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Tímto dokumentem nejsou dotčeny povinnosti uvedené v nařízení 
o F-plynech a dokument nelze chápat tak, že má jakýkoli právní 

status. Odpovědnost za provádění nařízení (EU) č. 517/2014 
přísluší členským státům EU. S otázkami ohledně prosazování se 

prosím obracejte na příslušnou osobu ve svém členském státě. 
 

 

 

 

Co je nového?  

 

Hlavní aktualizace verze 2.6 těchto pokynů oproti verzi 2.5 z února 2019 spočívá v doplnění přílohy 

I, která obsahuje šablonu ověřovací zprávy. 
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1. Komu jsou tyto pokyny určeny 

1.1 Jsou tyto pokyny určeny pro můj podnik?  

Tyto pokyny se týkají požadavků podle nařízení (EU) č. 517/2014 o fluorovaných skleníkových 
plynech1 (dále jen „nařízení o F-plynech“) určených podnikům, které dovážejí zařízení (včetně 

výrobků) obsahující plyny uvedené v přílohách I a II nařízení o F-plynech. Není-li uvedeno jinak, 
termín „zařízení“ v tomto dokumentu označuje stacionární i mobilní2 zařízení. 
 
Abyste zjistili, zda se tyto pokyny Vašeho podniku týkají, položte si tyto otázky: 

1) Je Váš podnik dovozcem? (viz oddíl 2.1 „Kdo je dovozcem?“) 

2) Dovážíte zařízení za účelem jeho volného oběhu v EU? 

3) Obsahuje dovážené zařízení plyny3 uvedené v příloze I nebo příloze II nařízení o F-plynech? 

4) Převyšuje Váš roční objem dovozu zařízení naplněného HFC prahovou hodnotu 100 t ekvivalentu 
CO2? 

 
Pokud jste na všechny čtyři otázky odpověděli „ano“, vztahuje se na Váš podnik řada povinností 
podle nařízení o F-plynech, včetně povinnosti dodržovat systém kvót pro HFC.  
 
Cílem těchto pokynů je pomoci Vám tyto povinnosti pochopit a dodržovat. 
 

Další informace získáte od svého národního kontaktního místa pro F-plyny. Seznam kontaktních 

místhttps://ec.europa.eu/clima/sites/clima/files/f-gas/docs/contact_list_en.pdf naleznete na 
internetové stránce o F-plynech spravované Generálním ředitelstvím pro oblast klimatu (GŘ 
CLIMA): 
http://ec.europa.eu/clima/policies/f-gas/index_en.htm  
 
 

Význam pro výrobce zařízení: 

Pokud jste výrobcem zařízení vyrábějícím mimo EU (a zařízení do EU sami nedovážíte), měly 
by pro Vás být tyto pokyny rovněž užitečné, protože Vám pomohou lépe pochopit pravidla pro 

dovážení zařízení do EU4 a umožní Vám zvýšit povědomí dovozců Vašeho zařízení o těchto 
pravidlech.   
Měli byste zejména vědět o „možnosti sdílení kvóty“, která je vysvětlena v oddílech 3 a 4.3 a která 
umožňuje podnikům, např. výrobcům, ovlivnit dodržení požadavku na postupné ukončování 
používání HFC pomocí centrálního zajišťování povolení od držitelů kvót a přenášení těchto povolení 

na podniky, které působí jako dovozci zařízení do EU.  

Oddíl 7.1 vysvětluje, jak mohou výrobci zařízení pomoci dovozcům zařízení splnit povinnost 
dovozců každoročně podat zprávu. 
 
V oddíle 7.4 je dále podán přehled povinností výrobců zařízení sídlících v EU. 

 
Tento dokument nemá právní status a nejsou jím dotčeny povinnosti v nařízení o F-

plynech. 

                                                
1 http://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2014.150.01.0195.01.ENG  
2Například klimatizace ve vozidlech. 
3 Na zařízení se pohlíží jako na zařízení obsahující F-plyny dokonce i tehdy, pokud se tyto plyny nacházejí pouze 
v určitých částech zařízení (např. v izolačních pěnách spotřebičů). Pro soulad (viz oddíly 3 a 5) s nařízením o F-
plynech (článek 14) však mají význam pouze částečně fluorované uhlovodíky (HFC), jimiž jsou naplněny 
chladicí okruhy. 
4Viz také rámeček na s. 12. 

http://ec.europa.eu/clima/policies/f-gas/reporting/docs/1_national_contact_points_en.pdf
https://ec.europa.eu/clima/sites/clima/files/f-gas/docs/contact_list_en.pdf
http://ec.europa.eu/clima/policies/f-gas/index_en.htm
http://ec.europa.eu/clima/policies/f-gas/index_en.htm
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2014.150.01.0195.01.ENG
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1.2 Povinnosti dovozců zařízení obsahujících fluorované skleníkové plyny 

Hlavní povinnosti dovozců zařízení obsahujících plyny uvedené v příloze I (viz oddíl 8.1) nebo v 

příloze II (viz oddíl 8.2) nařízení o F-plynech jsou následující: 

 Dovozci stacionárních a mobilních chladicích a klimatizačních zařízení a tepelných čerpadel 

(souhrnně „RAC“) se musí ujistit, že všechny HFC předem naplněné do zařízení jsou započítány 

do systému kvót pro HFC (viz oddíl 3). Dovozci se rovněž musí zapsat v rejstříku HFC (viz 

oddíl 4) a v okamžiku dovozu vypracovat jedno nebo více prohlášení o shodě (viz oddíl 5) 

(články 14 a 17 nařízení o F-plynech) a musí zajistit, aby byl řádně doložen a ověřen soulad 

(viz oddíl 6). 

 Dovozci všech výrobků nebo zařízení obsahujících plyny uvedené v příloze I (viz oddíl 8.1) nebo 

v příloze II (viz oddíl 8.2) nařízení o F-plynech musí každý rok podat zprávu (viz oddíl 7.1) o 

dovozu, a to do 31. března roku následujícího po dovozu (článek 19 nařízení o F-plynech)5. 

 Na některé typy zařízení obsahující plyny uvedené v příloze I se vztahují omezení pro uvádění 

na trh (viz oddíl 7.2). Konkrétní podmínky jsou uvedeny v příloze III nařízení o F-plynech 

(článek 11). 

 Zařízení obsahující plyny uvedené v příloze I musí být označeno (viz oddíl 7.3). 

Tyto pokyny se zaměřují zejména na povinnosti podle nařízení o F-plynech v souvislosti 

s dovozem zařízení RAC předem naplněných HFC (článek 14 nařízení o F-plynech). 

                                                
5 Pokud jde o povinnost podávat zprávy, upozorňujeme na prahovou hodnotu 500 t ekvivalentu CO2, která je 

objasněna v oddíle 7.1.  
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2. Obecné informace a vysvětlivky 

2.1 Kdo je dovozcem? 

Dovozcem je právnická osoba, která dováží plyn nebo zařízení po jeho proclení na území EU. Pro 

dodržení nařízení o F-plynech je důležitá dokumentace v tištěné podobě při celním odbavení, jelikož 

poskytuje důkaz o dovážejícím subjektu. Dovozce je v této dokumentaci označen jako 

„příjemce“ (kolonka 8 celního prohlášení nebo jednotného správního dokladu (JSD)). 

Podniky se považují za dovozce, pouze pokud dovážejí zařízení ze zemí mimo EU. Podniky se za 

dovozce nepovažují, pokud pouze nakupují nebo prodávají předem naplněná zařízení od podniků 

nebo podnikům v jiných členských státech. Přeprava mezi členskými státy se nepovažuje za 

dovoz/vývoz. 

2.2 Co znamená „uvedení na trh“? 

V článku 2 nařízení o F-plynech je „uvedení na trh“ definováno jako: „první dodání či poskytnutí 

jiné straně v Unii, za úplatu nebo bezplatně, nebo v případě výrobce použití pro vlastní účely, 

včetně propuštění do volného oběhu v Unii“. 

Pro dovozce zařízení to znamená, že jakmile je zařízení propuštěno do volného oběhu, 

považuje se za uvedené na trh. Pokud je však zařízení dovezeno například v režimu aktivního 

zušlechťovacího styku, za uvedené na trh se nepokládá. Dalšími celními režimy, které nejsou 

považovány za uvedení na trh, jsou režim dovozu za účelem tranzitu, režim dočasného uskladnění, 

režim uskladnění v celním skladu nebo režim bezcelní zóny6. 

Totéž platí pro velké objemy plynů. Pokud jsou velké objemy plynů zakoupeny v EU, má se za to, 

že byly uvedeny na trh prodejcem. Pokud jsou plyny dovezeny do EU, má se za to, že byly 

uvedeny na trh okamžikem propuštění do volného oběhu.  

2.3 Fluorované skleníkové plyny a částečně fluorované uhlovodíky (HFC) 

Fluorované skleníkové plyny jsou syntetické sloučeniny používané v řadě průmyslových odvětví a 

aplikací, zejména v oblasti chlazení. Ve většině případů se používají jako náhrada určitých látek 

poškozujících ozonovou vrstvu, např. chlorfluoruhlovodíků (CFC) a hydrochlorfluoruhlovodíků 

(HCFC), jejichž používání je podle Montrealského protokolu celosvětově postupně ukončováno. 

Ačkoli fluorované skleníkové plyny nemají podstatné vlastnosti poškozující ozonovou vrstvu, i 

přesto významně přispívají ke změně klimatu. Dopad těchto plynů ze všech aplikací na klima je 

rovnocenný dopadu celého odvětví letectví. Podle definic nařízení o F-plynech (článek 2) se HFC 

rozumí i směsi obsahující HFC. 

Pojem „F-plyny“ odkazuje na plyny uvedené v příloze I nařízení o F-plynech. Jsou jimi: 

1. částečně fluorované uhlovodíky (HFC), 

2. zcela fluorované uhlovodíky (PFC), 

3. fluorid sírový (SF6). 

V příloze II nařízení o F-plynech jsou uvedeny „další fluorované skleníkové plyny“ (dále jen „plyny 

podle přílohy II“). Patří mezi ně nenasycené částečně fluorované (chlorované) uhlovodíky, 

fluorované ethery a alkoholy a další perfluorované sloučeniny. 

                                                
6 Pokud takto dovezené zboží nezůstane na celním území EU déle než 45 dní nebo pokud není následně 
předloženo k propuštění do volného oběhu v EU nebo zušlechtěno. 
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Pojmy „F-plyny“, „HFC“ a „plyny podle přílohy II“ rovněž zahrnují veškeré směsi obsahující tyto 

tekutiny. Plyny a směsi mohou být obecně známé pod různými názvy. Například HFC134a je rovněž 

znám jako R134a a R404A je směsí R125, R143a a R134a, což jsou všechno HFC. 

F-plyny z přílohy I a další plyny z přílohy II nařízení o F-plynech jsou uvedeny v oddíle 8 

„Fluorované skleníkové plyny“ těchto pokynů a seznam nejčastěji používaných směsí obsahujících 

HFC lze nalézt v oddíle 9 „Běžné směsi“. 

