v čl. 4 odst. 2 písm. a) až 
f); 
b) kontroly těsnosti zařízení uvedených v čl. 4 odst. 2 
písm. a) až e), jak je uvedeno v čl. 4 odst. 1; 
c) znovuzískávání fluorovaných skleníkových plynů 
podle čl. 8 odst. 1. 
3. Certifikační programy a školení stanovené v 
odstavcích 1 a 2 musí zahrnovat: 
a) platné předpisy a technické normy; 
b) prevenci vzniku emisí; 
c) znovuzískávání fluorovaných skleníkových plynů; 
d) bezpečné nakládání se zařízením typu a velikosti, na 
které se vztahuje certifikát; 
e) informace o příslušných technologiích nahrazování 
nebo omezování použití fluorovaných skleníkových 
plynů a bezpečném nakládání s těmito plyny. 
8. Členské státy zajistí, aby všechny fyzické osoby, 
které jsou držiteli certifikátů podle certifikačních 
programů uvedených v odstavcích 1 a 7, měly přístup k 
informacím souvisejícím s: 
a) technologiemi podle odst. 3 písm. e) a 
b) stávajícími regulačními požadavky pro práci se 
zařízením obsahujícím jiná chladiva, než jsou 
fluorované skleníkové plyny. 

Čl. I bod 23 
e) v rozporu s čl. 6 nařízení Evropského parlamentu a Rady 
(ES) č. 1005/2009 uvede na trh výrobek nebo zařízení, které 

32014R0517 Čl. 25 
Článek 25 
Sankce 
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(§ 15 odst. 1 
písm. e) až 
g)) 

obsahují regulované látky nebo jsou na regulovaných 
látkách závislé,  
f) v rozporu s čl. 3 odst. 1 nařízení Evropského parlamentu a 
Rady (EU) č. 517/2014 úmyslně vypustí fluorované 
skleníkové plyny do atmosféry, nebo 
g) v rozporu s čl. 4 odst. 2 nařízení Evropského parlamentu 
a Rady (EU) č. 517/2014  vykonává kontrolu těsnosti, 
znovuzískávání, instalaci, údržbu nebo servis bez certifikátu. 

 

 

 

 

 

32009R1005 

odst. 1 

 

 

 

 

 
Čl. 29 

1. Členské státy stanoví pravidla pro ukládání sankcí za 
porušení tohoto nařízení a přijmou veškerá opatření 
nezbytná k zajištění jejich uplatňování. Stanovené 
sankce musejí být účinné, přiměřené a odrazující. 
Členské státy tato ustanovení oznámí Komisi do 1. 
ledna 2017 a neprodleně jí oznámí veškeré následné 
změny, které se jich týkají. 

Článek 29 

Sankce 

Členské státy stanoví sankce za porušení tohoto 
nařízení a přijmou veškerá opatření nezbytná k jejich 
uplatňování. Stanovenésankce musí být účinné, 
přiměřené a odrazující. Členské státyoznámí takto 
stanovené sankce Komisi do 30. června 2011 a 
neprodleně jí oznámí všechny následné změny těchto 
ustanovení. 

Čl. I bod 23 
(§ 15 odst. 2) 

(2) Fyzická osoba, která drží regulované látky, jejichž použití 
je v rozporu s nařízením Evropského parlamentu a Rady 
(ES) č. 1005/2009, se dopustí přestupku tím, že v rozporu s 
§ 3 odst. 1 
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. 

32009R1005 Čl. 29 Článek 29 

Sankce 
Členské státy stanoví sankce za porušení tohoto 
nařízení a přijmou veškerá opatření nezbytná k jejich 
uplatňování. Stanovenésankce musí být účinné, 
přiměřené a odrazující. Členské státyoznámí takto 
stanovené sankce Komisi do 30. června 2011 a 
neprodleně jí oznámí všechny následné změny těchto 
ustanovení. 

Čl. I bod 23 
(§ 15 odst. 4 
a 5) 

(4) Fyzická osoba, která používá nádobu k přepravě nebo 
skladování fluorovaných skleníkových plynů, se dopustí 
přestupku tím, že v rozporu s čl. 8 nařízení Evropského 
parlamentu a Rady (EU) č. 517/2014  nezajistí po uplynutí 
doby její životnosti znovuzískání v ní obsažených zbytků 
fluorovaných skleníkových plynů. 
(5) Fyzická osoba, která provádí údržbu nebo opravu 
stávajících chladicích nebo klimatizačních zařízení nebo 
tepelných čerpadel, se dopustí přestupku tím, že neopatří 
tato zařízení označením podle čl. 11 nařízení Evropského 
parlamentu a Rady (ES) č. 1005/2009. 

