Ministerstvo životního prostredí
Ceské republiky

V Praze dne 1.7.2010

Vyrizuje/linka
RNDr. Hana Maríková/2205

C.j.: 2522/780/1 O/HM
52524/ENV /10

ROZHODNUTÍ
Ministerstvo životního prostredí, orgán státní správy príslušný podle ustanovení § 43 písmo o)
zákona c. 86/2002 Sb., o ochrane ovzduší a o zmene nekterých dalších zákonu, ve znení
pozdejších predpisu (dále jen zákon o ochrane ovzduší), k vydávání certifikátu podle § 31
odst. 2 zákona o ochrane ovzduší, po posouzení žádosti rozhodlo takto:
žadateli, spolecnosti SPECION-CTS-Service
Budejovická

s.r.o.

1998/55, 14000 Praha 4
IC 28233824

se vydává
CERTIFIKÁ
kategorie

T
I

Císlo 2522/1 O
ke kontrole
látkami,
k instalaci,

tesnosti zarízení

s fluorovanými

sk leníkovými

plyny a regulovanými

ke znovuzÍskávánÍ fluorovaných skleníkových plynu a regulovaných látek,
údržbe a servisu zarízení s fluorovanými skleníkovými plyny a regulovanými
látkami

podle clánku 8 narízení Komise (ES) c. 303/2008, kterým se v souladu s narízením
Evropského parlamentu a Rady (ES) c. 842/2006 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.

Pri techto cinnostech

budou dodrženy

podmínky:

a) veškerá znovuzískaná množství látek definovaných v pií10ze I narízení Evropského
Parlamentu a Rady (ES) c. 100512009 o látkách, které poškozují ozonovou vrstvu,
v platném znení, jako skupina I se vždy predají k likvidaci oprávneným osobám,
b) pri kontrole tesnosti budou dodržovány podmínky a postupy obsažené v narízení
Komise (ES) C. 1516/2007, kterým se v souladu s narízením Evropského parlamentu
požadavky
na kontrolu tesnosti
a Rady (ES) c. 84212006 stanoví standardní
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stacionárních chladicích a klimatizacních
nekteré fluorované skleníkové plyny,

zarízení a tepelných

cerpadel obsahujících

c) vést evidenci regulovaných látek odsátých z chladicího okruhu v kg a podávat hlášení
podle § 32 odst. I písmo d) zákona o ochrane ovzduší,
d) cinnosti, na které se vztahuje toto rozhodnutí, budou vykonávat pouze zamestnanci,
kterí mají certifikát odpovídající kategorie podle cI. 5 odst. I narízení Komise (ES)
C. 303/2008.

Oduvodnení:
Spolecnost SPECION-CTS-Service
s.r.o., Budejovická
1998/55, 140 00 Praha 4,
IC 28233824, podala dne 15.6.2010 žádost o vydání certifikátu (kategorie I) ke kontrole
tesnosti
zarízení
s fluorovanými
skleníkovými
plyny
a regulovanými
látkami,
ke znovuzískávání fluorovaných skleníkových plynu a regulovaných látek, k instalaci, údržbe
a servisu zarízení s fluorovanými skleníkovými plyny a regulovanými látkami podle clánku 8
narízení Komise (ES) c. 303/2008 a podle § 31 odst. I písmo a) zákona o ochrane ovzduší.
Ministerstvo životního prostredí posoudilo náležitosti žádosti ve smyslu podmínek
pro vydání certifikátu, které jsou uvedeny v clánku 8 odst. I narízení Komise (ES)
C. 303/2008. Pri vydání tohoto rozhodnutí posoudilo Ministerstvo
životního prostredí, zda má
žadatel k dispozici dostatecný pocet certifikovaných
pracovníku pro cinnosti, které hodlá
vykonávat, jak vyžaduje clánek 8 odst. I písmo a) tohoto narízení a posoudilo také, zda jsou
temto pracovníkum k dispozici odpovídající nástroje a postupy dle písmo b) téhož ustanovení.
Na základe posouzení splnení techto predpokladu
vydalo certifikát k výše uvedeným
cinnostem. Zároveií stanovilo podmínky, za kterých se certifikát vydává.

Poucení:
Proti tomuto rozhodnutí lze podle § 81 odst. I zákona c. 500/2004
v platném znení, podat odvolání (rozklad) k rozkladové komisi ministra
ve lhute do 15 dnu ode dne jeho dorucení, podáním u Ministerstva
Vršovická 65, 100 10 Praha 10. Odvolání proti tomuto rozhodnutí má
správního rádu odkladný úcinek.

Sb., správního rádu
životního prostredí,
životního prostredí,
podle § 85 odst. I

Tento certifikát nenahrazuje jiná rozhodnutí vydávaná podle zákona o ochrane ovzduší
ani jiných právních predpisu.

Ing. Jan Kužel
reditel odboru ochrany ovzduší

otisk kulatého razítka MŽP
cervené barvy c. 14

Na vedomí: CIŽP, reditelství, oddelení ochrany ovzduší
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