Informace odboru ochrany ovzduší MŽP
k prodeji a nákupu fluorovaných skleníkových plynů od 1. ledna 20151
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 517/2014 ze dne 16. dubna 2014
o fluorovaných skleníkových plynech (dále jen „nařízení (EU) č. 517/2014“, ke stažení
ZDE), které zrušilo a nahradilo nařízení (ES) č. 842/2006, zavedlo nové povinnosti
související s prodejem a nákupem fluorovaných skleníkových plynů.
Čl. 11 odst. 4 nařízení (EU) č. 517/2014:
„Pro účely instalace, servisu, údržby nebo opravy zařízení, které obsahuje
fluorované skleníkové plyny nebo jehož provoz je na těchto plynech závislý,
k nimž je podle článku 10 vyžadován certifikát či osvědčení, jsou
fluorované skleníkové plyny prodávány pouze podnikům 2 , které jsou
držiteli příslušného certifikátu či osvědčení v souladu s článkem 10 nebo
které zaměstnávají osoby, jež jsou držiteli certifikátu či osvědčení o školení
podle čl. 10 odst. 2 a 5, a pouze takové podniky mohou uvedené plyny
nakupovat. Tento odstavec nebrání necertifikovaným podnikům, které
neprovádějí činnosti uvedené v první větě tohoto odstavce, ve sběru,
přepravě či dodávání fluorovaných skleníkových plynů.“
Čl. 6 odst. 3 nařízení (EU) č. 517/2014:
„Pro účely čl. 11 odst. 4 podniky dodávající fluorované skleníkové plyny
vedou záznamy příslušných informací týkajících se osob, které fluorované
skleníkové plyny nakupují zejména:
a) čísla certifikátů osob nakupujících uvedené plyny a
b) zakoupená množství fluorovaných skleníkových plynů.
Podniky dodávající fluorované skleníkové plyny uchovávají tyto záznamy
nejméně po dobu pěti let.“

V případě kupujícího záleží na účelu, pro jaký si F-plyny kupuje. Pokud je kupuje za
účelem výkonu činnosti, na kterou se vyžaduje certifikace podle nařízení
(EU) č. 517/2014 (tzn. pro účely instalace, servisu, údržby nebo opravy zařízení, které
obsahuje fluorované skleníkové plyny nebo jehož provoz je na těchto plynech závislý)
nebo osvědčení o školení pro oblast autoklimatizací dle nařízení (ES) č. 307/2008, je
kupující povinen prokázat se platným certifikátem či osvědčením. Pokud F-plyny
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Upozorňujeme, že jediným orgánem podávajícím autoritativní výklad práva Evropské unie, který je
závazný pro subjekty, které právo Evropské unie aplikují, je Soudní dvůr Evropské unie.
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Co se týče spojení "podnik, který je držitelem příslušného certifikátu či osvědčení o školení", je třeba jej
vykládat v souladu s definicí pojmu podnik v čl. 2 odst. 30 nařízení (EU) č. 517/2014 (srov. ust. § 420
a 421 občanského zákoníku).
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kupuje pro jiné účely (např. další distribuce, přeprava apod.), pro které nařízení
(EU) č. 517/2014 povinnost certifikace ani osvědčení nestanoví, nemá povinnost tyto
dokumenty při jejich koupi předkládat.

Povinností prodávajícího je od kupujícího požadovat předložení certifikátu nebo
osvědčení, je-li s ohledem na účel použití kupovaných F-plynů povinnost certifikace
nebo osvědčení nařízením (EU) č. 517/2014 stanovena. Prodávající je následně povinen
vést evidenci množství prodaných F-plynů a čísel certifikátů (nebo osvědčení) osob,
které je koupily. Prodávající musí uchovávat tyto záznamy nejméně po dobu pěti let,
a to pro účely případné kontroly ze strany příslušných orgánů.

Kdo a za jakých podmínek může fluorované skleníkové plyny podle
čl. 11 odst. 4 nařízení (EU) č. 517/2014 kupovat:
1. Osoba, která je držitelem certifikátu3
→ Může fluorované skleníkové plyny kupovat pro účely instalace, servisu,
údržby nebo opravy zařízení, které obsahuje fluorované skleníkové plyny,
nebo je na nich závislé a dále pro účely jako osoba bez certifikátu či
osvědčení.
→ Certifikáty se vydávají pro oblast chlazení, klimatizací, tepelných čerpadel
(nařízení (ES) č. 303/2008; 4 kategorie), protipožárních zařízení (nařízení
(ES) č. 304/2008), elektrických spínacích zařízení (nařízení (ES)
č. 305/2008).
→ Certifikát je vydán podle čl. 10 nařízení (EU) č. 517/2014 (u certifikátů
vydaných do 31. 12. 2014 podle nařízení (ES) č. 842/2006) a jeho
prováděcích nařízení pro jednotlivé oblasti (viz předchozí bod).
→ Certifikát se vydává