Rozsah různých povinností v nařízení o F-plynech, která mají význam pro dovozce zařízení, se liší 

podle typu plynu. Některé povinnosti se vztahují pouze na HFC, jiné na F-plyny a jiné jak na F-

plyny, tak na plyny podle přílohy II (tabulka 1). Povinnosti týkající se zařízení spadajících do 

režimu postupného ukončování používání HFC se týkají pouze určitých zařízení RAC, která jsou 

předem naplněná HFC (uvedenými v oddíle 1 přílohy I nařízení o F-plynech), včetně směsí, které 

obsahují alespoň jeden HFC. 

Tabulka1: Rozsah povinností týkajících se zařízení podle typu plynu 

 HFC  

(oddíl 1 přílohy I) 

PFC a SF6  

(oddíly 2 a 3 přílohy I) 

Plyny podle přílohy II 

Postupné 

ukončování 

používání HFC X   

Podávání zpráv X X X 

Zákaz výrobku X X  

Označování 

výrobku X X  

2.4 Co je předem naplněné zařízení? 

Předem naplněné zařízení v kontextu nařízení o F-plynech označuje zařízení RAC, které je v době 

dovozu již zcela (nebo alespoň částečně) naplněno chladivem na bázi HFC nebo směsí obsahující 

alespoň jeden HFC. K plnění předem často dochází během výroby zařízení. Během instalace někdy 

může být nutné přidat do zařízení další náplň, například za účelem jeho přizpůsobení podmínkám 

na místě, jako je potrubí přesahující standardní délku. 

Další povinnosti týkající se podávání zpráv a označování a omezení pro uvádění na trh se vztahují 

obecněji na zařízení obsahující F-plyny nebo plyny podle přílohy II. To se týká jak plynů 

obsažených v okruzích jednotlivého zařízení, tak plynů použitých v jiných částech zařízení, 

například v izolačních pěnách. 

  

 

2.5 Předem naplněné zařízení (nebo výrobek), které (který) může obsahovat F-plyny 

nebo plyny podle přílohy II 

Seznam zařízení (a výrobků), která by mohla (které by mohly) být předem naplněny F-plyny nebo 

je obsahovat (seznam není vyčerpávající):  

 hermeticky uzavřená7 zařízení RAC obsahující HFC: 

o chladničky a mrazničky pro domácnost, 

                                                
7 Distributoři a koncoví uživatelé předem naplněného zařízení musí rozlišovat mezi hermeticky 
uzavřeným a nehermeticky uzavřeným zařízením, jelikož nehermeticky uzavřené zařízení mohou 

instalovat pouze certifikované osoby (článek 10 a čl. 11 odst. 4 a 5). 
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o samostatně stojící (určené k „zapojení do zásuvky“) chladicí jednotky ke 

komerčnímu/jinému využití, 

o bubnové sušičky prádla s tepelným čerpadlem, 

o přenosné klimatizační (AC) jednotky (monobloky), 

o zvlhčovače, 

o … 

 nehermeticky uzavřená zařízení RAC nebo jejich konstrukční části, v nichž jsou použity 

HFC: 

o dělené klimatizační jednotky, 

o tepelná čerpadla, 

o několikanásobně členěné klimatizační jednotky, 

o chladiče, 

o mobilní klimatizační zařízení (používaná např. v automobilech, autobusech, vlacích, 

lodích), 

o mobilní chladicí zařízení (používaná např. v chladírenských nákladních vozidlech a 

přívěsech), 

o … 

 další zařízení (která nepatří mezi zařízení RAC) a výrobky, v nichž jsou použity HFC: 

o protipožární zařízení (včetně zařízení ve vozidlech), 

o pěnové výrobky (např. extrudovaný polystyren (XPS), polyuretan (PU), jednosložková 

pěna (OCF)), 

o aerosolové výrobky, 

o rozpouštědla, 

o … 

 zařízení a výrobky, v nichž jsou použity F-plyny nebo plyny podle přílohy II (mimo HFC): 

o spínací zařízení, 

o protipožární zařízení (včetně zařízení ve vozidlech), 

o rozprašovače rozpouštědel, 

o … 

2.6 
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Potenciál globálního oteplování (GWP) 

Každému F-plynu a plynu podle přílohy II je přidělen „potenciál globálního oteplování“ (GWP). U 

směsí se GWP vypočítá na základě jednotlivých složek dané směsi8. GWP je metrika emisí uvádějící 

míru, ve které plyn otepluje atmosféru. Vypočítá se na základě stoletého potenciálu oteplování 

jednoho kilogramu F-plynu / plynu podle přílohy II v poměru k jednomu kilogramu CO2. 

GWP dnes běžně používaných F-plynů a směsí se uvádí v tisících. Například R404A (GWP 3 922) je 
3 922krát účinnější než CO2. Bránění F-plynům v pronikání do atmosféry je velmi účinný způsob, 
jak snižovat emise. 
 

Tabulka2: Potenciály globálního oteplování běžných skleníkových plynů, chladiv a dalších 

fluorovaných sloučenin 

Zemní plyn GWP (AR49, 100 let)  

CO2 1 

Methan 25 

Oxid dusný 298 

R134a 1 430 

R407C (směs) 1 774 

R410A (směs) 2 088 

R404A (směs) 3 922 

HFC-125 3 500 

PFC-14 7 390 

SF6 22 800 

2.7 Kolik F-plynu je obsaženo v zařízení 

Za účelem splnění požadavků na postupné ukončování používání HFC nebo povinností podávat 

zprávy o F-plynech a plynech podle přílohy II musí dovozci znát množství plynu předem 

naplněného do dováženého zařízení, měřené v tunách ekvivalentu CO2. Toto množství musí být 

uvedeno v ekvivalentu CO2 na štítku zařízení, který musí být umístěn na zboží při jeho uvedení na 

trh (tj. při propuštění do volného oběhu po dovozu). 

Příklad:  

Pro výpočet HFC předem naplněného do zásilky 1 000 dělených klimatizačních jednotek pro obytné 

prostory je třeba nejprve vypočítat množství HFC v každé jednotce.  

Předpokládejme, že každá jednotka obsahuje 1 kg R410a. GWP pro R410a je 2 088. 

To znamená, že: 

=> Každá jednotka je předem naplněna množstvím HFC, které se rovná:  

0,001 tuny x 2 088 = 2,088 tuny ekvivalentu CO2 

=> Celkové dovezené množství předem naplněné do zařízení se rovná:   

1 000 x 2,088 tuny ekvivalentu CO2 = 2 088 tunám ekvivalentu CO2. 

Důležité je také určit typ použitého chladiva. Pokud by byly klimatizační jednotky místo toho 

naplněny 1 kg R32 (GWP = 675), celkové dovezené množství v zásilce 1 000 jednotek by činilo 

675 tun ekvivalentu CO2 (0,001 tuny x 675 x 1 000). 

                                                
8 Metoda výpočtu je objasněna v příloze IV nařízení o F-plynech. Zjednodušenou verzi lze nalézt v oddíle 8.3 

„Způsob výpočtu celkového GWP směsi“ těchto pokynů. 
9 AR4: Čtvrtá hodnoticí zpráva Mezivládního panelu pro změnu klimatu (IPCC), kapitola 2 „Změny 
složek atmosféry a radiační účinnosti“ – tabulka 2.14: www.ipcc.ch/report/ar4/wg1/ . 



Pokyny pro dovozce zařízení 

11 

 

Na uhlovodíky, které nepatří mezi HFC, se podle nařízení o F-plynech nevztahují žádná 

omezení dovozu. Omezení se však vztahují na jakékoli směsi obsahující HFC, i když obsahují i 

další látky. Uvažujme například směs R-431A skládající se z 71 % R-290 (propan, GWP = 3) a 

29 % R-152a (GWP = 124). Celkové dovezené množství HFC v zásilce 1 000 jednotek s 1 kg R-

431A by vzhledem k nízkému GWP této směsi činilo pouze 38 tun ekvivalentu CO2 (0,001 tuny x 

(71 % * 3 + 29 % * 124) * 1 000). Viz také oddíl 8.3 „Způsob výpočtu celkového GWP směsi“. 

2.8 „Postupné ukončování používání HFC“ a „systém kvót pro HFC“ 

Nařízení o F-plynech požaduje, aby bylo množství HFC uváděných na trh v EU v období 2015 až 

2030 sníženo (nebo aby bylo „postupně ukončeno jejich používání“) o 79 %. Množství HFC se 

vypočítávají jako ekvivalent CO2 (článek 15). Postupné ukončování používání HFC je prováděno 

pomocí systému kvót pro HFC (článek 16), v jehož rámci jsou výrobcům a dovozcům velkých 

objemů plynů (pouze jim!) přidělovány kvóty, které jejich právo uvádět velké objemy plynů na 

trh omezují (viz oddíl 2.9). 

2.9 Držitelé kvót, zavedené subjekty a noví účastníci na trhu 

Aby mohli výrobci a dovozci velkých objemů HFC uvádět velké objemy HFC na trh, musí mít 

přidělenu kvótu. Pro dovozce zařízení má význam držitele kvót rozdělit na zavedené subjekty a 

nové účastníky na trhu, jelikož postupy získání povolení kvóty využívat se v obou případech mírně 

liší (viz oddíl 3). 

„Zavedenými subjekty“ jsou podniky, pro které byla stanovena referenční hodnota na základě 

oznámeného umístění velkých objemů plynů na trh v minulosti počínaje 1. lednem 2015, jež byly 

oznámeny podle článku 19 za roky, pro něž jsou k dispozici (článek 16 nařízení o F-plynech). 

Těmto podnikům Evropská komise přiděluje kvótu na základě jejich historického podílu na trhu – 

jejich „referenční hodnotu“. Seznam zavedených subjektů na období 2018–2020 lze nalézt 

v prováděcím rozhodnutí Komise (EU) 2017/1984: 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.287.01.0004.01.ENG. 

„Novými účastníky na trhu“ jsou podniky, které nemají referenční hodnotu, ale hodlají uvést 

velké množství HFC na trh EU v příštím roce. Komise jim přidělila kvótu na základě jejich 

prohlášení, v němž uvádějí svůj úmysl uvést velké objemy HFC na trh (čl. 16 odst. 2 nařízení o F-

plynech). Kvóta pochází z rezervy vyhrazené pro tento účel a přiděluje se na poměrném základě.  

Komise referenční hodnoty přepočítává jednou za tři roky na základě HFC uvedených na trh 

od roku 2015. To znamená, že při příštím přepočtu se status podniků, které nyní patří mezi nové 

účastníky na trhu, změní a stanou se z nich zavedené subjekty.  

Dovozci zařízení předem naplněných HFC velké objemy plynů nedovážejí; nejsou tak ani 

zavedenými subjekty, ani novými účastníky na trhu. Termíny „zavedený subjekt“ a „nový účastník 

na trhu“ se týkají pouze výrobců a dovozců, kteří na trh uvádějí velké objemy plynů. 

