
            III. 

 

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

 

OBECNÁ ČÁST  

1. Vysvětlení nezbytnosti navrhované právní úpravy, odůvodnění jejích hlavních 

principů 

V návaznosti na přijetí zákona č. 89/2017 Sb., kterým byl novelizován zákon 

 č. 73/2012 Sb., o látkách, které poškozují ozonovou vrstvu, a o fluorovaných 

skleníkových plynech, vyvstala potřeba novelizace příslušného prováděcího předpisu, 

a to vyhlášky č. 257/2012 Sb., o předcházení emisím látek, které poškozují ozonovou 

vrstvu, a fluorovaných skleníkových plynů.  

Je třeba novelizovat odkaz na právní předpis v poznámce pod čarou č. 2, 

a to s ohledem na přijetí nařízení o fluorovaných skleníkových plynech. Nařízení 

Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 842/2006 ze dne 17. května 2006 o některých 

fluorovaných skleníkových plynech, bylo nahrazeno nařízením 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. Vysvětlivky je třeba 

upravit v přílohách č. 2 a 3 také ve vztahu k terminologii zákona č. 89/2012 Sb., a 

zákazu diskriminace cizinců, kteří mohou namísto adresy místa trvalého pobytu 

uvádět adresu bydliště.   

Druhý okruh úprav se týká přílohy č. 2.  Byl zařazen proto, aby nedocházelo 

k chybám ve výběru účelu použití u systémů požární ochrany, což se v praxi ukázalo 

jako problematické.  Poznámka pod tabulkou „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“ tak byla doplněna o informaci, že se jedná pouze o účely, jež 

jsou povoleny nařízením Komise (ES) 744/2010. 
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Třetí okruh úprav, týkající se přílohy č. 3, reflektuje změnu limitu pro podávání zpráv 

ze 100 kg na 200 tun ekvivalentu CO2. Tuna ekvivalentu CO2 je jednotka, která lépe 

odráží skutečný vliv zařízení na životní prostředí (jednotky jsou vyjádřeny v hodnotě, 

která se rovná míře potenciálního vlivu CO2 na globální oteplování). Výpočet limitu 

tedy nezáleží pouze na hmotnosti látek, ale také na míře vlivu 

na životní prostředí. Tato změna byla do právního řádu zavedena zákonem 

č. 89/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 73/2012 Sb., o látkách, které poškozují 

ozonovou vrstvu, a o fluorovaných skleníkových plynech.  

Poslední tematická část se vztahuje k příloze č. 4. Jedná se o část 2.1.2.1, Odběr 

chladicích zařízení, kde došlo ke zrušení povinnosti vlastníka zařízení. Další změna se 

týká části 2.2.2, bodu 7, Úpravy I. stupně. Touto změnou se ruší povinnost 

odděleného jímání a uskladňování regulovaných látek a fluorovaných skleníkových 

plynů v oddělených nádobách. Uskladněná chladiva putují k další recyklaci nebo 

odstranění, přičemž přebírající oprávněná osoba rozdělení chladiv nevyžaduje, 

protože je schopna realizovat odstranění všech chladiv najednou. Vzhledem k tomu, 

že při prvním stupni úpravy vyřazeného zařízení se odsátá chladiva průběžně váží, lze 

je procentuálním rozpadem (podle údajů získaných při evidenci ze štítků) rozpočítat. 

Analýzu směsi chladiv lze provést i speciálním přístrojem. Z uvedeného vyplývá, že 

třídění a oddělené jímání chladiv již není nezbytné. Dále byla příloha č. 4 upravena ve 

smyslu specifikace povinností provozovatele mobilních technologií ve smyslu bodu 

2.2.3. V bodě č. 3.1.1. příloh č. 4 a č. 5 byl jasněji vymezen výčet dokumentace 

předkládané provozovateli zařízení kontrolním orgánům. Poslední úpravou je 

zpřesnění okruhu provozovatelů, kterých se týkají povinnosti vyplývající z příloh č. 4 

a č. 5.  

Závěrem lze uvést, že jednotlivé novelizační body jsou i přes svou různorodost 

nezbytné k naplnění účelu právní úpravy fluorovaných plynů v českém právním řádu. 

