Svaz chladicí a klimatizační techniky
Od 1. dubna platí nový zákon č. 89/2017 o regulovaných látkách a F-plynech
Mgr. Štěpán Stojanov, tajemník SCHKT, 606 569 424
29. března vyšel ve sbírce zákonů schválený text zákona č. 89/2017 o regulovaných látkách (RL) a Fplynech (FP), který nahrazuje zákon č. 73/2012. Zákon vstoupil v platnost dne 1. 4. 2017.
Nový zákon se od předchozího liší zejména tím, že do české legislativy zavádí nová opatření evropské
regulace F-plynů (nařízení č. 517/2014). V následujícím textu uvádíme výčet hlavních změn a novinek
tohoto zákona. Celé znění lze stáhnout na stránkách www.chlazeni.cz/legislativa.
Přehled hlavních změn a nových opatření zákona č. 89/2017
1. § 3 odst. 1: Lhůta na předání znovuzískaných RL k likvidaci se prodlužuje ze 3 na 9 měsíců.
2. § 4 odst. 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.
3. § 4 odst. 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.
4. § 4 odst. 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. PODLE MŽP STAČÍ, KDYŽ JSOU TYTO ÚDAJE UVEDENÉ NA FAKTUŘE!
5. § 13: Podle tohoto paragrafu ministerstvo životního prostředí vede a provozuje informační
systém certifikovaných osob, který najdete na http://mzp.cz/dco. Dle čl. 4 ministerstvo
zapíše do seznamu osobu certifikovanou v jiném členském státě EU, která o to požádá a
předá ministerstvu kopii certifikátu.
6. Ohlašovací povinnost do systému ISPOP: Limitní množství FP pro ohlašovací povinnosti
přechází z kilogramů na tuny ekvivalentu CO2. Ohlašovací povinnost se týká osoby, která:
a) získá od osoby z jiného členského státu Evropské unie více než 200 tun ekvivalentu CO2
fluorovaných skleníkových plynů,

b) předá osobě do jiného členského státu Evropské unie více než 200 tun ekvivalentu CO2
fluorovaných skleníkových plynů,
c) zneškodní více než 200 tun ekvivalentu CO2 fluorovaných skleníkových plynů, nebo
d) uvede poprvé na trh na území České republiky, znovuzíská, recykluje, regeneruje nebo
zneškodní regulované látky.
Dále zákon obsahuje výčet sankcí za nedodržování zákonných opatření týkajících se regulace RL a FP
(viz tabulka).