Dovozci zařízení sice nejsou držiteli kvót, ale postupným ukončováním používání HFC 

jsou i přesto dotčeni (viz níže oddíl 3 „Dodržování požadavku na postupné ukončování 

používání HFC a dodržování systému kvót“).  

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.287.01.0004.01.ENG.
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3. Dodržování požadavku na postupné ukončování používání HFC 

a dodržování systému kvót 

Nařízení (EU) č. 517/2014 („nařízení o F-plynech“) stanoví pro dovozce zařízení RAC předem 

naplněných HFC řadu závazných pravidel. 

Nařízení o F-plynech zavádí postupné ukončování používání HFC a systém kvót pro výrobce a 

dovozce velkých objemů HFC, tj. HFC přepravovaných v nádobách na plyn nebo v lahvích na plyn. 

Je třeba poznamenat, že dovozci a výrobci zařízení předem naplněných HFC, kteří sídlí v EU, 

neuvádějí na trh EU velké objemy plynů. Nemají proto na HFC přidělenu kvótu. I přesto jsou 

však postupným ukončováním používání HFC dotčeni. 

Cílem postupného ukončování používání HFC je používání HFC postupně snížit. Pokud by bylo 

možné dovážet HFC uvnitř zařízení bez jakéhokoli omezení, nebylo by možné splnit cíl v oblasti 

ochrany životního prostředí. Dovoz zařízení RAC předem naplněných HFC lze však uskutečňovat při 

dodržení určitých podmínek. Nicméně nejméně komplikovanou možností, jak požadavek na 

postupné ukončování používání HFC dodržet, je se dovozu zařízení RAC naplněných HFC vyhnout, 

kdykoli je to možné (viz oddíl 3.1). 

Dovozci10 zařízení RAC předem naplněných HFC musí zajistit (článek 14 nařízení o F-

plynech), aby byly HFC naplněné do zařízení při uvádění předem naplněného zařízení na 

trh EU započítány do systému kvót. To se nevztahuje na dovozce dovážející HFC v objemu 

menším než 100 t ekvivalentu CO2 za rok. 

Možnosti, jak započítat dovozy zařízení s HFC do systému kvót, jsou popsány níže v oddílech 3.2 až 

3.4. Kromě toho musí být soulad s článkem 14 řádně doložen a ověřen. Související povinnosti 

týkající se dokumentace a prohlášení o shodě jsou vysvětleny v oddíle 5 a nezávislé ověřování je 

popsáno v oddíle 6. 

Pokud jde o dodržování požadavku na postupné ukončování používání HFC (článek 14), je tedy pro 

dovozce zařízení důležité rozlišovat mezi zařízením RAC předem naplněným HFC a zařízením, které 

není zařízením RAC nebo které není naplněno HFC (viz také oddíl 2.5 „Předem naplněné zařízení 

nebo výrobek, který může obsahovat F-plyny nebo plyny podle přílohy II“).  

Úloha výrobců zařízení RAC naplněných HFC, kteří nesídlí v EU: 

Dodržení požadavku na postupné ukončování používání HFC musí být zajištěno při uvádění předem 

naplněného zařízení na trh, takže touto povinností jsou dotčeni hlavně dovozci. Úlohu však mohou 

sehrát i výrobci zařízení (vyrábějící mimo EU). 

Úloha výrobců, kteří nesídlí v EU, by pokud možno měla zahrnovat:  

 zvyšování povědomí mezi svými dovozci ohledně dodržování nařízení o F-plynech, zejména v 

souvislosti se zahrnutím zařízení RAC do režimu postupného ukončování používání HFC 

(povinnosti podle článku 14, viz oddíly 3 až 6) a s povinností každoročně podat zprávu podle 

článku 19 (viz oddíl 7.1), 

 aktivní zapojení do plnění požadavku na postupné ukončování používání HFC získáváním a 

přenášením povolení prostřednictvím možnosti sdílení kvóty (viz oddíl 3.3, praktické pokyny k 

používání rejstříku HFC v oddíle 4.3),  

 umožnění dovozcům dostát svým povinnostem tím, že jim poskytnou příslušné tištěné 

dokumenty nezbytné k prohlášení o shodě (viz oddíl 5), a rovněž 

 zajištění, aby zařízení byla označena (viz oddíl 7.3) podle článku 12 nařízení o F-plynech.  

 

                                                
10 Viz popis „dovozce“ v oddíle 2.1 Kdo je dovozcem? 
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3.1 Vyhněte se HFC a vyhnete se povinnostem 

Nejsnazší možností, jak dodržet požadavek na postupné ukončování používání HFC, je 

vyhnout se dovozu zařízení RAC obsahujících HFC, kdykoli je to možné. Pro řadu typů 

zařízení jsou již k dispozici srovnatelné modely bez HFC, které používají např. uhlovodíky. 

Případně by dovozci rovněž mohli dovážet zařízení na bázi HFC, které není HFC předem naplněno 

(je „prázdné“). Zařízení by mohlo být dovezeno s náplní neobsahující HFC, například s dusíkem, a 

poté naplněno v EU (např. během instalace) HFC zakoupenými v EU (které by tak byly započítány 

do systému kvót). Tím by se dovozce mohl vyhnout nutnosti získat povolení (viz níže možnost 2) a 

požadavkům na podávání zpráv; „prázdné“ zařízení by však stále muselo být označeno podle 

článku 12 nařízení o F-plynech (viz oddíl 7.3). 

3.2 Možnosti, jak započítat HFC v dovezených předem naplněných zařízeních do 

systému kvót (soulad s článkem 14 nařízení o F-plynech) 

Existují dvě možnosti, jak může dovozce zařízení RAC zajistit soulad s povinností započítat HFC v 

předem naplněném zařízení v rámci systému kvót EU, pokud překročí prahovou hodnotu ročního 

dovozu 100 t ekvivalentu CO2: 

Možnost 1: Získat povolení od držitele kvóty, které odpovídá množství HFC v předem naplněném 

zařízení-. Povolení lze získat přímo od držitele kvóty nebo prostřednictvím podniku, například 

výrobce zařízení, který získal povolení od držitele kvóty, aby je mohl převést („přenést“) na 

podniky dovážející zařízení („dohoda o sdílení kvóty“). Dovozce zařízení může povolení použít pro 

účely svých prohlášení o shodě (viz oddíl 5 „Prohlášení o shodě“), pouze pokud jsou zanesena do 

rejstříku HFC11. 

Systém povolení je blíže vysvětlen níže v oddíle 3.3. Praktické používání rejstříku HFC pro tento 

účel je popsáno v oddíle 4.2. 

Možnost 2: Prokázat, že předem naplněné HFC byly již dříve uvedeny na trh EU. Vysvětlení je 

podáno níže v oddíle 3.4. 

Na obě možnosti se vztahují povinnosti týkající se prohlášení o shodě doprovázejících každý dovoz 

zařízení a základní dokumentace, jak je popsáno v oddíle 5. Prohlášení o shodě musí být 

každoročně ověřena, jak je popsáno v oddíle 6. 

3.3 Možnost 1: Získání povolení od držitele kvóty přímo nebo prostřednictvím podniku 

(např. výrobce zařízení), který spravuje povolení pro dovozce zařízení  

V rámci této možnosti dovozce zařízení RAC předem naplněných HFC získá za účelem souladu s 

článkem 14 nařízení o F-plynech povolení od podniku, který je držitelem kvóty (tj. od výrobce 

nebo dovozce plynu), nebo od podniku, který spravuje povolení k využití kvóty. 

Důležité: Dovozci zařízení by se za účelem dovozu předem naplněných zařízení neměli pokoušet 

získávat kvóty sami! 

 

Co je povolení? 

Povolení je smluvní ujednání mezi držitelem kvóty (tj. výrobcem nebo dovozcem plynu) a 

dovozcem zařízení nebo podnikem, například výrobcem zařízení, který chce povolení pro dovozce 

zařízení spravovat. Ve druhém z uvedených případů „správce povolení“ přenáší části povolení, 

které získal od držitele kvóty, na dovozce zařízení.  

                                                
11 Bližší informace k rejstříku HFC jsou uvedeny v oddíle 4 „Registrace v portálu F-gas a používání rejstříku 

HFC“. 
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Povolení nebo přenesené povolení umožňuje dovozci použít stanovené množství kvóty (v 

ekvivalentu CO2), kterou vlastní držitel kvóty, na dovoz předem naplněného zařízení.  

Povolení se vždy udělují jinému podniku (viz čl. 18 odst. 2 nařízení o F-plynech), tj. držitel kvóty 

nemůže povolení k dovozu zařízení udělit sám sobě. Aby bylo povolení pro dovozce zařízení 

platné, musí být do 30 dní zadáno a přijato (status: „platné“) v rejstříku HFC. 

Udělí-li držitel kvóty povolení k části své kvóty, považuje se tato část kvóty v daném roce pro jeho 

vlastní účely za využitou a nelze ji již použít, např. na dovozy velkých objemů plynu. Jinými slovy, 

držitelé kvót musí zajistit, aby celková množství, která v daném roce uvedou na trh, včetně 

množství, k jejichž využití udělí v daném roce povolení jiným, nepřekročila jejich roční kvótu. 

Překročení kvóty je podle nařízení o F-plynech (článek 25) a vnitrostátního práva dotčeného 

členského státu nezákonné a trestné. 

Získání povolení přímo od držitele kvóty 

Za účelem přímého získání povolení by se měl dovozce zařízení obrátit na držitele kvóty 

prostřednictvím nástroje pro navazování kontaktů na portálu věnovaném F-plynům (F-Gas Portal) 

nebo tak, že kontaktuje držitele kvót uvedené v prováděcím rozhodnutí Komise (EU) 2017/198412, 

aby bylo možno žádost o povolení včas zpracovat. Povolení nejsou časově omezená, tj. povolení 

získané od držitele kvóty po roce 2015 lze použít pro dovoz předem naplněných zařízení i v 

následujících letech.  

Dovozci by měli získat povolení, která dostatečně pokryjí veškeré množství HFC v zařízeních v době 

dovozu (propuštění do volného oběhu). Toto množství se vypočítá v ekvivalentech CO2.  

Podniky musí svá povolení zanést do rejstříku HFC, aby byla pro dovoz zařízení platná. V rejstříku 

se dovozcům zařízení zobrazují povolení a množství (v ekvivalentech CO2), k nimž od držitelů kvót 

povolení přímo získali.  

 

 

 

 

 

                                                
12 http://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.287.01.0004.01.ENG. Uvedeny jsou 

pouze podniky s referenční hodnotou („zavedené subjekty“). Seznam držitelů kvót z řad nových účastníků na 

trhu veřejně přístupný není. 

Dovozce zařízení vypočítá budoucí potřebu povolení (v ekvivalentech 
CO2). 

Dovozce zařízení kontaktuje držitele kvóty, aby od něj získal 
povolení pro potřebné množství. 