32014R0517 

 

 

 

 

 

32009R1005 

Čl. 25 
odst. 1 

 

 

 

 

 

Čl. 29 

Článek 25 

Sankce 

1. Členské státy stanoví pravidla pro ukládání sankcí za 
porušení tohoto nařízení a přijmou veškerá opatření 
nezbytná k zajištění jejich uplatňování. Stanovené 
sankce musejí být účinné, přiměřené a odrazující. 

Členské státy tato ustanovení oznámí Komisi do 1. 
ledna 2017 a neprodleně jí oznámí veškeré následné 
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změny, které se jich týkají. 

Článek 29 

Sankce 

Členské státy stanoví sankce za porušení tohoto 
nařízení a přijmou veškerá opatření nezbytná k jejich 
uplatňování. Stanovenésankce musí být účinné, 
přiměřené a odrazující. Členské státyoznámí takto 
stanovené sankce Komisi do 30. června 2011 a 
neprodleně jí oznámí všechny následné změny těchto 
ustanovení. 

Čl. I bod 25 
(§ 17a odst. 
1, 2 a 3) 

§ 17a 
 (1) Právnická nebo podnikající fyzická osoba, která 
uchovává kopie záznamů podle čl. 6 odst. 2 písm. b) 
nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 517/2014, 
se dopustí správního deliktu tím, že v rozporu s § 4 odst. 4 
neuchová tyto kopie v listinné nebo elektronické podobě. 
 (2) Právnická nebo podnikající fyzická osoba, která 
prodá nehermeticky uzavřené zařízení plněné fluorovanými 
skleníkovými plyny konečnému uživateli, se dopustí 
správního deliktu tím, že v rozporu s § 4 odst. 5  
a) prodá toto zařízení, aniž má doloženo písemnou 
smlouvou, že jeho instalace bude provedena certifikovanou 
osobou, nebo 
b) neuchová po dobu 5 let smlouvu o instalaci prodaného 
nehermeticky uzavřeného zařízení. 
 (3) 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. 

32014R0517 Čl. 25 
odst. 1 

Článek 25 
Sankce 
1. Členské státy stanoví pravidla pro ukládání sankcí za 
porušení tohoto nařízení a přijmou veškerá opatření 
nezbytná k zajištění jejich uplatňování. Stanovené 
sankce musejí být účinné, přiměřené a odrazující. 
Členské státy tato ustanovení oznámí Komisi do 1. 
ledna 2017 a neprodleně jí oznámí veškeré následné 
změny, které se jich týkají. 

Čl. I bod 25 
(§ 17b odst. 
1) 

§ 17b 
 (1) Provozovatel zařízení, který vede a uchovává 
záznamy podle čl. 6 nařízení Evropského parlamentu a 
Rady (EU) č. 517/2014, se dopustí správního deliktu tím, že 
v rozporu s § 4 odst. 3 neuchová záznamy v místě provozu 
zařízení. 

32014R0517 Čl. 25 
odst. 1 

Článek 25 

Sankce 

1. Členské státy stanoví pravidla pro ukládání sankcí za 
porušení tohoto nařízení a přijmou veškerá opatření 
nezbytná k zajištění jejich uplatňování. Stanovené 

Zákony pro lidi - Monitor změn (zdroj: https://apps.odok.cz/attachment/-/down/4ORNA8A9HZRD)



 

6 

sankce musejí být účinné, přiměřené a odrazující. 

Členské státy tato ustanovení oznámí Komisi do 1. 
ledna 2017 a neprodleně jí oznámí veškeré následné 
změny, které se jich týkají. 

Čl. I bod 25 
(§ 17b odst. 
2 písm. g) a 
h)) 

g) neuspořádá alespoň jednou za 3 roky školení, které 
splňuje podmínky stanovené v čl. 10 odst. 3 nařízení 
Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 517/2014, podle § 8 
odst. 4 písm. g),  
h) v rozporu s § 8 odst. 4 písm. h) nezveřejní způsobem 
umožňujícím dálkový přístup informace o technologiích 
nahrazování fluorovaných skleníkových plynů, o bezpečném 
nakládání s těmito náhradami a o povinnostech při 
nakládání s nimi a se zařízeními, která jsou jimi vybavena, 

32014R0517 Čl. 25 
odst. 1 

Článek 25 

Sankce 

1. Členské státy stanoví pravidla pro ukládání sankcí za 
porušení tohoto nařízení a přijmou veškerá opatření 
nezbytná k zajištění jejich uplatňování. Stanovené 
sankce musejí být účinné, přiměřené a odrazující. 

