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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 o regulovaných látkách“), k vydání povolení činnosti 
hodnotícího subjektu podle § 8 odst. 1 zákona o regulovaných látkách a článku 11 odst. 1 
nařízení Komise (ES) č. 303/2008, 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 chladicí a 
klimatizační zařízení a tepelná čerpadla obsahující některé fluorované skleníkové plyny (dále 
jen „prováděcí nařízení Komise“), rozhodlo takto: 
 
 

Společnosti KaS, s.r.o. 

Dražkovice 157, 533 33 Pardubice 

IČ 498 15 334 

se podle § 8 odst. 1 zákona o regulovaných látkách vydává povolení k činnosti 
hodnotícího subjektu podle článku 11 prováděcího nařízení Komise. 

 

Při výkonu činnosti je hodnotící subjekt povinen: 

a) podle § 8 odst. 4 písm. a) zákona o regulovaných látkách postupovat v souladu se 
zkušebními materiály, které jsou uvedeny v příloze k tomuto rozhodnutí a tvoří nedílnou 
součást vydaného povolení,  

b) podle § 8 odst. 4 písm. b) zákona o regulovaných látkách provádět praktickou část zkoušky 
na následujícím přístrojovém vybavení: 

- vývěva CPS.VP6D, č. E09 003222 
- odsávací stanice Inficon.VORTEX, č. 09-41016 
- detektor Inficon.TEK-MATE, č. 09410381 
- detektor Inficon.D-TEK SELCT, č. 08440868 
- detektor UV CPS UV152, č. 10004 
- digitální váha CPS.CC220, č. 680089 
- rozvaděč CPS.MV4J, č. 1190205 
- tlaková láhev KaS 12,5l TL.12.5, č. 3793 
- tlaková láhev  KaS 12,5l TL.12.5, č. 4759  
- tlaková láhev NL DOT39, č. AL5164A 
- teploměr CPS.TM50, č. 05A08 
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- model chladicího okruhu Danfoss, č. 10001 
- kondenzační jednotka CGL 60 TB 3N, č. 439457 
- termostatický expanzní ventil TN2, č. 3146264 
- kalíškovač ProSet, č. FT500M 
- Cu trubka + spojovací materiál Frigotec 10x1 
- sada hadic HS5E, č. 10002 
- evidenční kniha KaS, č. 10003 
- presostat KP15, č. A0712 

Odůvodnění: 

Společnost KaS s. r. o., Dražkovice 157, 533 33 Pardubice, IČ 49815334 podala dne 
26. 7. 2013 žádost o pověření výkonem činnosti hodnotícího subjektu k  přípravě a zajištění 
teoretických a praktických zkoušek pro pracovníky, kteří vykonávají činnosti v oblasti 
chladicích a klimatizačních zařízení a tepelných čerpadel a uvedené ve čl. 2 prováděcího 
nařízení Komise. Téhož dne bylo zahájeno správní řízení v uvedené věci.  

Žadatel v předložené žádosti požadavkům na hodnotící subjekt vyhověl, a proto Ministerstvo 
životního prostředí rozhodlo tak, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí. Součástí výroku 
rozhodnutí jsou podle § 8 odst. 4 písm. a) a b) zákona o regulovaných látkách zkušební 
materiály, podle nichž má hodnoticí subjekt postupovat a dále přehled přístrojového 
vybavení, na nichž bude prováděna praktická část zkoušky. Tímto nejsou dotčeny další 
povinnosti vyplývající ze zákona o regulovaných látkách, zejména § 8 odst. 4 až 6 a 
z prováděcího nařízení Komise stanovené pro hodnoticí subjekty. 

 

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 Ministerstva 
životního prostředí, Vršovická 65, 100 10, Praha 10. O rozkladu rozhoduje ministr životního 
prostředí. Včas podaný a přípustný rozklad má odkladný účinek. 

 

 

   Ing. Bc. Jan Maršák, Ph.D. 
    pověřen dočasným zastupováním při výkonu činností 
            vrchního ředitele sekce technické ochrany životního prostředí 

                    otisk kulatého razítka MŽP 
                                     červené barvy č. 14 

 

 

Příloha: Zkušební materiály podle § 8 odst. 4 písm. a) zákona o regulovaných látkách 

Na vědomí:  ČIŽP, ředitelství, oddělení ochrany ovzduší 