Držitel kvóty zanese povolení do rejstříku HFC (a rok po jeho vydání 
o něm podá zprávu). 

Dovozce zařízení povolení v rejstříku HFC přijme do 30 dnů. 

Dovozce zařízení použije povolení k dovozu předem naplněných 
zařízení a v následujícím roce o dovozu podá zprávu. 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.287.01.0004.01.ENG.
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.287.01.0004.01.ENG.
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Nástroj pro navazování kontaktů 

Nástroj pro navazování kontaktů zprostředkovává kontakt mezi držiteli kvót a podniky, které 

hledají povolení pro dovoz předem naplněných zařízení. Tato funkce se aktivuje kliknutím 

na tlačítko „Navázat kontakt“ („Matchmaking“) po přihlášení do portálu F-gas. 

Podniky si mohou zobrazit dva seznamy: seznam „držitelů kvót“ („quota holders“) a „žadatelů 

o povolení“ („authorisation seekers“). Kliknutím na tlačítko „KONTAKT“ („CONTACT“) mohou 

podniky odeslat automatický e-mail s žádostí, aby je adresát kontaktoval. 

 

Podniky se na těchto seznamech neobjevují automaticky. Pokud na nich chtějí být uvedeny, musí k 

tomu dát souhlas ve svém registračním profilu: 

1) kliknutím na tlačítko „PROFIL“ („PROFILE“) (nahoře),  

2) kliknutím na tlačítko „UPRAVIT“ („EDIT“) (v pravém dolním rohu) a  

3) kliknutím na příslušné políčko „SOUHLAS“ („CONSENT“) (kolonka pod profilem podniku). 

 

Získání povolení prostřednictvím podniku spravujícího povolení pro dovozce, jako 
je výrobce zařízení („dohoda o sdílení kvóty“) 

Dohoda o sdílení kvóty usnadňuje získávat povolení menším dovozcům. V rámci této dohody 

podnik, který chce spravovat povolení pro dovozce zařízení, například výrobce zařízení, zřídí 

společný fond povolení určených k použití dovozci jeho zařízení tím, že získá větší počet povolení 

od držitele kvóty. Správce povolení poté může v rámci rejstříku HFC přenést celé povolené 

množství nebo jeho části na jiné podniky, které jsou zapsány jako dovozci zařízení. Přenesení lze 

provést pouze jednou, přenesení na další subjekty není možné. 

Držitelé kvót a správci povolení, například výrobci, mohou v rejstříku HFC vidět množství (v 

ekvivalentu CO2), k jejichž použití udělili dovozcům zařízení povolení / která na ně přenesli, a to 

podle roku.  
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Získání povolení od podniků z řad zavedených subjektů nebo nových účastníků na 
trhu 

Podniky, jež jsou držitelem kvóty, jsou rozděleny na zavedené subjekty, tedy podniky s referenční 

hodnotou, a nové účastníky na trhu, tedy podniky bez referenční hodnoty (viz oddíl 2.9). Povolení 

mohou udělovat oba typy podniků, ale noví účastníci na trhu musí v případě, že povolení 

udělí, odpovídající množství plynu rovněž fyzicky prodat (což pro zavedené subjekty 

neplatí). Plyn nemusí být fyzicky prodán přímo příjemci povolení (tj. dovozci zařízení). Nový 

účastník na trhu proto může svá povolení prodat straně A, pokud fyzicky prodal alespoň stejné 

množství plynu straně B. Nový účastník na trhu – nebo jeho výhradní zástupce v případě podniků 

ze třetích zemí – musí prokázat, že k tomuto prodeji došlo, např. prostřednictvím konosamentů 

nebo doručenek (čl. 18 odst. 2). Držitel kvóty, který je novým účastníkem na trhu, musí tento 

důkaz poskytnout pro účely své každoroční zprávy (viz oddíl 7.1 „Povinnost podávat zprávy“), která 

musí být předložena do 31. března roku následujícího po udělení povolení. 

Pokud jde o povolení (nikoli o kvótu, která je určena pouze pro výrobce a dovozce velkých objemů 

HFC), může dovozce zařízení v následujících letech používat i jakákoli zbývající a přenesená 

povolení. 

Níže uvedené vývojové diagramy znázorňují proces získání povolení od i) zavedených subjektů a ii) 

od nových účastníků na trhu. 

Společnost spravující povolení, například výrobce zařízení, stanoví předpokládanou 
budoucí potřebu povolení pro své dovozce (v ekvivalentech CO2) a kontaktuje 
držitele kvóty, aby získal dostatečný počet povolení. 

Držitel kvóty zanese povolení přidělené správci povolení do rejstříku HFC (a rok po 
jeho vydání o něm podá zprávu). 

Správce povolení uvedené povolení přijme do 30 dnů a části získaného povolení 
může přenést na různé dovozce zařízení v rejstříku HFC. 

Dovozce zařízení přenesení v rejstříku HFC přijme do 30 dnů. 

Dovozce zařízení přenesené povolení použije k dovozu zařízení a v následujícím 
roce o dovozu podá zprávu. 
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ii) Proces získání povolení od držitele kvóty, který je novým účastníkem na trhu: 

 

Pro dovozce zařízení (nebo pro „správce povolení“) v zásadě neexistuje žádný rozdíl 

mezi tím, zda ke získání povolení použije z řad nových účastníků na trhu podnik se 

sídlem v EU nebo ve třetí zemi. Pokud nový účastník na trhu nesídlí v EU, musí pro dosažení 

souladu s povinnostmi stanovenými v nařízení o F-plynech, například s povinnostmi souvisejícími s 

i) Proces získání povolení od držitele kvóty, který je zavedeným subjektem: 
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podáváním zpráv o povoleních, prodejích plynu a dovozech, použít svého výhradního zástupce – 

podnik se sídlem v EU. 

Jak podat zprávu o povoleních 

Pro účely souladu musí být (přenesená) povolení zanesena do rejstříku HFC (viz oddíl 4), 

aby je mohli dovozci zařízení použít pro potřeby svých prohlášení o shodě (viz oddíl 5). 

Kromě toho obě strany (držitel kvóty a dovozce zařízení) udávají množství uvedená v povoleních ve 

svých každoročních zprávách (viz oddíl 7.1), nemusí to však nutně být ve stejném roce:  

 Dovozce zařízení musí podat zprávu o použití (přeneseného) povolení v kalendářním roce 

následujícím po roce dovozu zařízení (např. do 31. března 2020 za zařízení dovezené v 

roce 2019). Dovozce zařízení uvede, kdo povolení vydal nebo přenesl a kdy bylo vydáno.  

Aby měli dovozci zařízení s podáváním zpráv méně práce, (přenesená) povolení zanesená 

do rejstříku HFC jsou automaticky nahrána do nástroje pro podávání zpráv. Dovozci jsou 

poté požádáni, aby upřesnili, jaká množství v rámci dostupných povolení použili k pokrytí 

skutečných dovozů. 

 V případě držitelů kvót se datum vydání povolení považuje za okamžik uvedení na trh, tj. 

za rok, v němž je kvóta použita. Držitel kvóty vydávající povolení proto musí podat zprávu 

do 31. března následujícího kalendářního roku (např. do 31. března 2019 za povolení 

vydané v roce 2018). 

Evropská komise a odpovědné vnitrostátní orgány mohou údaje zadané oběma stranami pro účely 

kontroly porovnat. 

Více informací o podávání zpráv lze nalézt v oddíle 7.1 „Povinnost podávat zprávy“. 

3.4 Možnost 2: Dovoz zařízení naplněných plyny, které byly již dříve uvedeny na trh 

EU (ve zvláštních případech)  

V zásadě je možné, aby dovozce použil HFC, které byly uvedeny na trh EU již v minulosti, tj. před 

jejich (zpětným) dovozem do EU uvnitř předem naplněného zařízení. Jinými slovy, HFC je uveden 

na trh EU, vyvezen, mimo EU vložen do zařízení a poté zpětně dovezen do EU uvnitř zařízení. Velké 

objemy plynů musí být výrobcům zařízení mimo EU dodány přímo vyvážejícím podnikem a v tomto 

případě o tom musí být předložen příslušný důkaz. Požadavek týkající se zdokumentování této 

okolnosti je uveden v čl. 2 odst. 2 písm. d) prováděcího nařízení (EU) 2016/879, ve kterém se 

stanoví, aby dovozci zařízení uchovávali tuto dokumentaci:  

v případě, že částečně fluorované uhlovodíky obsažené v zařízení byly uvedeny na trh v Unii a 

následně vyvezeny a plněny do zařízení mimo Unii, dodací list nebo fakturu a prohlášení 

podniku, který tyto částečně fluorované uhlovodíky na trh uvedl, o minulém nebo budoucím 

ohlášení příslušného množství částečně fluorovaných uhlovodíků v okamžiku uvedení na trh v 

Unii, a o tom, že toto množství nebylo a nebude ohlášeno jako přímá dodávka určená k vývozu 

ve smyslu čl. 15 odst. 2 písm. c) nařízení o F-plynech13 a oddílu 5C přílohy prováděcího 

nařízení Komise (EU) č. 1191/201414.  

Tato dokumentace by byla nutná pro prohlášení o shodě (viz oddíl 5) vydané v takovém případě 

dovozcem zařízení a podléhala by ověření nezávislým auditorem (viz oddíl 6). 

Jelikož se jedná o poměrně neobvyklý obchodní model, je pravděpodobné, že bude potřebná jen ve 

velmi omezeném počtu případů. Navíc je závislá na každoročním podávání přesných zpráv (viz 

oddíl 7.1) ze strany a) podniku, který již dříve uvedl velké objemy plynu na trh EU, b) vývozce 

velkých objemů plynu a c) dovozců zařízení:  

                                                
13 http://eur-lex.europa.eu/legal-content/cs/TXT/?uri=CELEX%3A32014R0517. 
14  http://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?uri=CELEX%3A32014R1191.  

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/cs/TXT/?uri=CELEX:32014R0517
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?uri=CELEX:32014R1191
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a) Podnik, který již dříve uvedl velké objemy plynu na trh EU, musel vyvezené množství 

započítat do své kvóty a nesměl v oddíle 5 formuláře pro podávání zpráv uplatnit výjimku 

osvobozující vývoz od povinnosti postupného ukončování používání HFC (čl. 15 odst. 2 

písm. c) nařízení o F-plynech).  

b) Vývozce velkých objemů plynu musí tato množství uvést jako vyvezená z vlastních nákupů 

v EU (oddíl 3C formuláře pro podávání zpráv). 

c) Dovozce zařízení bude muset v oddíle 12 formuláře pro podávání zpráv udat množství 

dovezená v zařízení a uvést podnik, který velké objemy plynu vyvezl, a rok vývozu. 