 

2. Zhodnocení souladu navrhované právní úpravy se zákonem, k jehož provedení 

je navržena, včetně souladu se zákonným zmocněním k jejímu vydání 

Navrhovaná právní úprava reflektuje zákonné zmocnění v § 10 odst. 11 zákona 

č. 73/2012 Sb., o látkách, které poškozují ozonovou vrstvu, a o fluorovaných 

skleníkových plynech, dle kterého Ministerstvo životního prostředí stanoví vyhláškou 
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rozsah požadovaných znalostí ke znovuzískávání, regeneraci nebo zneškodňování 

regulovaných látek a postupy pro činnosti uvedené v odstavci 1 nebo 2 s výjimkou 

postupů spočívajících v kontrole těsnosti chladicích nebo klimatizačních zařízení 

anebo systémů požární ochrany, obsahujících fluorované skleníkové plyny. Dále je 

naplněno zmocnění v § 11 odst. 4 zákona č. 73/2012 Sb., o látkách, které poškozují 

ozonovou vrstvu, a o fluorovaných skleníkových plynech, které ukládá Ministerstvu 

životního prostředí stanovit vyhláškou vzory zpráv podle odstavců 1 a 2 téhož 

paragrafu. Jedná se o podávání zpráv obsahujících informace o regulovaných látkách.  

V současné době panuje mezi zákonem č. 73/2012 Sb., o látkách, které poškozují 

ozonovou vrstvu, a o fluorovaných skleníkových plynech, ve znění zákona 

č. 89/2017 Sb., a vyhláškou č. 257/2012 Sb., o předcházení emisím látek, které 

poškozují ozonovou vrstvu, a fluorovaných skleníkových plynů nesoulad 

v parametrických jednotkách uvedených u hraničních hodnot, při nichž vzniká 

provozovatelům povinnost podávat zprávy o detailech provozu zařízení. V současné 

době uvádí zákon jednotky v tunách ekvivalentu CO2 a stanoví reportingovou 

povinnost od 200 tun ekvivalentu CO2, v platném znění vyhlášky je povinnost stále 

vyžadována po překročení 100 kg. Završením legislativního procesu návrhu vyhlášky 

bude docíleno souladu mezi zněním zákona a jeho prováděcího předpisu.  

3. Zhodnocení souladu navrhované právní úpravy s předpisy Evropské unie, 

judikaturou soudních orgánů Evropské unie a obecnými právními zásadami 

práva Evropské unie 

Prvním bodem návrhu vyhlášky je úprava poznámky pod čarou č. 2, jejímž 

prostřednictvím je aktualizován odkaz na evropskou legislativu, neboť nařízení 

Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 842/2006 ze dne 17. května 2006 o některých 

fluorovaných skleníkových plynech bylo nahrazeno nařízením 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. 

Navrhované změny právní úpravy se týkají 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 a nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) 

č. 1005/2009 ze dne 16. září 2009 o látkách, které poškozují ozonovou vrstvu, 
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v platném znění, jež bylo novelizováno nařízením Komise (EU) č. 744/2010 

ze dne 18. srpna 2010.  

Navrhovaná právní úprava je plně v souladu s předpisy Evropské unie, judikaturou 

soudních orgánů Evropské unie a obecnými právními zásadami Evropské unie.   

4. Zhodnocení platného právního stavu a odůvodnění nezbytnosti jeho změny 

Právní úprava látek, které poškozují ozonovou vrstvu, a fluorovaných skleníkových 

plynů nebyla od svého vyčlenění z generální úpravy do samostatného zákona v roce 

2012 nikterak novelizována, a to ani na úrovni zákona, ani na úrovni jeho prováděcího 

předpisu. V průběhu roku 2016 probíhala příprava novely zákona, a to zejména 

s ohledem na povinnosti plynoucí z 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. Legislativní proces byl završen 

v podobě zákona č. 89/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 73/2012 Sb., o látkách, které 

poškozují ozonovou vrstvu. Prováděcí vyhlášku je třeba novelizovat za účelem 

dosažení souladu obou právních předpisů relevantních pro oblast regulovaných látek. 

Kromě legislativních změn došlo od vstupu vyhlášky v platnost také k technickému 

pokroku v regulované matérii, na který je třeba reagovat. Tato skutečnost se odráží 

ve zrušení povinnosti odděleného jímání chladiv. V ostatních bodech jsou obsaženy 

převážně změny spíše formálního či zpřesňujícího charakteru, které vychází z  praxe.  