Členské státy tato ustanovení oznámí Komisi do 1. 
ledna 2017 a neprodleně jí oznámí veškeré následné 
změny, které se jich týkají. 

Čl. I bod 26 
„§ 18 
 (1) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se 
dopustí správního deliktu tím, že 
a) v rozporu s čl. 4 nařízení Evropského parlamentu a Rady 
(EU) č. 517/2014 provede kontrolu těsnosti, znovuzískávání, 
instalaci, údržbu nebo servis bez certifikátu, 
b) v rozporu s čl. 6 nařízení Evropského parlamentu a Rady 
(EU) č. 517/2014 neuchová nejméně po dobu 5 let kopie 
záznamů o zařízeních s obsahem nejméně 5 tun ekvivalentu 
CO2 fluorovaných skleníkových plynů, na kterých provedla 
kontrolu těsnosti, znovuzískávání, instalaci, údržbu nebo 
servis, 
c) v rozporu s čl. 8 nařízení Evropského parlamentu a Rady 
(EU) č. 517/2014 nezajistí  
1. při provádění likvidace silničních vozidel na konci jejich 
životnosti znovuzískání fluorovaných skleníkových plynů 
osobou, která má osvědčení o školení, 
2. při provádění opravy nebo likvidace klimatizací 
motorových vozidel s obsahem fluorovaných skleníkových 
plynů znovuzískání fluorovaných skleníkových plynů nebo 
jejich následnou recyklaci, regeneraci nebo zneškodnění,   
3. provádění znovuzískávání fluorovaných skleníkových 
plynů pouze osobami, které mají osvědčení o školení podle 

32014R0517 Čl. 25 
odst. 1 

Článek 25 
Sankce 
1. Členské státy stanoví pravidla pro ukládání sankcí za 
porušení tohoto nařízení a přijmou veškerá opatření 
nezbytná k zajištění jejich uplatňování. Stanovené 
sankce musejí být účinné, přiměřené a odrazující. 
Členské státy tato ustanovení oznámí Komisi do 1. 
ledna 2017 a neprodleně jí oznámí veškeré následné 
změny, které se jich týkají. 
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nařízení Komise (ES) č. 307/2008, nebo 
d) v rozporu s čl. 13 nařízení Evropského parlamentu a 
Rady (EU) č. 517/2014 použije 
1. při tlakovém odlévání hořčíku fluorid sírový v množství 
850 kg ročně a vyšším,  
2. při plnění pneumatik fluorid sírový nebo směs, která jej 
obsahuje, 
3. fluorované skleníkové plyny s potenciálem globálního 
oteplování 2500 nebo vyšším při servisu nebo údržbě 
chladicích zařízení s velikostí náplně 40 tun ekvivalentu CO2 
nebo více. 
 (2) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se 
dopustí správního deliktu tím, že v rozporu s čl. 11 nařízení 
Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 517/2014  uvede na 
trh výrobky nebo zařízení s obsahem fluorovaných 
skleníkových plynů. 
 (3) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se 
dopustí správního deliktu tím, že v rozporu s čl. 11 nařízení 
Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 517/2014 koupí 
fluorované skleníkové plyny pro účely instalace, servisu, 
údržby nebo opravy zařízení, aniž by měla příslušný 
certifikát nebo osvědčení. 

Čl. I bod 27 
„§ 18a 
 (1) Právnická nebo podnikající fyzická osoba, která 
uvádí na trh fluorované skleníkové plyny, se dopustí 
správního deliktu tím, že v rozporu s čl. 7 nařízení 
Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 517/2014 
neprokáže, že zneškodnila nebo znovuzískala pro další 
použití trifluormethan vznikající jako vedlejší produkt při 
výrobě, včetně výroby vstupních surovin, v souladu s 
nejlepšími technikami.  
 (2) Právnická nebo podnikající fyzická osoba, která 
uvádí na trh fluorované skleníkové plyny, zařízení nebo 
výrobky podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 
č. 517/2014, se dopustí správního deliktu tím, že v rozporu s 
tímto nařízením 
a) neoznačí výrobky nebo zařízení štítkem, 
b) neuvede na štítku všechny požadované informace, 
c) neuvede požadované informace v návodech k použití 
nebo v popisech používaných k reklamě,  
d) nevypracuje prohlášení o shodě dokládající zahrnutí 