Více informací o každoročním podávání zpráv lze nalézt v oddíle 7.1 „Povinnost podávat zprávy“. 
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4.  Registrace v portálu F-gas a používání rejstříku HFC 

Postupné ukončování používání HFC a systém kvót jsou prováděny prostřednictvím elektronického 

rejstříku HFC (článek 17 nařízení o F-plynech), který provozuje Evropská komise. Do rejstříku se 

zanášejí kvóty HFC přidělené zavedeným subjektům a novým účastníkům na trhu. Rejstřík rovněž 

slouží ke sledování převodů kvót mezi držiteli kvót a (přenesených) povolení udělených držiteli kvót 

/ správci povolení dovozcům zařízení. Zákonnou povinnost zapsat se do rejstříku HFC mají 

všechny podniky, které jsou držitelem kvót, podniky dodávající nebo přijímající vyňaté HFC (čl. 15 

odst. 2 nařízení o F-plynech) a dovozci zařízení, kteří uvádějí předem naplněná zařízení RAC 

obsahující HFC na trh15.  

 

Je rovněž možné zapsat se jako společnost výhradně spravující povolení, což například výrobcům 

umožňuje získávat povolení a přenášet je na dovozce předem naplněných zařízení. Tito správci 

povolení nemají podle nařízení (ES) č. 517/2014 o F-plynech žádné povinnosti, např. podávání 

zpráv nebo ověřování. 

4.1 Počáteční registrace podniků 

Rejstřík HFC je součástí portálu F-gas, který lze nalézt na internetových stránkách GŘ CLIMA 

(https://webgate.ec.europa.eu/ods2/resources/domain). Portál F-gas je vstupním bodem jak pro 

rejstřík HFC, tak pro každoroční podávání zpráv ze strany podniků. Je určen pro dovozce zařízení 

obsahujících F-plyny i plyny podle přílohy II. Zápis v portálu F-gas představuje první krok v rámci 

postupu podávání zpráv. Pokyny k zápisu jsou k dispozici na internetové stránce  

https://ec.europa.eu/clima/sites/clima/files/f-gas/docs/guidance_document_en.pdf  

4.2 Získání povolení 

Pokud dovozci zařízení nebo správci povolení získají povolení, musí držitel kvóty tato povolení 

zanést do rejstříku HFC. Ve skutečnosti by dovozci a správci povolení, kteří získávají povolení, měli 

na zanesení povolení do rejstříku HFC trvat, jelikož pouze v takovém případě může dovozce 

povolení využít. 

 

Následující snímky obrazovky přibližují sekci „Povolení“ („Authorisations“) v rejstříku HFC:  

 

                                                
15 V portálu F-gas se za účelem každoročního podávání zpráv musí zapsat i dovozci jiných typů zařízení. 

https://webgate.ec.europa.eu/ods2/resources/domain
https://ec.europa.eu/clima/sites/clima/files/f-gas/docs/guidance_document_en.pdf
https://ec.europa.eu/clima/sites/clima/files/f-gas/docs/guidance_document_en.pdf
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Dovozci si mohou zobrazit povolení, která jim byla udělena, a přijímat nová: Nejprve klikněte na 

zelené tlačítko „Rejstřík HFC“ („HFC registry“) (viz žlutá šipka) > poté klikněte na tlačítko 

„Přístup k mým povolením“ („Access my authorisations“) (viz červená šipka výše). 

 
Na následující obrazovce je v horní části zobrazen zůstatek povolení Vašeho podniku a ve spodní 

části seznam všech získaných (a v případě správců povolení, např. výrobců, také přenesených) 

povolení:  

 

K zůstatku povolení jsou v průběhu let přičítána získaná povolení/přenesení a od tohoto zůstatku 
odečítána využitá povolení / přenesená povolení. Parametr „Využitá povolení“ 

(„Authorisations used“) je však aktualizován se značným zpožděním, jelikož tak lze 
učinit až po úplném dokončení procesu každoročního podávání zpráv a ověřování, což 
může vést ke zpožděním až o dva roky od skutečného využití povolení. 
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Ve spodní části obrazovky jsou chronologicky uvedena získaná povolení a v případě správců 
povolení rovněž poskytnutá přenesení (viz oddíl 4.3), přičemž nejnovější povolení nebo přenesení 
jsou uvedena nahoře. 
 

 
 

Příchozí povolení (tj. ta, která byla předložena držitelem kvóty nebo přenesena správcem povolení) 
jsou označena jako „Čeká na přijetí“ („Waiting for acceptance“). Pokud chcete zobrazit podrobné 

informace o povolení zaneseném držitelem kvóty / správcem povolení, kliknutím tuto možnost 
zaškrtněte (viz modrá šipka níže). 
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Spolu s povoleným množstvím (v tomto příkladu 10 000 t ekvivalentu CO2) je zobrazen také 
subjekt udělující povolení (držitel kvóty nebo správce povolení). Chce-li dovozce zařízení povolení 
potvrdit, jednoduše klikne na „Přijmout“ („Accept“) (viz fialová šipka níže). Upozorňujeme, 
že systém zadané (přenesené) povolení automaticky zruší, pokud je příjemce nepřijme do 30 dnů. 
 

 
 
Po přijetí je u povolení nejprve zobrazen status „Čeká na vydání“ („Waiting for issuing“). Po vydání 
se u povolení zobrazí status „Platné“ („Valid“). 
 
Pro účely dovozu zařízení RAC obsahujících HFC a jako odkaz v prohlášeních o shodě (viz 
oddíl 5) a v každoročních zprávách (viz oddíl 7.1) lze použít pouze „platná“ povolení. 
 

Získaná povolení (status: „Platné“ – „Valid“) jsou uvedena spolu s množstvím ekvivalentu CO2 (v 

tomto příkladu 10 000 t ekvivalentu CO2). 
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4.3 Přenesení povolení 

Podniky, které si přejí přenášet povolení, se musí ujistit, že jsou v obchodním profilu podniku v 
rejstříku registrovány jako „Spravující povolení pro dovozce chladicích a klimatizačních zařízení a 
tepelných čerpadel obsahujících HFC“ („Managing authorisations for importers of refrigeration, AC 
and heatpump equipment containing HFCs“) (u žluté šipky níže zvolte „ANO“). Pokud tomu tak 
zatím není, lze toto pole aktivovat zpětně prostřednictvím tlačítka „Upravit“ („Edit“) (fialová šipka 
níže). Toto pole je rovněž zcela nezávislé na dalších polích zvolených v rámci obchodního profilu, 
např. „dovozce velkých objemů / zařízení“ („importer of bulk/equipment“), „vývozce velkých 

objemů“ („exporter of bulk“), a může tato další pole doplňovat. 
 

 
 
Správci povolení mohou (části) získaných povolení přenášet. Proces získání povolení je popsán 

výše v oddíle 4.2. 
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Aby mohli správci povolení (části) povolení přenést, musí se nejprve přihlásit do rejstříku HFC na 
portálu F-gas (žlutá šipka níže) a poté vstoupit do sekce povolení (červená šipka): 
 

 
 

Zde si mohou správci povolení zobrazit získaná povolení a poskytnutá přenesení. Aby bylo možné 

přenesení provést, je nejprve třeba zvolit příslušné získané povolení (musí mít status „Platné“ – 

„Valid“) kliknutím na žluté tlačítko „Náhled“ („View“) (viz modrá šipka v níže uvedeném příkladu): 
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V přehledu povolení je zobrazeno dostupné povolené množství (červeně zvýrazněné pole níže) po 
odečtení využitých a přenesených množství. Chcete-li vytvořit další povolení, klikněte na „Provést 
přenesení“ („Make a delegation“) (modrá šipka). 
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V následujícím dialogovém okně přenesení zadejte ID a název příjemce (červeně zvýrazněné pole 
níže) a přenesené množství (žlutě zvýrazněné pole). Nakonec klikněte na „Odeslat“ („Submit“) 
(modrá šipka níže). 
  

 
 

Budete požádáni, abyste přenesení potvrdili kliknutím na „Ano“. 
 

 
 

Nové přenesení je nyní ve Vašem přehledu povolení uvedeno jako „Čeká na přijetí“ („Waiting for 
acceptance“). 

 

 
 



Pokyny pro dovozce zařízení 

28 

 

Jakmile příjemce přenesení v rejstříku přijme (jak je vysvětleno v oddíle 4.2 výše), je u 
poskytnutého přenesení zobrazen status „Čeká na vydání“ („Waiting for issuing“).  
 

 
 
Po vydání je u přenesení zobrazen status „Platné“ („Valid“). 
 

 
 
Pro účely dovozů zařízení RAC obsahujících HFC a jako odkaz v prohlášeních o shodě (viz 

oddíl 5) a v každoročních zprávách (viz oddíl 7.1) může příjemce použít pouze „platná“ 
povolení a přenesení. 
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5. Prohlášení o shodě a související dokumentace 

Důkazní břemeno, že HFC obsažené v předem naplněných zařízeních jsou započítány do systému 

EU pro postupné ukončování používání HFC, spočívá na dovozci zařízení, jelikož soulad při 

uvádění předem naplněného zařízení na trh (tj. při jeho propuštění do volného oběhu po dovozu) je 

povinen zajistit dovozce zařízení. Pokud dovozce potřebný důkaz poskytnout nemůže, zařízení na 

trh uvést nesmí.  

Za tímto účelem musí dovozci zařízení RAC obsahujících HFC při dovozu zásilky zařízení a jejím 

propuštění do volného oběhu vypracovávat prohlášení o shodě16. Prováděcí nařízení (EU) 

2016/87917 stanoví podrobná pravidla související s prohlášením o shodě: šablona pro prohlášení o 

shodě převzatá z přílohy I prováděcího nařízení (EU) 2016/879 je zahrnuta v oddíle 10.1 

„Prohlášení o shodě vypracovávané dovozcem“. V prohlášení o shodě dovozce zařízení upřesní, na 

základě které možnosti (viz oddíly 3.2 až 3.4) jsou HFC obsažené v dováženém zařízení započítány 

do systému postupného ukončování používání HFC.  

Prohlášení o shodě je nutno doložit ke všem dovozům HFC předem naplněných 

do zařízení. To se nevztahuje na dovozce dovážející HFC v objemu menším než 100 t ekvivalentu 
CO2 za rok.  

 

Prohlášení o shodě musí být opatřeno podpisem právního zástupce dovozce zařízení. Dovozci musí 

zajistit, aby celní orgány měly k dispozici kopii prohlášení v okamžiku podání celního prohlášení o 

uvolnění zařízení do volného oběhu v Unii. 

Dovozce zařízení musí ke každému prohlášení o shodě uchovávat dokumentaci související s typem 

a množstvím dovezeného zařízení a s množstvím obsažených HFC, uvedeným jak v jednotkách 

hmotnosti, tak v přepočtu na ekvivalenty CO2. Tato dokumentace nemusí být součástí kopie 

prohlášení o shodě poskytnuté celním orgánům. V případě zpětného dovozu (možnost 2, viz 

oddíl 3.4) je nutno předložit další dokumentaci. Podrobné informace o této dokumentaci jsou 

uvedeny v oddíle 10.2. 

Dovozce musí prohlášení o shodě a související dokumentaci uchovávat po dobu nejméně pěti let 

po uvedení daného zařízení na trh. 