5. Předpokládaný hospodářský a finanční dopad navrhované právní úpravy 

na státní rozpočet, ostatní veřejné rozpočty, na podnikatelské prostředí České 

republiky, sociální dopady, včetně dopadů na specifické skupiny obyvatel, 

zejména osoby sociálně slabé, osoby se zdravotním postižením a národnostní 

menšiny, a dopady na životní prostředí 

Zákon č. 89/2017 Sb. změnil limit pro podávání zpráv ze 100 kg na 200 tun 

ekvivalentu CO2. Samotný převod jednotek na jednotku ekvivalentu CO2 

nepředpokládá dopady na administrativní náklady současných provozovatelů těchto 

zařízení. Díky přepočtu na jednotky ekvivalentu CO2 však mohou některá zařízení 

spadnout do kategorie, pro které je potřeba dodržovat zákonné povinnosti. Na základě 

doplnění zařízení a převodu jednotek dochází k úpravě zákonných povinností 

provozovatelů zařízení u zařízení obsahující nejméně 5 tun ekvivalentu CO2 
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fluorovaných skleníkových plynů. Tito provozovatelé musí provést kontrolu těsnosti 

certifikovanou osobou. Dle konzultací s odborem ochrany ovzduší MŽP činí náklady 

na provedení 1 kontroly těsnosti cca od stovek Kč až do cca 5 000 Kč.  

Současná právní úprava připouští při likvidaci zařízení jedinou možnost jímání 

kapalin, a to jímání separátní, do oddělených nádob. V posledních letech byla vyvinuta 

a rozšířena technologie, při které se v prvním stupni úpravy vyřazeného zařízení 

odsátá chladiva průběžně váží a lze je procentuálním rozpadem (podle údajů získaných 

při evidenci ze štítků) rozpočítat. Analýzu směsi chladiv lze provést i speciálním 

přístrojem. Z uvedeného vyplývá, že povinnost třídění a odděleného jímání chladiv je 

nadbytečná. Novela vyhlášky umožní certifikovaným osobám reagovat 

na technologický vývoj a pořídit si přístroj, který dokáže k likvidaci připravit také 

látky, které nejsou jímány separátně. Zároveň nevytváří nová právní úprava tlak 

na pořízení nového vybavení, neboť původní technologie odděleného jímání je stále 

uznávanou relevantní metodou. Dopady na podnikatelské subjekty jsou tedy pozitivní.  

Státní rozpočet ani ostatní veřejné rozpočty nejsou návrhem vyhlášky dotčeny. Návrh 

s sebou nenese žádné sociální dopady ani dopady na specifické skupiny obyvatel, 

osoby sociálně slabé, osoby se zdravotním postižením a národnostní menšiny. 

S ohledem na soulad prováděcího předpisu s textací zákona bude reportingová činnost 

s ohledem na vhodnější měření ekvivalentu CO2 v tunách lépe odrážet skutečný vliv 

zařízení na životní prostředí, které tak může být efektivněji chráněno v důsledku jeho 

lepšího poznání.  

6. Zhodnocení současného stavu a dopadů navrhovaného řešení ve vztahu k zákazu 

diskriminace a ve vztahu k rovnosti mužů a žen 

Navrhovaná právní úprava nemá dopad ve vztahu k zákazu diskriminace a nebude mít 

žádné negativní dopady na rovné postavení mužů a žen. 

7. Zhodnocení dopadů navrhovaného řešení ve vztahu k ochraně soukromí 

a osobních údajů 

Navrhovaná úprava nemá k ochraně osobních údajů a ochraně soukromí žádný vztah.  

8. Zhodnocení korupčních rizik 
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S navrhovanou úpravou nejsou spojena žádná korupční rizika. 

9. Zhodnocení dopadů na bezpečnost nebo obranu státu 

Navrhovaná právní úprava nebude mít žádné dopady na bezpečnost nebo obranu státu.  

10. Rozhodování o provedení RIA 

 

Hodnocení dopadů v rámci obecné části důvodové zprávy bylo provedeno podle 

Legislativních pravidel vlády. Hodnocení dopadů regulace (RIA) nebylo zpracováno, 

neboť máme za to, že stěžejní právní úprava, tedy změna parametrů pro 

reportingovou povinnost, byla již vyhodnocena v rámci legislativních prací na zákoně 

č. 89/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 73/2012 Sb., o látkách, které poškozují 

ozonovou vrstvu. Další změny jsou spíše formálního či zpřesňujícího 

charakteru a nemají žádné dopady týkající se oblastí, které jsou zahrnuty do procesu 

Hodnocení dopadů regulace (RIA). Dne 4. 8. 2017 byla pro vyhlášku udělena výjimka 

z Hodnocení dopadů regulace podle čl. 76 odst. 2 Legislativních pravidel vlády.  
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ZVLÁŠTNÍ ČÁST 

Článek I.  