32014R0517 Čl. 25 
odst. 1 

Článek 25 
Sankce 
1. Členské státy stanoví pravidla pro ukládání sankcí za 
porušení tohoto nařízení a přijmou veškerá opatření 
nezbytná k zajištění jejich uplatňování. Stanovené 
sankce musejí být účinné, přiměřené a odrazující. 
Členské státy tato ustanovení oznámí Komisi do 1. 
ledna 2017 a neprodleně jí oznámí veškeré následné 
změny, které se jich týkají. 
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obsažených fluorovaných plynů do systému kvót,  
e) nezajistí ověření správnosti dokumentace nebo 
prohlášení o shodě nezávislým auditorem akreditovaným 
podle čl. 14 odst. 2 nařízení Evropského parlamentu a Rady 
(EU) č. 517/2014,  
f) neuchová dokumentaci nebo prohlášení o shodě nejméně 
po dobu 5 let od uvedení zařízení nebo výrobku na trh, nebo 
g) překročí kvótu pro množství fluorovaných skleníkových 
plynů uváděných na trh, která jí byla přidělena podle čl. 16 
odst. 5 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 
517/2014 nebo která jí byla převedena podle čl. 18 nařízení 
Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 517/2014. 
 (3) Právnická nebo podnikající fyzická osoba, která 
uvádí na trh chladicí a klimatizační výrobky nebo zařízení 
nebo tepelná čerpadla, která jsou odizolována pěnou s 
fluorovanými skleníkovými plyny, se dopustí správního 
deliktu tím, že v rozporu s čl. 12 nařízení Evropského 
parlamentu a Rady (EU) č. 517/2014 neoznačí před 
uvedením na trh tato zařízení štítkem s textem: „Pěna s 
fluorovanými skleníkovými plyny“. 
 (4) Právnická nebo podnikající fyzická osoba, která 
uvádí na trh nejméně 10 000 tun ekvivalentu CO2 
fluorovaných skleníkových plynů za rok, se dopustí 
správního deliktu tím, že v rozporu s čl. 19 nařízení 
Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 517/2014  
a) nezajistí ověření přesnosti údajů nezávislým auditorem,  
b) neuchová ověřovací zprávu alespoň po dobu 5 let, nebo 
c) nepředá na vyžádání ověřovací zprávu ministerstvu, 
České inspekci životního prostředí nebo Komisi.    
 
§ 18b 
 (1) Právnická nebo podnikající fyzická osoba, která 
prodává fluorované skleníkové plyny pro účely instalace, 
servisu, údržby nebo opravy zařízení, se dopustí správního 
deliktu tím, že v rozporu s čl. 6 nařízení Evropského 
parlamentu a Rady (EU) č. 517/2014 
a) nevede úplné záznamy o osobách nakupujících 
fluorované skleníkové plyny,  
b) neuchová tyto záznamy po dobu 5 let, nebo 
c) prodá fluorované skleníkové plyny osobě bez příslušného 
certifikátu nebo osvědčení. 

Zákony pro lidi - Monitor změn (zdroj: https://apps.odok.cz/attachment/-/down/4ORNA8A9HZRD)



 