Prohlášení dovozců o shodě a související dokumentace podléhají ověření popsaném v oddíle 6. 

Dovozci rovněž musí každoročně podávat zprávu o výsledku procesu ověřování (viz oddíl 6). 

Prohlášení o shodě pro výrobce zařízení sídlící v EU 

Výrobci předem naplněného zařízení RAC v EU jsou při jeho uvádění na trh EU rovněž povinni 

vypracovat prohlášení o shodě opatřené podpisem právního zástupce. Rozsah požadované 

dokumentace se mírně liší od rozsahu dokumentace pro dovozce (podrobnosti jsou uvedeny v 

oddíle 10.2). Stejně jako dovozci musí i výrobci z EU prohlášení o shodě a související dokumentaci 

uchovávat po dobu nejméně pěti let.  

Prohlášení výrobců z EU o shodě však nepodléhají ověření. Oddíl 6 těchto pokynů se tudíž 

nevztahuje na výrobce z EU. 

Přehled povinností výrobců z EU je podán také v oddíle 7.4. 

                                                
 
17 http://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/ALL/?uri=CELEX%3A32016R0879. 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/ALL/?uri=CELEX:32016R0879
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6. Nezávislé ověřování a předložení výsledku 

Prohlášení dovozců zařízení o shodě a související dokumentace (viz oddíl 5) podléhají ověření 

externím nezávislým auditorem. V oddíle 6.1 je vysvětleno, co přesně auditor ověřuje.  

Auditor musí být akreditován buď podle směrnice 2003/87/ES (pro ověřování emisních výkazů 

podle evropského systému pro obchodování s emisemi), nebo musí být akreditován pro ověřování 

účetních závěrek v členském státě, v němž má dovozce sídlo.  

V ověřovacím dokumentu auditor učiní prohlášení o míře přesnosti. Pojem očekávané míry 

přesnosti je objasněn v oddíle 6.2; šablona pro prohlášení auditora je uvedena v oddíle 10.2. 

Šablona úplné ověřovací zprávy s výčtem prvků, které musí obsahovat ověřovací zpráva 

nezávislého auditora podle čl. 14 odst. 2 nařízení (EU) č. 517/2014 o fluorovaných skleníkových 

plynech, je uvedena v příloze I těchto pokynů. 

Předložit Evropské komisi ověřovací dokument (viz oddíl 6.3) a podat zprávu o prohlášení auditora 

týkajícím se míry přesnosti je povinností dovozce zařízení. Šablona pro podávání zpráv, kterou mají 

používat dovozci zařízení pro svá podání Evropské komisi, je totožná se šablonou, která je v těchto 

pokynech navržena pro potřeby auditorů (viz oddíl 10.2). Aby tedy dovozci zařízení mohli snáze 

podávat objektivní zprávy o výsledcích ověřování, doporučuje se jim po auditorovi požadovat, aby 

pro účely ověřovacího dokumentu použil tuto šablonu. 

Lhůta pro ověření auditora (viz oddíl 6.1) i pro předložení ověřovací zprávy dovozcem zařízení (viz 

oddíl 6.3, s použitím šablony v oddíle 10.2) je 31. března kalendářního roku následujícího po 

uvedení na trh. Ke stejnému dni se předkládá každoroční zpráva (viz oddíl 7.1), která je rovněž 

součástí procesu ověřování, jak je vysvětleno v oddíle 6.1. Například ověřovací dokument k 

prohlášením o shodě souvisejícím s dovozy v roce 2018, jakož i každoroční zprávu související s 

dovozy v roce 2018 by měl dovozce zařízení předložit do 31. března 2019.  

Je třeba poznamenat, že zatímco povinnost každoročně podat zprávu o dovozech zařízení (viz 

oddíl 7.1) je vázána na prahovou hodnotu ročního dovozu převyšující 500 t ekvivalentu CO2, na 

povinnost nechat si ověřit prohlášení o shodě a výsledky ověření předložit Evropské komisi se 

vztahuje roční prahová hodnota 100 t ekvivalentu CO2. Pokud například podnik doveze 200 t 

ekvivalentu CO2, není povinen toto množství oznamovat, ale musí nahrát ověřovací zprávu, v níž 

by měl objem ročního dovozu uvést (200 t ekvivalentu CO2). Vzhledem k tomu, že ověřovatel musí 

kontrolovat i roční objem dovozu, nepředstavuje zahrnutí tohoto údaje do ověřovací zprávy žádnou 

další zátěž. Práci nezávislého auditora by navíc nesmírně usnadnilo, kdyby podnik v tomto případě 

vypracoval zprávu a její výsledné shrnutí použil jako základ pro nezávislé ověření. 

Podniky, jejichž dovoz nedosahuje roční prahové hodnoty 500 t ekvivalentu CO2, jsou při nahrávání 

ověřovací zprávy (viz oddíl 6.3 „Předkládání ověřovacích dokumentů“) vyzvány k zadání množství 

na základě povolení k využití kvóty, které bylo potvrzeno ve zprávě nezávislého auditora. 

Na všechny dovozy by měla být udělena příslušná povolení. Článek 14 se nevztahuje pouze na 

dovozce dovážející HFC v objemu menším než 100 t ekvivalentu CO2 ročně. Znamená to, 

že dovozci, kteří této prahové hodnoty nedosahují, nejsou povinni žádat o povolení ani vydávat 

prohlášení o shodě. Dovozci dovážející HFC v objemu menším než 100 t ekvivalentu CO2 ročně by 

měli v kolonce 44 celního formuláře běžně označovaného jako jednotný správní doklad (JSD) uvést 

kód TARIC Y95118, který vyjadřuje, že požadavek na předložení prohlášení o shodě se v daném 

případě neuplatní. 

                                                
18 Účelem kódu TARIC (TARif Intégré Communautaire; Integrated Tariff of the European Communities – 

integrovaný sazebník Evropských společenství) je upozornit na různá pravidla, která se vztahují na konkrétní 
výrobky při dovozu do EU. K použití kódu TARIC Y951: použití tohoto kódu představuje právní prohlášení, 
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6.1 Co auditor ověřuje? 

Prováděcí nařízení (EU) 2016/87917 stanoví pravidla týkající se ověřování nezávislým auditorem (na 

základě čl. 14 odst. 4 nařízení o F-plynech). Ustanovení čl. 3 odst. 1 prováděcího nařízení 

upřesňuje, že nezávislý auditor ověří prohlášení o shodě a související dokumentaci dovozce (viz 

oddíl 5) s ohledem na: 

 přesnost a úplnost informací obsažených v prohlášeních o shodě a související dokumentaci 

(viz oddíl 5) na základě záznamů o příslušných transakcích podniku, 

 soulad prohlášení o shodě a související dokumentace (viz oddíl 5) s každoročními zprávami 

podávanými podle článku 19 (viz oddíl 7.1), 

 v případě, že dovozce zařízení v prohlášení o shodě (viz oddíl 5) odkazuje na povolení (viz 

možnost 1 zajištění souladu, oddíl 3.3): dostupnost dostatečných povolení porovnáním 

údajů v rejstříku HFC (viz oddíl 4) a dokumentů dokazujících uvedení na trh, 

 v případě, že dovozce zařízení v prohlášení o shodě (viz oddíl 5) odkazuje na zpětný dovoz 

HFC, které byly již dříve uvedeny na trh (viz možnost 2 zajištění souladu, oddíl 3.4): 

existenci prohlášení podniku19, který HFC původně na trh uvedl. 

6.2 Míry přesnosti 

V souladu s ustanovením čl. 3 odst. 2 prováděcího nařízení auditor učiní prohlášení o míře 

přesnosti: 

Nezávislý auditor po provedení ověření [...] vydá ověřovací dokument o svých zjištěních 

[obsahující] prohlášení o míře přesnosti příslušné dokumentace a příslušných prohlášení. 

Míry přesnosti pro účely podávání zpráv jsou uvedeny v oddílech 11 a 12 přílohy prováděcího 

nařízení Komise (EU) č. 1191/2014 a v čl. 2 odst. 2 písm. b) prováděcího nařízení Komise (EU) 

2016/879. 

Auditor ověří, že míry přesnosti jsou v souladu s článkem 19 nařízení (EU) č. 517/2014, jakož i s 

prováděcím nařízením Komise (EU) č. 1191/2014 a prováděcím nařízením Komise (EU) 2016/879, 

přičemž: 

 oddíl 11 přílohy prováděcího nařízení Komise (EU) č. 1191/2014 se vztahuje na celkové 

fyzické plynové náplně uvedené na trh v kategoriích dovezených předem naplněných 

zařízení, 

 oddíl 12 přílohy prováděcího nařízení Komise (EU) č. 1191/2014 se vztahuje na 

vyvezený plyn použitý k naplnění zařízení mimo EU, 

 oddíly 11 a 12 přílohy prováděcího nařízení Komise (EU) č. 1191/2014 stanoví 

oznamování „v metrických tunách s přesností na tři desetinná místa“, 

 ustanovení čl. 2 odst. 2 písm. b) prováděcího nařízení Komise (EU) 2016/879 požaduje, 

aby byly informace o celkových množstvích částečně fluorovaných uhlovodíků uvedeny 

v kilogramech a v tunách ekvivalentu CO2,  

 ustanovení čl. 2 odst. 2 písm. b) prováděcího nařízení Komise (EU) 2016/879 rovněž 

požaduje, aby byly informace o množství (náplni) v každém kusu zaokrouhleny na celé 

gramy. Určité náplně oznamování ze strany podniků podle článku 19 nařízení (EU) 

č. 517/2014 nepodléhají. Místo toho se vypočítají v elektronickém formuláři pro 

podávání zpráv pouze jako prostředek kontroly kvality. 

                                                                                                                                                   
že zboží je osvobozeno od požadavku na snižování množství částečně fluorovaných uhlovodíků uváděných 

na trh na základě čl. 15 odst. 2 nařízení (EU) č. 517/2014. 
19 Prohlášení podle čl. 2 odst. 2 písm. d) prováděcího nařízení 2016/879, viz oddíly 3.4 a 5. 
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Šablona pro prohlášení o míře přesnosti je uvedena v oddíle 10.2 „Ověření a předkládání 

ověřovacích dokumentů“. 

6.3 Předkládání ověřovacích dokumentů 

Dovozce musí předložit ověřovací dokument a podpůrnou dokumentaci elektronicky do 31. března 

kalendářního roku po uvedení na trh. Ověřovací zpráva by měla být předložena 

prostřednictvím nástroje pro podávání zpráv, který je k dispozici v rejstříku HFC 

(oranžové tlačítko v pravém horním rohu „Podávání zpráv“ – „Reporting“).  

Příručka k úložišti obchodních údajů (BDR) na portálu F-gas (F-Gas BDR User Manual), v níž 

je v několika jazycích popsáno, jak vytvořit elektronické podání: 

https://bdr.eionet.europa.eu/help/fgases. 

