
            II. 
 

N Á V R H 
 

VYHLÁŠKA 
 

ze  dne  ……….2017, 

 

kterou se mění vyhláška č. 257/2012 Sb. o předcházení emisím látek, které poškozují 
ozonovou vrstvu, a fluorovaných skleníkových plynů 

 

Ministerstvo životního prostředí stanoví podle § 10 odst. 11 a § 11 odst. 4 zákona č. 73/2012 
Sb., o látkách, které poškozují ozonovou vrstvu, a o fluorovaných skleníkových plynech: 
 
 

Čl. I 

Vyhláška č. 257/2012 Sb., o předcházení emisím látek, které poškozují ozonovou 
vrstvu, a fluorovaných skleníkových plynů, se mění takto: 

1. Poznámka pod čarou č. 2 zní : 

„2) 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.“. 

2. V příloze č. 2 tabulce  „Počet systémů požární ochrany a hasicích přístrojů s halony, jejich 
typ a popis instalace, počet a množství v nich obsažených halonů, množství použitých a 
skladovaných halonů, opatření ke snižování emisí a jejich odhad“ poznámky pod tabulkou 
* a ** znějí:  

„* Uvede se „Pevný systém“ nebo „Přenosný hasicí přístroj“ pro účely, jež jsou povoleny 
nařízením Komise (EU) 744/2010 ze dne 18. srpna 2010, kterým se mění nařízení 
Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1005/2009 o látkách, které poškozují ozonovou 
vrstvu, s ohledem na kritická použití halonů. 

** Uvede se typ halonu 1301, 1211 nebo 2402 pro účely, jež jsou povoleny nařízením 
Komise (EU) 744/2010 ze dne 18. srpna 2010, kterým se mění nařízení Evropského 
parlamentu a Rady (ES) č. 1005/2009 o látkách, které poškozují ozonovou vrstvu, s 
ohledem na kritická použití halonů.“. 

3. V příloze č. 3 tabulkách č. 2a, 2b a 2c se slova „100 kg“ nahrazují slovy „200 tun 
ekvivalentu CO2“. 
 

4. V příloze č. 3 tabulce č. 2a se za sloupec „Dovezené množství (kg)“ vkládá nový sloupec 
„Dovezené množství (tuna ekvivalentu CO2)“. 
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5. V příloze č. 3 tabulce č. 2b se za sloupec „Vyvezené množství (kg)“ vkládá nový sloupec 

„Vyvezené množství (tuna ekvivalentu CO2)“. 
 

6. V příloze č. 3 tabulce č. 2c se za sloupec „Zneškodněné množství (kg)“ vkládá nový 
sloupec „Zneškodněné množství (tuna ekvivalentu CO2)“. 

 
7. V příloze č. 4 bodu 2.2.2. části „Úprava – stupeň I“ bod č. 7 zní : 

 
„7. Odsáté regulované látky a fluorované skleníkové plyny zachytávat podle bodu 2.2.2, 
čísla 3, klasifikovat a evidovat podle bodu 2.2.2., čísla 4 a uchovávat je v nádobách 
způsobem nejvhodnějším pro další využití nebo zneškodnění.“. 

 
8. V příloze č. 5 bodu 4.1 se slovo „opatřeních“ nahrazuje slovem „opatření“.  

 
 

 
Čl. II 

 
Účinnost 

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2018. 

 
 

Ministr: 
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