9 

 (2) Právnická nebo podnikající fyzická osoba, která 
používá nádobu k přepravě nebo skladování fluorovaných 
skleníkových plynů, se dopustí správního deliktu tím, že v 
rozporu s čl. 8 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 
č. 517/2014 nezajistí po uplynutí doby její životnosti 
znovuzískání v ní obsažených zbytků fluorovaných 
skleníkových plynů. 
 (3) Právnická nebo podnikající fyzická osoba, která 
a) vyrobí, doveze nebo vyveze fluorované skleníkové plyny v 
množství 100 tun ekvivalentu CO2 nebo jedné metrické tuny 
za rok,  
b) zneškodní fluorované skleníkové plyny v množství 1000 
tun ekvivalentu CO2 nebo jedné metrické tuny za rok,  
c) použije jako vstupní surovinu fluorované skleníkové plyny 
v množství 1000 tun ekvivalentu CO2 nebo jedné metrické 
tuny za rok, nebo 
d) uvede na trh fluorované skleníkové plyny v množství 500 
tun ekvivalentu CO2 za rok v zařízeních nebo výrobcích,  
se dopustí správního deliktu tím, že v rozporu s nařízením 
Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 517/2014 neoznámí 
Evropské komisi údaje podle čl. 19 odst. 1 až 4 tohoto 
nařízení. 
 (4) Právnická 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 čl. 2 odst. 5 prováděcího nařízení Komise 
(EU) 2015/2068 neuvede doplněné množství nebo nenechá 
na štítku prostor pro označení množství doplněného mimo 
výrobní závod nebo celkové množství fluorovaných 
skleníkových plynů.  
 (5) Právnická nebo podnikající fyzická osoba, která 
dováží zařízení přednaplněné fluorovaným skleníkovým 
plynem, se dopustí správního deliktu tím, že v rozporu s čl. 
19 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 
517/2014 nepředloží Evropské komisi ověřovací dokument. 
 
§ 18c 
 (1) Provozovatel zařízení, které obsahuje fluorované 
skleníkové plyny, se dopustí správního deliktu tím, že v 
rozporu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 
517/2014 
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a) nezajistí u zařízení s obsahem nejméně 5 tun ekvivalentu 
CO2 fluorovaných skleníkových plynů kontrolu těsnosti 
certifikovanou osobou, 
b) nezajistí u nově instalovaných zařízení s obsahem 
nejméně 5 tun ekvivalentu CO2 fluorovaných skleníkových 
plynů kontrolu těsnosti certifikovanou osobou bezprostředně 
po jejich uvedení do provozu, 
c) nemá instalován řádně fungující systém detekce úniků pro 
zařízení s obsahem nejméně 500 tun ekvivalentu CO2 
fluorovaných skleníkových plynů, 
d) nezajistí kontrolu systému detekce úniků alespoň jednou 
za 12 měsíců, 
e) nezajistí bez zbytečného prodlení opravu zařízení, u 
kterého byl zjištěn únik fluorovaných skleníkových plynů, 
f) neprovede kontrolu těsnosti do 1 měsíce po opravě 
netěsnosti, 
g) nevede záznamy o zařízeních s obsahem nejméně 5 tun 
ekvivalentu CO2 fluorovaných skleníkových plynů,  
h) neuvede v záznamech podle písmene g) požadované 
údaje, 
i) neuchová záznamy podle písmene g) nejméně po dobu 5 
let, 
j) nepředá záznamy podle písmene g) na vyžádání 
ministerstvu, České inspekci životního prostředí nebo 
Komisi, 
k) nezajistí znovuzískání fluorovaných skleníkových plynů ze 
zařízení na konci jejich životnosti certifikovanou osobou, 
nebo 
l) nezajistí, aby kontrolu těsnosti zařízení, znovuzískávání 
fluorovaných skleníkových plynů, instalaci, údržbu nebo 
servis zařízení provedla certifikovaná osoba. 
 (2) Certifikovaná osoba se dopustí správního deliktu 
tím, že 
a) provádí kontrolu těsnosti chladicího zařízení, 
klimatizačního zařízení nebo tepelného čerpadla v rozporu s 
postupy stanovenými přímo použitelným předpisem 
Evropské unie o standardních požadavcích na kontrolu 
těsnosti stacionárních chladicích a klimatizačních zařízení a 
tepelných čerpadel obsahujících fluorované skleníkové 
plyny,  
b) provádí kontrolu těsnosti stacionárního systému požární 
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ochrany v rozporu s postupy stanovenými přímo použitelným 
předpisem Evropské unie o standardních požadavcích na 
kontrolu těsnosti stacionárních systémů požární ochrany 
obsahujících některé fluorované skleníkové plyny, nebo 
c) v rozporu s čl. 8 nařízení Evropského parlamentu a Rady 
(EU) č. 517/2014 nezajistí recyklaci, regeneraci nebo 
zneškodnění znovuzískaných fluorovaných skleníkových 
plynů. 
 (3) Výrobce nebo dovozce fluorovaných 
skleníkových plynů, který získal kvótu výhradně na základě 
prohlášení podle čl. 16 odst. 2 nařízení Evropského 
parlamentu a Rady (EU) č. 517/2014, se dopustí správního 
deliktu tím, že v rozporu s čl. 18 tohoto nařízení oprávní jiný 
podnik k použití jeho kvóty, aniž by dodal odpovídající 
množství fluorovaných skleníkových plynů nebo aniž by na 
požádání Komisi předložil důkazy o aktivní činnosti, pokud 
jde o dodávky fluorovaných skleníkových plynů. 
 (4) Hodnotící subjekt se dopustí správního deliktu 
tím, že v rozporu s přímo použitelným předpisem Evropské 
unie o 
a) 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, 
b) 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, 
c) minimálních požadavcích na certifikaci pracovníků 
provádějících znovuzískávání některých fluorovaných 
skleníkových plynů z vysokonapěťových spínacích zařízení 
a podmínkách pro vzájemné uznávání této kvalifikace, nebo 
d) minimálních požadavcích na certifikaci pracovníků 
provádějících znovuzískávání rozpouštědel na bázi 
některých fluorovaných skleníkových plynů ze zařízení a 
podmínkách pro vzájemné uznávání této kvalifikace  
1. nezahrne do zkoušek všechny stanovené minimální 
požadavky,  
2. nepřijme postupy pro podávání zpráv nebo neuchovává 
záznamy umožňující dokumentovat jednotlivé i celkové 
výsledky hodnocení, 
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3. nezajistí, aby pro praktické zkoušky bylo k dispozici 
potřebné zařízení, nástroje nebo materiály, nebo 
4. zvýhodní nebo znevýhodní uchazeče anebo skupinu 
uchazečů. 
 (5) Atestační subjekt 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 podmínkách pro vzájemné uznávání této 
kvalifikace 
a) nezahrne do školení všechny minimální požadavky 
dovedností a znalostí, nebo 
b) nevydá osvědčení o školení se stanovenými údaji.  