V nástroji pro podávání zpráv najdete na seznamu „Složek a dílčích složek“ („Envelopes and sub-

collections“) ve složce Vašeho podniku dvě dílčí složky. V dílčí složce označené „Nahrát ověřovací 

dokumenty (dovozci zařízení)“ („Upload of verification documents (equipment importers)“) 

vytvoříte novou složku a ověřovací dokument(y) předložíte prostřednictvím krátkého dotazníku 

„Podávání ověřovacích zpráv“ („Verification reporting“).  

Dovozce bude povinen uvést v elektronickém nástroji zjištění auditora o míře přesnosti příslušné 

dokumentace a příslušných prohlášení. 

Podle článku 4 prováděcího nařízení (EU) 2016/879: 

Dovozce zařízení předloží do 31. března každého roku za předcházející kalendářní rok ověřovací 

dokument uvedený v čl. 3 odst. 2 tohoto nařízení za použití nástroje pro podávání zpráv podle 

článku 1 prováděcího nařízení Komise (EU) č. 1191/2014 a v tomto nástroji uvede zjištění 

auditora o míře přesnosti příslušné dokumentace a příslušných prohlášení. 

Informace požadované v elektronickém nástroji, které uvádějí zjištění auditora o míře přesnosti 

příslušné dokumentace a příslušných prohlášení, mají stejnou strukturu jako část 2) Podstata 

ověření v šabloně (viz oddíl 10.2) pro prohlášení o míře přesnosti, která začíná na straně 44. 

 

https://bdr.eionet.europa.eu/help/bdr_user_manual.pdf
https://bdr.eionet.europa.eu/help/fgases
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7. Další povinnosti dovozců a výrobců zařízení 

7.1 Povinnost podávat zprávy 

Povinnosti podávat zprávy (článek 19 nařízení o F-plynech) se vztahují na všechny dovozce 

výrobků a zařízení obsahujících F-plyny a plyny podle přílohy II, které se neomezují jen na 

zařízení RAC. Každý podnik, který ve výrobcích nebo zařízeních obsahujících tyto plyny (včetně 

směsí) ročně doveze 500 nebo více tun ekvivalentu CO2, je povinen oznamovat tyto informace 

(oddíl 11 přílohy prováděcího nařízení Komise (EU) č. 1191/201420): 

 množství F-plynů a plynů podle přílohy II obsažených v zařízeních/výrobcích vyjádřené v 

metrických tunách v členění podle kategorií, 

 počet jednotek v každé kategorii.  

Tato zpráva musí být předložena do 31. března následujícího kalendářního roku.  

Při přepočtu na fyzická množství HFC a směsí běžně používaných jako chladiva prahová hodnota 

500 t ekvivalentu CO2 pro účely podávání zpráv odpovídá 350 kg HFC-134a, 127 kg R404A, 240 kg 

R410A nebo 282 kg R407C. 

Dovozci zařízení RAC obsahujících HFC kromě toho mají dodatečnou povinnost podávat zprávy v 

souvislosti s dodržením požadavku na postupné ukončování používání HFC podle článku 14: 

 Dovozci zařízení využívající povolení (možnost 1 zajištění souladu, viz oddíl 3.3) oznamují 

použití a zdroj povolení vztahujících se na HFC obsažené v dovážených zařízeních RAC 

(oddíl 13 přílohy prováděcího nařízení Komise (EU) č. 1191/2014): za tímto účelem jsou do 

nástroje pro podávání zpráv automaticky nahrána (přenesená) povolení zapsaná do 

rejstříku HFC. Dovozci jsou poté v oddíle 11 přílohy prováděcího nařízení Komise (EU) 

č. 1191/2014 požádáni, aby uvedli, jaká množství dostupných povolení použili k pokrytí 

skutečných dovozů. 

 Dovozci zařízení využívající možnosti 2 zajištění souladu (zpětný dovoz, viz oddíl 3.4) 

oznamují příslušná množství HFC a určují vyvážející podnik a rok vývozu (oddíl 12 přílohy 

prováděcího nařízení Komise (EU) č. 1191/2014). 

Více informací o podávání zpráv lze nalézt na internetové stránce úložiště obchodních údajů (BDR) 

na portálu F-gas: https://bdr.eionet.europa.eu/help/fgases. 

Úloha výrobců výrobků a zařízení obsahujících F-plyny nebo plyny podle přílohy II, kteří 

nesídlí v EU:  

 

Vzhledem k tomu, že povinnost podávat zprávy je určena dovozci zařízení, výrobce zařízení 

nemůže centrálně předložit společnou zprávu za několik dovozců zařízení z celé EU. Dovozci 

zařízení však mohou výrobci zařízení v jednotlivých případech poskytnout přístup ke svým 

podnikovým účtům v rejstříku HFC (viz oddíl 4) a zástupci výrobce zařízení tak umožnit, aby 

zprávu podal jménem dovozce. 

 
 
 

 

                                                
20 http://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?uri=OJ:JOL_2014_318_R_0004. 

https://bdr.eionet.europa.eu/help/fgases
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?uri=OJ:JOL_2014_318_R_0004%20.


Pokyny pro dovozce zařízení 

34 

 

7.2 Zákazy uvádění zařízení obsahujících F-plyny na trh 

Nařízení o F-plynech obsahuje řadu omezení týkajících se uvádění výrobků a zařízení obsahujících 

F-plyny na trh (článek 11 a příloha III), například: 

 chladicí a mrazicí zařízení pro domácnost, která obsahují HFC s GWP 150 nebo vyšším (od 

1. ledna 2015), 

 chladicí a mrazicí zařízení pro komerční použití (hermeticky uzavřené zařízení): 

o obsahující HFC s GWP 2 500 nebo vyšším (od 1. ledna 2020), 

o obsahující HFC s GWP 150 nebo vyšším (od 1. ledna 2022), 

 jakékoli stacionární chladicí zařízení, které obsahuje HFC s GWP 2 500 nebo vyšším (od 

1. ledna 2020), 

 přenosné pokojové klimatizační zařízení (zařízení hermeticky uzavřené, které koncový 

uživatel může přemísťovat z místnosti do místnosti), které obsahují HFC s GWP 150 nebo 

vyšším (od 1. ledna 2020), 

 dělené klimatizační systémy s jednou vnitřní jednotkou s obsahem méně než 3 kg 

fluorovaných skleníkových plynů, které obsahují fluorované skleníkové plyny s GWP 750 

nebo vyšším nebo jejichž provoz je na těchto plynech závislý (od 1. ledna 2025), 

 protipožární zařízení s HFC-23 (od 1. ledna 2016), 

 technické aerosoly, které obsahují HFC s GWP 150 nebo vyšším (od 1. ledna 2018), 

 extrudované polystyrenové pěny (zakázané od 1. ledna 2020) a další pěny (od 1. ledna 

2023), které obsahují HFC s GWP 150 nebo vyšším. 

Platí určité výjimky (např. z bezpečnostních důvodů, pro lékařské využití, pro velmi nízké 

teploty). Úplný seznam zákazů a další podrobné informace jsou uvedeny v příloze III nařízení o 

F-plynech. 

7.3 Označování 

Zařízení obsahující plyny přílohy I musí být označena (článek 12 nařízení o F-plynech a prováděcí 

nařízení Komise o formátu štítků). Na štítku musí být uvedeno: 

— že výrobek nebo zařízení obsahuje F-plyny, a dále průmyslové označení F-plynu,  

— množství v hmotnostních jednotkách a v ekvivalentu CO2,  

— GWP plynu. 

Tato informace musí být rovněž obsažena v návodech k použití a v případě F-plynů s GWP >150 

rovněž v popisech používaných k reklamě.  

Přestože za správné označení zařízení uváděného na trh odpovídá dovozce, zařízení je 

obvykle označováno již výrobcem.  
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7.4 Přehled povinností výrobců zařízení obsahujících F-plyny sídlících v EU 

Povinnosti výrobců z EU jsou v zásadě stejné jako povinnosti dovozců zařízení. V praxi nicméně 

existují určité rozdíly, jelikož HFC, které v zařízení používá výrobce z EU, již byly často uvedeny na 

trh. V níže uvedeném rámečku je podán krátký přehled požadavků na výrobce z EU. 

 
Výrobci zařízení sídlící v EU mají podle nařízení o F-plynech různé povinnosti. Patří k nim: 

 

 Dodržování požadavku na postupné ukončování používání HFC a dodržování systému 

kvót: Obdobně jako dovozci musí i výrobci zařízení RAC sídlící v EU vypracovat prohlášení o 

shodě potvrzující, že na HFC naplněné do zařízení uvedeného na trh EU se vztahuje systém 

kvót pro HFC – pokud překročí roční prahovou hodnotu 100 t ekvivalentu CO2 – a musí 

uchovávat úplnou podpůrnou dokumentaci. Podrobné informace jsou uvedeny v oddíle 5.  

 Z požadavku na postupné ukončování používání HFC nejsou vyňaty plyny vyvezené v 

předem naplněném zařízení: Při prodeji plynu výrobci plynu sídlícími v EU nebo při jejich 

propouštění do volného oběhu po dovozu je nutná kvóta. To platí i v případě, že HFC jsou 

prodány výrobci zařízení, který má v úmyslu zařízení obsahující HFC následně vyvézt. Kvóta 

nicméně není potřeba v případě, že jsou velké objemy HFC dovezeny v rámci celního režimu, 

který se liší od režimu „propuštění do volného oběhu“, a vyvezeny uvnitř zařízení, aniž by byly 

do volného oběhu v EU propuštěny. 

 Omezení pro uvádění na trh platí jak pro dovozce, tak pro výrobce z EU, kteří výrobek a 

zařízení uvádějí na trh EU (článek 11 a příloha III nařízení o F-plynech, viz také oddíl 7.2 

„Zákazy uvádění zařízení obsahujících F-plyny na trh“).  

 Požadavky na označování zařízení se vztahují jak na dovozce, tak na výrobce z EU 

(článek 12 a prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/2068, kterým se stanoví formát štítků. Viz 

také oddíl 7.3 „Označování“ těchto pokynů). 
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8. Fluorované skleníkové plyny 

8.1 F-plyny uvedené v příloze I nařízení o F-plynech 

Fluorované skleníkové plyny uvedené v příloze I nařízení č. 517/2014 o F-plynech spolu s 

jejich číslem CAS (Chemical Abstracts Number) a typickým použitím: 

Průmyslové 

označení  

Chemický název 

(obecný název) 

Chemický 

vzorec 

GWP Číslo 

CAS 

Typické použití 

Oddíl 1: částečně fluorované uhlovodíky (HFC) 

HFC-23 trifluormethan 

(fluoroform) 

CHF3 14 

800 

75-46-7 Nízkoteplotní chladivo  

Hasivo 

HFC-32 difluormethan CH2F2 675 75-10-5 Chladivo 

Směsná složka chladiv 

HFC-41 fluormethan 

(methylfluorid) 

CH3F 92 593-53-3 Výroba polovodičů 

HFC-125 pentafluorethan CHF2CF

3 

3 500 354-33-6 Směsná složka chladiv  

Hasivo 

HFC-134 1,1,2,2-

tetrafluorethan 

CHF2CH

F2 

1 100 359-35-3 V současnosti nemá 

typické použití. 