Přehled sankcí pro certifikované osoby a provozovatele zařízení dle zákona č. 89/2017
Nedodržené opatření
Instalace nehermeticky uzavřeného zařízení plněného
fluorovanými skleníkovými plyny bez certifikátu.
Provádění činností uvedených v § 10 odst. 1 nebo 2
bez certifikátu.
V rozporu s čl. 6 nařízení Evropského parlamentu
a Rady (ES) č. 1005/2009 uvede na trh
výrobek nebo zařízení, která obsahují regulované
látky nebo jsou na regulovaných látkách
závislé.
V rozporu s čl. 3 odst. 1 nařízení Evropského
parlamentu a Rady (EU) č. 517/2014 úmyslně
vypustí fluorované skleníkové plyny do atmosféry.
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.
Nezneškodní nebo nezajistí předání certifikované
osobě ke zneškodnění regulovanou látku.
Neprovede zápis o předání regulovaných látek
nebo takový zápis po stanovenou dobu neuchová.
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.
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.
Neoprávněně svěří provádění činnosti uvedené
v § 10 odst. 1 nebo 2 na svém zařízení právnické
nebo fyzické osobě, která není držitelem certifikátu.
Právnická nebo podnikající fyzická osoba se
dopustí správního deliktu tím, že nepodá ministerstvu
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zprávu podle § 11 odst. 1, jestliže
a) získá od osoby z jiného členského státu Evropské
unie více než 200 tun ekvivalentu CO2 fluorovaných
skleníkových plynů,
b) předá osobě do jiného členského státu Evropské
unie více než 200 tun ekvivalentu CO2 fluorovaných
skleníkových plynů,
c) zneškodní více než 200 tun ekvivalentu CO2
fluorovaných skleníkových plynů, nebo
d) uvede poprvé na trh na území České republiky,
znovuzíská, recykluje, regeneruje nebo zneškodní
regulované látky.
Neuchování kopií záznamů v listinné nebo elektronické
podobě.
Prodej nehermeticky uzavřených zařízení plněných
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.
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.
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.
Certifikovaná osoba se dopustí správního
deliktu tím, že nedodržuje závazné postupy podle
§ 10 odst. 6.
Provedení kontroly těsnosti, znovuzískávání, instalaci,
údržbu nebo servis bez certifikátu.
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.
Uvádění na trh v rozporu s čl. 11 nařízení Evropského
parlamentu a Rady (EU) č. 517/2014 výrobky nebo
zařízení s obsahem fluorovaných skleníkových plynů.
Nákup fluorovaných skleníkových plynů pro
účely instalace, servisu, údržby nebo opravy zařízení,
bez příslušného certifikátu nebo osvědčení.
Osoba, která uvádí na trh fluorované skleníkové plyny,
zařízení nebo výrobky podle nařízení Evropského
parlamentu a Rady (EU) č. 517/2014, se dopustí správního
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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
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.
Neoznačení před uvedením na trh chladicí a klimatizační
výrobky nebo zařízení nebo tepelná čerpadla, která jsou
odizolována pěnou s fluorovanými skleníkovými
plyny štítkem s textem: „Pěna s fluorovanými
skleníkovými plyny“.
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.
Prodej fluorovaných skleníkových plynů pro účely
instalace, servisu, údržby nebo opravy zařízení bez:
a) nevedení úplných záznamů o osobách nakupujících
fluorované skleníkové plyny,
b) neuchování těchto záznamů po dobu 5 let, nebo
c) prodání fluorovaných skleníkových plynů osobě bez
příslušného certifikátu nebo osvědčení.
Nezajištění po uplynutí doby životnosti nádoby k přepravě
nebo skladování fluorovaných skleníkových plynů,
znovuzískání v ní obsažených zbytků fluorovaných
skleníkových plynů.
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.
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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.
Nezajištění u zařízení s obsahem nejméně 5 tun
ekvivalentu CO2 fluorovaných skleníkových
plynů kontrolu těsnosti certifikovanou osobou.
Nezajištění u nově instalovaných zařízení s obsahem
nejméně 5 tun ekvivalentu CO2 fluorovaných skleníkových
plynů kontrolu těsnosti certifikovanou osobou
bezprostředně po jejich uvedení do provozu.
Nemá instalován řádně fungující systém detekce
úniků pro zařízení s obsahem nejméně 500 tun
ekvivalentu CO2 fluorovaných skleníkových
plynů.
Nezajištění kontroly systému detekce úniků alespoň
jednou za 12 měsíců.
Nezajištění bez zbytečného prodlení opravu zařízení, u
kterého byl zjištěn únik fluorovaných skleníkových plynů.
Neprovedení kontroly těsnosti do 1 měsíce po
opravě netěsnosti.
Nevedení záznam o zařízeních s obsahem nejméně
5 tun ekvivalentu CO2 fluorovaných skleníkových
plynů.
Neuvedení v záznamech požadované údaje.
Neuchování záznamů nejméně po dobu 5 let.
Nepředání záznamů na vyžádání ministerstvu, České
inspekci životního prostředí nebo Komisi.
Nezajištění znovuzískání fluorovaných skleníkových plynů
ze zařízení na konci jejich životnosti certifikovanou
osobou.
Nezajištění, aby kontrolu těsnosti zařízení, znovuzískávání
fluorovaných skleníkových plynů, instalaci, údržbu nebo
servis zařízení provedla certifikovaná osoba.
Provádění kontrol 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.
Nezajištění recyklace, regenerace nebo zneškodnění
znovuzískaných fluorovaných skleníkových plynů.
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Poznámka: činnosti uvedené v § 10 odst. 1 nebo 2 zákona jsou:
a) servis zařízení obsahujícího regulované látky,
b) kontrolu těsnosti chladicích a klimatizačních zařízení obsahujících regulované látky,
c) kontrolu těsnosti systémů požární ochrany obsahujících regulované látky,
d) recyklaci regulovaných látek,
e) znovuzískávání regulovaných látek při recyklaci výrobků,

f) regeneraci regulovaných látek,
g) zneškodňování regulovaných látek, nebo
h) skladování halonů pro potřeby jejich kritického použití podle přímo použitelných předpisů
Evropské unie.