Čl. I bod 31 V § 22 písm. e) se slova „podávání kopií zpráv podle článku 
6 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 842/2006 
a“ nahrazují slovy „předání záznamů podle čl. 6 nařízení 
Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 517/2014, ověřovací 
zprávy podle čl. 19 nařízení Evropského parlamentu a Rady 
(EU) č. 517/2014 a kopií zpráv“. 

32014R0517 Čl. 6 odst. 
2 

 

 

 

Čl. 19 
odst. 6 

Záznamy uvedené v odstavci 1 se na vyžádání 
zpřístupní příslušnému orgánu dotčeného členského 
státu nebo Komisi. V rozsahu, v jakém tyto záznamy 
obsahují informace o životním prostředí, se použije 
případně směrnice Evropského parlamentu a Rady 
2003/4/ES ( 1 ) nebo nařízení Evropského parlamentu a 
Rady (ES) č. 1367/2006 ( 2 ). 
 
Podnik ověřovací zprávu uchovává nejméně po dobu 
pěti let. Ověřovací zpráva musí být na vyžádání 
zpřístupněna příslušnému orgánu dotyčného členského 
státu a Komisi. 

Čl. I bod 33 
„d) je příslušným orgánem pro předání záznamů podle čl. 6 
nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 517/2014 a 
ověřovací zprávy podle čl. 19 nařízení Evropského 
parlamentu a Rady (EU) č. 517/2014.“. 

32014R0517 Čl. 6 odst. 
2 

 

 

 

 

Čl. 19 
odst. 6 

Záznamy uvedené v odstavci 1 se na vyžádání 
zpřístupní příslušnému orgánu dotčeného členského 
státu nebo Komisi. V rozsahu, v jakém tyto záznamy 
obsahují informace o životním prostředí, se použije 
případně směrnice Evropského parlamentu a Rady 
2003/4/ES ( 1 ) nebo nařízení Evropského parlamentu a 
Rady (ES) č. 1367/2006 ( 2 ). 
 
Podnik ověřovací zprávu uchovává nejméně po dobu 
pěti let. Ověřovací zpráva musí být na vyžádání 
zpřístupněna příslušnému orgánu dotyčného členského 
státu a Komisi. 

 

Číslo předpisu EU (kód CELEX) Název předpisu EU 
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32009R1005 
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1005/2009 ze dne 16. září 
2010 o látkách, které poškozují ozonovou vrstvu. 

32014R0517 
Nařízení Evropského Parlamentu a Rady (EU) č. 517/2014 ze dne 16. dubna 
2014 o fluorovaných skleníkových plynech a o zrušení nařízení (ES) č. 
842/2006. 
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