Bod č. 1.   

Bod číslo 1 návrhu vyhlášky obsahuje aktualizaci poznámky pod čarou č. 2, která obsahuje 

odkaz na evropskou právní úpravu ve věci fluorovaných skleníkových plynů. Nařízení 

Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 842/2006 ze dne 17. května 2006 o některých 

fluorovaných skleníkových plynech, bylo nahrazeno nařízením 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. 

Bod č. 2, Příloha č. 2 a 3 

Doplnění vysvětlivky pod příslušnými tabulkami reaguje na terminologickou změnu pro 

přijetí zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, a to požadavkem na uvedení sídla 

podnikající fyzické osoby, nikoliv místa podnikání.  

Za účelem dosažení rovného postavení, bylo fyzickým osobám, které nemají trvalý pobyt na 

území České republiky, umožněno uvádět v předmětných případech adresu bydliště.  

Bod č. 3, Příloha č. 2  

Ustanovení upřesňuje poznámky k 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“ 

v Příloze č. 2 předmětné vyhlášky. Na základě praktické zkušenosti předkladatele s neurčitým 

výkladem platného znění tohoto ustanovení, je poznámka pod tabulkou doplněna o informaci, 

že se jedná pouze o účely, jež jsou povoleny nařízením Komise (ES) 744/2010. 

Body č. 4 až 7, Příloha č. 3  

Tabulky č. 1, 2a, 2b a 2c jsou aktualizovány v souvislosti se změnou zákona 

č. 89/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 73/2012 Sb.  Předmětným zákonem byl změněn limit 

pro podávání zpráv ze 100 kg na 200 tun ekvivalentu CO2. S ohledem na změnu jednotek byl 
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do tabulek doplněn sloupec, do kterého bude zaznamenáváno množství v jednotkách tuny 

ekvivalentu CO2.  

Bod č. 8, Příloha č. 4  

Je nežádoucí, aby odpovědnost za technické záležitosti ležela na vlastníkovi zařízení, který nemá 

potřebné znalosti o opatřeních týkajících se zabránění únikům plynu ze zařízení. Původní znění 

novelizovaného ustanovení představovalo zvýšenou administrativní zátěž pro vlastníka zařízení, aniž 

by ovšem přispělo k eliminaci úniků plynu ze zařízení. 

Bod č. 9, Příloha č. 4 

Ustanovení ruší povinnost odděleného jímání a uskladňování regulovaných látek 

a fluorovaných skleníkových plynů v oddělených nádobách. Uskladněná chladiva putují 

k další recyklaci nebo odstranění, přičemž přebírající oprávněná osoba rozdělení chladiv 

nevyžaduje, protože je schopna realizovat odstranění všech chladiv najednou. Vzhledem 

k tomu, že při prvním stupni úpravy vyřazeného zařízení se odsátá chladiva průběžně váží, lze 

je procentuálním rozpadem (podle údajů získaných při evidenci ze štítků) rozpočítat. Analýzu 

směsi chladiv lze provést i speciálním přístrojem. Z uvedeného vyplývá, že povinnost třídění 

a odděleného jímání chladiv je v současné době jednou z alternativ přípravy k ekologické 

likvidaci, avšak certifikovaným subjektům nelze bránit ve využití metod na vyšší technické 

úrovni, které fungují na jiném principu.  

Bod č. 10, Příloha č. 4 

Jedná se o právní úpravu specifikující provozovatele mobilní technologie, jako osobu 

povinnou k ohlášení provozu technologie České inspekci životního prostředí podle 

předmětného ustanovení. 

Bod č. 11, Přílohy č. 4 a 5  

Dané ustanovení je upřesněno v tom smyslu, že musí být archivována dokumentace vztahující 

se k aktuálně provozované technologii.  
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Body č. 12 až 14, Přílohy č. 4 a 5  

 

Jedná se o terminologické úpravy, které specifikují okruh provozovatelů, na které se vztahují 

konkrétní předepsané povinnosti.    

 

Článek II.  

Účinnost je navržena tak, aby došlo k souladu zákona s jeho prováděcím přepisem na začátku 

nového kalendářního roku, v jehož průběhu vzniká nová informační povinnost a zároveň, aby 

bylo možné včasně upravit příslušné náležitosti spojené s reportingem v Informačním systému 

o plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí (ISPOP) podle 

zákona č. 25/2008 Sb. 
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