
 
 

 

 

 
 

Ministerstvo životního prostředí, Vršovická 65, 100 10 Praha 10, (+420) 26712-1111, www.mzp.cz, info@mzp.cz 
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ROZHODNUTÍ 

Ministerstvo životního prostředí, orgán státní správy příslušný podle ustanovení § 8 odst. 3 
zákona č. 73/2012 Sb., o látkách, které poškozují ozonovou vrstvu, a o fluorovaných 
skleníkových plynech (dále jen „zákon č. 73/2012 Sb.“), k vydání povolení činnosti 
hodnotícího subjektu podle § 8 odst. 1 zákona o regulovaných látkách a článku 11 odst. 1 
nařízení Komise (ES) č. 304/2008, kterým se podle nařízení Evropského parlamentu a Rady 
(ES) č. 842/2006 stanoví minimální požadavky na certifikaci společností a pracovníků 
a podmínky pro vzájemné uznávání certifikace, pokud jde o stacionární systémy požární 
ochrany a hasicí přístroje obsahující některé fluorované skleníkové plyny (dále jen „nařízení 
Komise (ES) č. 304/2008“), rozhodlo takto: 
 

 

Společnosti ESTO plus s.r.o. 

Průběžná 387/41, 100 00 Praha 10 Strašnice 

IČ 021 42 384 

 

se podle § 8 odst. 1 zákona č. 73/2012 Sb. vydává povolení k činnosti hodnotícího 
subjektu podle článku 11 nařízení Komise (ES) č. 304/2008 

Seznam přístrojového vybavení podle § 8 odst. 4 písm. b) zákona č. 73/2012 Sb.: 

- plnící a odsávací zařízení, výrobce GETZ, USA č. 59274, 
- plnící a odsávací zařízení, výrobce GETZ, USA č. 59228, 
- zařízení automatické detekce úniků regulovaných látek a fluorovaných skleníkových 

plynů, výrobce ASEKO Vestec u Prahy – typ DGS: Detektor úniku, Světelná tabule 
signalizující únik, Řídící ústředna, 

- přenosný detektor úniku regulovaných látek H25C, výrobce TIF, typ XP-1A, 
- detekční sprej, 
- váha Sartorius, výrobce Sartorius, č. 18312941, 
- přenosný tlakoměr, výrobce IMT, Německo, č. 001/95, 
- tlaková nádoba stabilního hasicího zařízení s obsahem fluorovaného skleníkového 

plynu s dokumentací. 
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Odůvodnění: 

Společnost ESTO plus s. r. o.,  Průběžná 387/41, 100 00 Praha 10 Strašnice, IČ 021 42 384 
podala dne 4. 3. 2015 žádost o pověření výkonem činnosti hodnotícího subjektu k  přípravě 
a zajištění teoretických a praktických zkoušek pro pracovníky, kteří vykonávají činnosti 
v oblasti systémů požární ochrany uvedené ve čl. 2 nařízení Komise (ES) č. 304/2008. 

Žadatel v předložené žádosti požadavkům na hodnotící subjekt vyhověl. Ministerstvo 
životního prostředí proto rozhodlo tak, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí. 

 

Poučení: 

Proti tomuto rozhodnutí lze podle § 152 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, 
v platném znění, podat rozklad do 15 dnů ode dne jeho doručení, podáním u MŽP, 
Vršovická 65, 100 10 Praha 10. O rozkladu rozhoduje ministr životního prostředí. Včas 
podaný a přípustný rozklad má odkladný účinek. 

 

 

       Bc. Kurt Dědič  
 ředitel odboru ochrany ovzduší 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Příloha: zkušební materiály 

Na vědomí:  ČIŽP, ředitelství, oddělení ochrany ovzduší 
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