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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 Školicí středisko CHKT a TČ, s.r.o. 

Havlíčkova 156, 517 41 Kostelec nad Orlicí 

IČ 275 365 56 

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: 

Zkušebna Praha, Poděbradská 8, 190 00, Praha 9:  

-        kondenzační jednotka ACC CML 60 TB, č. 900 591 486 030 0131,  
-        výparník ECO EVS 60, č. M4Q045-BD01-01,  
-        rozvaděč PRCH 1, č. 800 012 6 126 464,  
-        TEV, č. TMVX-00105,  
-        filtrdehydrátor Honeywell, č. RV-77X220, 
-        presostat, č. 018 FG 176,  
-        elmag. Ventil Danfoss, č. 023/2010,  
-        průhledítko, č. 018189,  
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-        sací filtr Kenmorer, č. 0935,  
-        chladivo: R134a, 0,8kg,  
-        zařízení na odsávání chladiva UKR - mini, č. 50786/1995, 
-        digitální váha na chladivo Testo 560, č. 2010021, 
-        elektronický měřicí přístroj Testo 560 pro servisní mechaniky, č. 2010022, 
-        zařízení na odsávání chladiva - EKOTEZ MINI-R, č. 54580/1998,  
-        zařízení na odsávání chladiva MASTERCOOL, č. 123195,  
-        detektor úniků chladiva - REFCO RX-1, č. 4492707,  
-        váha na chladivo ACCUCHARGE II, č. 067829, 
-        2 stupňová vývěva Wurth vč. 329056, 
-        pracovní stůl, běžné přístroje a nářadí, 
     
Zkušebna Brno, Pražákova 51, 639 00 Brno: 
-        zařízení na odsávání chladiva - EKOTEZ  MINI-R, v.č. 54580/1998 a  MASTERCOOL  
         v.č. 123195, 
-        detektor úniků chladiva - REFCO RX-1,v.č. 4492707,   
-        váha na chladivo - ACCUCHARGE II v.č. 067829, 
-      simulační panel klimatizačního zařízení pro zjišťování a odstraňování závad, chladivo: 
         407C, Ev.č. COPELAND 2S30K4E, 
-     simulační panel s chladicím okruhem pro zjišťování a odstraňování závad, chladivo 
         404A Ev.č. ASPERA NE9213GK, 
-        chladivo: R134a, R404A, R407C, 
-        digitální váha na chladivo Testo 560, č. 20100, 
-        elektronický měřicí přístroj Testo 560 pro servisní mechaniky, č. 2010022, 
-        dvoustupňová vývěva Wurth vč. 329056, 
-        pracovní stůl, běžné přístroje a nářadí, 

Odůvodnění: 

Společnost Školicí středisko CHKT a TČ, s.r.o., Havlíčkova 156, 517 41 Kostelec nad Orlicí 
IČ 275 365 56 podala dne 9. 8. 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. 
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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 


