
Autoklimatizace - Seznam oprávněných hodnotících orgánů (atestačních subjektů) 
k vydávání potvrzení o školení pracovníkům, kteří absolvovali školení zahrnující 
minimální dovednosti a znalosti uvedené v příloze k prováděcímu nařízení Komise (ES) 
č. 307/2008 
 

UPOZORNĚNÍ PRO UCHAZEČE O ŠKOLENÍ A ZÍSKÁNÍ OSVĚDČENÍ O ABSOLVOVÁNÍ ŠKOLENÍ 

V OBLASTI AUTOKLIMATIZACÍ  

 
Školení a vydání následného osvědčení o jeho absolvování stanovuje nařízení Komise 

(ES) č. 307/2008.  Atestační subjekt je podle čl. 3, odst. 1 tohoto nařízení "stanoven 
vnitrostátním právním předpisem nebo nařízením, nebo jmenován příslušným orgánem 
členského státu nebo jinými subjekty k tomu oprávněnými." 

V České republice toto oprávnění o stanovení společnosti hodnotícím orgánem 
(atestačním subjektem) vydává pouze Ministerstvo životního prostředí ČR. Seznam 
společností, kterým bylo takové rozhodnutí vydáno jsou uveřejněny na stránkách MŽP 
(http://www.mzp.cz/cz/autoklimatizace) a pouze tyto společnosti jsou oprávněné pořádat 
školení a vydávat osvědčení o absolvování školení, která jsou platná ve všech členských 
státech EU. 
 

Některé společnosti podávají v souvislosti se školením a vydáváním osvědčení 
o absolvování školení nepřesné či mylné informace, případně nabízejí školení 
a vystavení osvědčení aniž by byly Ministerstvem životního prostředí ČR stanoveny jako 
atestační subjekt. Doporučujeme před absolvováním školení ověřit, zda firmy, které 
školení nabízí, jsou na seznamu pověřených subjektů 
(http://www.mzp.cz/cz/autoklimatizace). 

 
Uvádíme zde základní informace k systému školení a vydávání osvědčení 

o absolvování školení v oblasti autoklimatizací v souladu s nařízením Komise (ES) 
č. 307/2008. 
 

1. Kdo může školení vykonávat a kdo vydává osvědčení o absolvování školení? 

- školení může vykonávat pouze společnost, která získala od Ministerstva 
životního prostředí ČR rozhodnutí o stanovení atestačním subjektem 
k vydávání potvrzení o školení pracovníkům, kteří absolvovali školení zahrnující 
minimální dovednosti a znalosti uvedené v příloze k prováděcímu nařízení Komise 
(ES) č. 307/2008. 

- seznam těchto společností je uveřejněn na internetových stránkách MŽP ČR 
(http://www.mzp.cz/cz/autoklimatizace) 

- každý uchazeč může požádat daný atestační subjekt o rozhodnutí MŽP o stanovení 
atestačním subjektem k nahlédnutí. 

 
2. Jaká legislativa nařizuje školení pracovníků, kteří provádějí znovuzískávání 

fluorovaných skleníkových plynů z autoklimatizací? 

- školení pracovníků vychází z nařízení Komise (ES) č. 307/2008, kterým se podle 
nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 842/2006 stanoví minimální 
požadavky na školicí programy a podmínky pro vzájemné uznávání osvědčen 
o školení pracovníků, pokud jde o klimatizační systémy některých motorových 
vozidel obsahujících některé fluorované skleníkové plyny. 



 
3. Musí mít pracovníci v oboru autoklimatizací k výkonu své činnosti certifikát 

stanovený nařízením (ES) č. 842/2008 o některých fluorovaných skleníkových 
plynech? 

- NE, pracovníci, kteří jsou proškolení, získají od atestačního subjektu 
OSVĚDČENÍ  o školení 

- součástí osvědčení je: název atestačního subjektu, celé jméno držitele a číslo 
registrace; činnost, kterou je držitel osvědčení o školení oprávněn vykonávat; 
datum vydání a podpis subjektu, který osvědčení vydává. 

 
 
 
 