Fyzické osobě



Fyzické osobě podnikající



Právnické osobě

→ Seznam vydaných certifikátů je k dispozici na stránkách MŽP ZDE.
Držitelé certifikátu kategorie III a IV4 mají oprávnění pouze k činnostem, při kterých
nedochází k používání nových, recyklovaných či regenerovaných F-plynů. Certifikáty
kategorie III a IV proto nejsou dostačující certifikací k nákupu F-plynů pro účely
servisu, instalace atd. Držitelé certifikátu kategorie III a IV proto mohou nakupovat F-
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O vystavení certifikátu může požádat osoba, která úspěšně absolvuje proces hodnocení zavedený
v odst. 1, 3 a 5 čl. 10 nařízení (EU) č. 517/2014.
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Certifikáty kategorie III jsou vydávané pro činnost znovuzískávání F-plynů z chladicích
a klimatizačních zařízení a tepelných čerpadel s obsahem méně než 3 kg F-plynů (6 kg u hermeticky
uzavřených); certifikáty kategorie IV jsou vydávané pro činnosti kontroly těsnosti za předpokladu, že
nepředstavuje zásah do chladicího okruhu s obsahem F-plynů. Kategorizace vyplývá z čl. 10 odst. 5
nařízení (EU) č. 517/2014 ve spojení s čl. 4 odst. 2 nařízení (ES) č. 303/2008.
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plyny pouze za jiným účelem, než je uveden v čl. 11 odst. 4 nařízení (EU) 517/2014
věta prvá (např. za účelem sběru, přepravy, distribuce apod.).
Právnická osoba, jejímž předmětem podnikání je některá z činností, pro kterou se
vyžaduje certifikát, se při nákupu F-plynů musí prokázat tzv. „certifikátem
společnosti“5, nikoliv certifikátem svých zaměstnanců.
Pozn.: Pokud byl právnické osobě vydán certifikát, musela jako podmínku pro jeho vydání
prokázat, že zaměstnává certifikované pracovníky, neboť činnosti, na které je vyžadován certifikát,
smí vykonávat pouze certifikovaní pracovníci.

Pokud právnická osoba zaměstnává certifikované pracovníky pro výkon činností, na
které se vztahuje požadavek certifikace, avšak tyto činnost jsou vykonávány pouze
v rámci právnické osoby jako takové (nikoli ve vztahu k třetím subjektům), při nákupu
F-plynů předkládá certifikát tento certifikovaný zaměstnanec a certifikace společnosti
není vyžadována.
Fyzická osoba podnikající, která zaměstnává další certifikované pracovníky, se při
nákupu F-plynů prokazuje svým platným certifikátem vystaveným na své jméno a IČ
fyzické osoby podnikající.

2. Osoba, která je držitelem osvědčení o školení pro oblast
autoklimatizací
→ Může fluorované skleníkové plyny kupovat za účelem
autoklimatizací a pro účely jako osoba bez certifikátu či osvědčení.

servisu

→ Musí mít osvědčení o školení dle nařízení (ES) č. 307/2008


Osvědčení se vydává fyzické osobě nebo fyzické osobě podnikající

→ Seznam atestačních subjektů a vzory vydávaných osvědčení jsou ZDE.

Na rozdíl od certifikátů se osvědčení o školení dle nařízení (ES) č. 307/2008 nevydávají
právnickým osobám. Právnická osoba tak doloží osvědčení svého zaměstnance
(např. v případě nákupu chladiva autoservisem).

3. Osoba bez certifikátu či osvědčení
→ Může fluorované skleníkové plyny kupovat pouze pro účely provádění
činností, na které není vyžadována certifikace ani osvědčení (sběr, přeprava,
distribuce F-plynů).

5

Povinnost certifikace společnosti vyplývá z čl. 7 a 8 nařízení (ES) č. 303/2008 a čl. 7 a 8 nařízení (ES)
č. 304/2008. Certifikát se vydává právnické osobě, která prokáže, že plní podmínky stanovené v čl. 8
odst. 1 a) a b) nařízení (ES) č. 303/2008 resp. nařízení (ES) č. 304/2008:
a) „ na činnosti vyžadující certifikaci zaměstnává společnost v počtu, který je dostatečný pro
zvládnutí očekávaného objemu činností, pracovníky certifikované v souladu s čl. 5;
b) doloží, že pracovníkům vykonávajícím činnosti, pro které se vyžaduje certifikace, jsou dostupné
nezbytné nástroje a postupy.“
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Přímé odkazy na legislativu a zmíněné dokumenty:
Nařízení (EU) č. 517/2014 o fluorovaných skleníkových plynech
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/PDF/?uri=OJ:JOL_2014_150_R_0008&from=CS

Seznam vydaných certifikátů (ČR)
http://www.mzp.cz/cz/seznam_certifikovanych_osob

Seznam atestačních subjektů a vzory vydávaných osvědčení
http://www.mzp.cz/cz/autoklimatizace
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