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do dokumentu

Overuji pod císlem 280718, že tento dokument,
dobe do podoby listinné, skládající se z~tu,

P ID:

1111111111111 1111111111l1li1

v listinné podobe

který vznikl prevedením vstupu v elektronické pose doslovne shoduje s obsahem vstupu.
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Overující osoba: Urbanova Tereza
Ministerstvo

Podp;s

životního

prostredí

dne 04.05.2015

~\

Tento dokument vznikl konverzí~i~OdOby

.
podle §69a zákona 190/2009 Sb. z elektronického originálu

dokumentu, vytvoreného zamestnancem Ministerstva životního prostredí (dále jen" ministerstvo"), z duvodu
nemožnosti zaslání do datové schránky adresáta.
K originálu dokumentu byla doplnena tato první strana overující pravost dokumentu.
Pokud jste adresát tohoto dokumentu a prejete si získat tento dokument v elektronické podobe, obratte se
prosím na odbor informatiky ministerstva. Pokud máte podezrení na neautenticnost dokumentu, kontaktujte
neprodlene odbor informatiky ministerstva k overení.

Celkový pocet príloh: t) ks.

Ministerstvo životního prostredí. Vršovická 1442/65. 100 10

Praha 10. Ceská republika, (+420)267121111,

www.mzp.cz.lnfo~mzp.cz

Ministerstvo životního prostredí

C.j.: 294201ENV/15

V Praze dne 30. 4. 2015

Vyrizuje
Mgr. Lenka Horácková

ROZHODNUTÍ
Ministerstvo životního prostredí (MŽP), orgán státní správy príslušný podle ustanovení § 22
písmo c) zákona C. 73/2012 Sb., o látkách, které poškozují ozonovou vrstvu, a o fluorovaných
skleníkových plynech (dále jen zákon C. 73/2012 Sb.), k vydávání certifikátu podle § 10 téhož
zákona, vydává:

CERTIFIKÁT
kategorie I
císlo:

1316/15

držitel certifikátu:

Robin Drábek

V Rokli 330, 434 o 1 Most
Datum narození: 16. 10. 1982

Certifikát se vydává k temto cinnostem podle § 10 odst. 1 a odst. 2 písmo a) a b) zákona
C. 73/2012 Sb. a podle clánku 4 odst. 2 písmo a) narízení Komise (ES) C. 303/2008, kterým se
v souladu s narízením Evropského parlamentu a Rady (EU) c. 517/2014 stanoví minimální
požadavky a podmínky pro vzájemné uznávání k certifikaci spolecností a pracovníku, pokud
jde o chladicí a klimatizacní zarízení a tepelná cerpadla obsahující nekteré fluorované
skleníkové plyny:

1) servis zarízení obsahujících regulované látky,
2) kontrola tesnosti chladicích a klimatizacních zarízení obsahujících regulované látky,
3) kontrola tesnosti aplikací obsahujících fluorované skleníkové plyny,
4) znovuzískávání fluorovaných skleníkových plynu,
5) instalace zarízení obsahujících fluorované skleníkové plyny,
6) údržba a servis zarízení obsahujících fluorované skleníkové plyny.
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Pri techto cinnostech budou dodrženy podmínky:
Pri kontrole tesnosti budou dodržovány podmínky a postupy obsažené v narízení Komise
(ES) c. 151612007, kterým se v souladu s narízením Evropského parlamentu a Rady (EU)
c. 51712014 stanoví standardní požadavky na kontrolu tesnosti stacionárních chladicích
a klimatizacních zarízení a tepelných cerpadel obsahujících nekteré fluorované skleníkové
plyny. Veškerá znovuzískaná množství látek definovaných v ph10ze I narízení Evropského
parlamentu a Rady (ES) c.1005/2009 o látkách, které poškozují ozonovou vrstvu,
v platném znení, jako skupina I se vždy predají k likvidaci oprávneným osobám
(certifikovaným ke zneškodnování regulovaných látek podle § 10 odst. 1 a odst. 2 písmo g)
zákona c. 7312012 Sb.).

Oduvodnení:
Pan Robin Drábek, bytem V Rokli 330, 434 01 Most, podal dne 27.4.2015 žádost o vydání
certifikátu (kategorie I) podle clánku 4 odst. 2 písmo a) Komise (ES) C. 303/2008 a podle § 10
odst. 1 a odst. 2 písmo a) a b) zákona c. 7312012 Sb. Téhož dne bylo zahájeno správní rízení
v uvedené veci.
MŽP posoudilo náležitosti žádosti ve smyslu podmínek pro vydání certifikátu, které jsou
uvedeny § 10 odst. 3 zákona C. 73/2012 Sb. Žadatel doložil kopii Osvedcení, evidencní císlo
3081 ze dne 23. 04. 2015, o složení teoretické a praktické zkoušky usporádané hodnotícím
orgánem Školicí stredisko KaS, S.r.O.,Dražkovice 157,53333 Pardubice, Ceská republika.
Na základe posouzení splnení požadovaných predpokladll vydalo MŽP certifikát k výše
uvedeným cinnostem. Zároven stanovilo podmínky, za kterých se certifikát vydává.
Poucení o opravném prostredku:
Proti tomuto rozhodnutí lze podle § 152 odst. 1 zákona C. 50012004 Sb., správního rádu,
v platném znení, podat rozklad do 15 dnu ode dne jeho dorucení, podáním u MŽP,
Vršovická 65, 100 10 Praha 10. O rozkladu rozhoduje ministr životního prostredí. Vcas
podaný a prípustný rozklad má odkladný úcinek.

Bc. Kurt Dedic
reditel odboru ochrany ovzduší

otisk kulatého razítka MŽP
cervené barvy c. 14

Na vedomí (po nabytí právní moci): CIŽP, reditelství, oddelení ochrany ovzduší
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