HFC-134a 1,1,1,2-

tetrafluorethan 

CH2FCF

3 

1 430 811-97-2 Chladivo  

Směsná složka chladiv  

Extrakční rozpouštědlo  

Hnací plyn pro lékařské a 

technické aerosoly  

Nadouvací složka 

extrudovaných 

polystyrenových (XPS) a 

polyuretanových (PUR) 

pěn 

HFC-143 1,1,2-trifluorethan CH2FCH

F2 

353 430-66-0 V současnosti nemá 

typické použití. 

HFC-143a 1,1,1-trifluorethan CH3CF3 4 470 420-46-2 Směsná složka chladiv 

HFC-152 1,2-difluorethan CH2FCH

2F 

53 624-72-6 Běžně se nepoužívá. 

HFC-152a 1,1-difluorethan CH3CHF

2 

124 75-37-6 Hnací plyn pro 

specializované technické 

aerosoly  

Nadouvací složka 

extrudovaných 

polystyrenových (XPS) 

pěn  

Chladivo 

HFC-161 fluorethan 

(ethylfluorid) 

CH3CH2

F 

12 353-36-6 Běžně se nepoužívá. 

Testováno jako 

alternativa R22, v 

komerčním měřítku se 

nepoužívá. 

HFC-

227ea 

1,1,1,2,3,3,3-

heptafluorpropan 

CF3CHF

CF3 

3 220 431-89-0 Chladivo  

Hnací plyn pro lékařské 

aerosoly  

Hasivo  

Nadouvadlo pěn 

HFC- 1,1,1,2,2,3- CH2FCF 1340 677-56-5 Chladivo  
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Průmyslové 

označení  

Chemický název 

(obecný název) 

Chemický 

vzorec 

GWP Číslo 

CAS 

Typické použití 

236cb hexafluorpropan 2CF3 Nadouvadlo 

HFC-

236ea 

1,1,1,2,3,3-

hexafluorpropan 

CHF2CH

FCF3 

1370 431-63-0 Chladivo  

Nadouvadlo 

HFC-236fa 1,1,1,3,3,3-

hexafluorpropan 

CF3CH2

CF3 

9 810 690-39-1 Hasivo  

Chladivo 

HFC-245ca 1,1,2,2,3-

pentafluorpropan 

CH2FCF

2CHF2  

693 679-86-7 Chladivo  

Nadouvadlo 

HFC-245fa 1,1,1,3,3-

pentafluorpropan 

CHF2CH

2CF3 

1 030 460-73-1 Nadouvadlo 

polyuretanových pěn 

(PUR) 

Rozpouštědlo pro 

specializovaná použití 

HFC-365 

mfc 

1,1,1,3,3-

pentafluorbutan 

CF3CH2

CF2CH3 

794 406-58-6 Nadouvadlo 

polyuretanových pěn 

(PUR) a fenolických pěn  

Směsná složka 

rozpouštědel 

HFC-43-

10 mee 

1,1,1,2,2,3,4,5,5,5-

dekafluorpentan 

CF3CHF

CHFCF2

CF3 

1 640 138495-

42-8 

Rozpouštědlo pro 

specializovaná použití  

Nadouvadlo pěn 

Oddíl 2: perfluoruhlovodíky (PFC) 

PFC-14 tetrafluormethan 

(perfluormethan, 

fluorid uhličitý) 

CF4 7 390 75-73-0 Výroba polovodičů  

Hasivo 

PFC-116 hexafluorethan 

(perfluorethan) 

C2F6 12 

200 

76-16-4 Výroba polovodičů 

PFC-218 oktafluorpropan 

(perfluorpropan) 

C3F8 8 830 76-19-7 Výroba polovodičů 

PFC-3-1-

10 (R-31-

10) 

dekafluorbutan 

(perfluorbutan) 

C4F10 8 860 355-25-9 Fyzikální výzkum  

Hasivo 

PFC-4-1-

12 (R-41-

12) 

dodekafluorpentan 

(perfluorpentan) 

C5F12 9 160 678-26-2 Rozpouštědlo pro přesné 

čištění  

Chladivo pro nízké využití 

PFC-5-1-

14 (R-51-

14) 

tetradekafluorhexan 

(perfluorhexan) 

C6F14  9 300 355-42-0 Chladicí kapalina ve 

specializovaných 

aplikacích  

Rozpouštědlo 

PFC-c-318 oktafluorcyklobutan 

(perfluorcyklobutan) 

c-C4F8 10300 115-25-3 Výroba polovodičů 

Oddíl 3: další perfluorované sloučeniny 

  fluorid sírový SF6 22 

800 

2551-62-

4 

Izolační plyn ve 

vysokonapěťových 

spínacích zařízeních  

Stínicí plyn pro výrobu 

hořčíku  

Leptání a čištění v 

odvětví polovodičů 

8.2 Další fluorované skleníkové plyny uvedené v příloze II nařízení o F-plynech 
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Obecný název/průmyslové označení  Chemický vzorec GWP 

Oddíl 1: nenasycené částečně fluorované (chlorované) uhlovodíky 

HFC-1234yf CF3CF=CH2 4 

HFC-1234ze trans — CHF=CHCF3 7 

HFC-1336 mzz CF3CH=CHCF3 9 

HCFC-1233zd C3:2ClF3 4,5 

HCFC-1233xf C3:2ClF3 1 

Oddíl 2: fluorované ethery a alkoholy 

HFE-125 CHF2OCF3 14 900 

HFE-134 CHF2OCHF2  6 320 

HFE-143a CH3OCF3 756 

HCFE-235da2 (isofluoran) CHF2OCHClCF3 350 

HFE-245cb2 CH3OCF2CF3 708 

HFE-245fa2 CHF2OCH2CF3 659 

HFE-254cb2 CH3OCF2CHF2 359 

HFE-347 mcc3 (HFE-7000) CH3OCF2CF2CF3 575 

HFE-347pcf2 CHF2CF2OCH2CF3 580 

HFE-356pcc3 CH3OCF2CF2CHF2 110 

HFE-449sl (HFE-7100) C4F9OCH3 297 

HFE-569sf2 (HFE-7200) C4F9OC2:5 59 

HFE-43-10pccc124 (H-Galden 1040x) HG-11 CHF2OCF2OC2F4OCHF2  1 870 

HFE-236ca12 (HG-10) CHF2OCF2OCHF2  2 800 

HFE-338pcc13 (HG-01)  CHF2OCF2CF2OCHF2  1 500 

HFE-347 mmy1 (CF3)2CFOCH3  343 

2,2,3,3,3-pentafluorpropanol CF3CF2CH2OH 42 

bis(trifluormethyl)-methanol (CF3)2CHOH 195 

HFE-227ea CF3CHFOCF3 1 540 

HFE-236ea2 (desfluoran) CHF2OCHFCF3 989 

HFE-236fa CF3CH2OCF3 487 

HFE-245fa1 CHF2CH2OCF3  286 

HFE 263fb2 CF3CH2OCH3 11 

HFE-329 mcc2 CHF2CF2OCF2CF3 919 

HFE-338 mcf2 CF3CH2OCF2CF3 552 

HFE-338 mmz1 (CF3)2CHOCHF2 380 

HFE-347 mcf2 CHF2CH2OCF2CF3 374 

HFE-356 mec3 CH3OCF2CHFCF3  101 

HFE-356 mm1 (CF3)2CHOCH3 27 
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Obecný název/průmyslové označení  Chemický vzorec GWP 

HFE-356pcf2 CHF2CH2OCF2CHF2 265 

HFE-356pcf3 CHF2OCH2CF2CHF2  502 

HFE 365 mcf3 CF3CF2CH2OCH3 11 

HFE-374pc2 CHF2CF2OCH2CH3  557 

  - (CF2)4CH (OH) - 73 

Oddíl 3: další perfluorované sloučeniny 

perfluorpolymethylisopropylether (PFPMIE) CF3OCF(CF3)CF2OCF2OCF3 10 300 

fluorid dusitý NF3 17 200 

trifluormethyl-sulfopentafluorid SF5CF3 17 700 

perfluorcyklopropan c-C3F6  17 340 

 

8.3 Způsob výpočtu celkového GWP směsi 

 

 

Příklad 1: použití vzorce u směsi plynů (R-404A), která se skládá výhradně z HFC: 
44 % HFC-125 (GWP = 3 500), 52 % HFC-143a (GWP = 4 470) a 4 % HFC-134a (GWP = 

1 430): 
 
Σ (44 % x 3 500) + (52 % x 4 470) + (4 % x 1 430) 
→ Celkový GWP = 3 922 
 

Příklad 2: použití vzorce u směsi plynů (R-413A), která obsahuje rovněž látky, které nejsou 

HFC: 

88 % HFC-134a (GWP = 1 430), 9 % PFC-218 (GWP = 8 830) a 3 % isobutanu/R-600a (GWP 
= 3): 
 
Σ (88 % x 1 430) + (9 % x 8 830) + (4 % x 3) 
→ Celkový GWP = 2 053,19 
Nutno připomenout, že podle definic nařízení o F-plynech se směs (jako R-413A) obsahující 

složky, které jsou HFC, i složky, které nejsou HFC, považuje celá za částečně fluorovaný 

uhlovodík. Při přepočítávání dovozů R-413A na ekvivalenty CO2 se tedy použije celkový GWP 

ve výši 2 053,19. 

  

Z přílohy IV nařízení (EU) č. 517/2014. Způsob výpočtu celkového GWP směsi:  
 
GWP směsi se vypočítá jako vážený průměr odvozený od součtu hmotnostních zlomků 

jednotlivých látek vynásobených jejich GWP, včetně látek uvedených v přílohách I, II a IV 
nařízení (EU) č. 517/2014, které nejsou fluorovanými skleníkovými plyny. 
 
Σ [(Látka X % x GWP) + (Látka Y % x GWP) + … (Látka N % x GWP)], 

kde % je podíl na hmotnosti s tolerancí +/– 1 %. 
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9. Běžné směsi 

V níže uvedené tabulce je podán přehled směsí, které jsou zařazeny do stručného seznamu 

elektronického nástroje pro podávání zpráv.  

Směs Složky GWP* 

R-404A HFC-125: 44 %; HFC-134a: 4 %; HFC-143a: 52 %; 3 922 

R-407A HFC-32: 20 %; HFC-125: 40 %; HFC-134a: 40 %; 2 107 

R-407C HFC-32: 23 %; HFC-125: 25 %; HFC-134a: 52 %; 1 774 

R-407F HFC-32: 30 %; HFC-125: 30 %; HFC-134a: 40 %; 1 825 

R-407H HFC-125: 15 %; HFC-134a: 52,5 %; HFC-32: 32,5 %; 1 495 

R-410A HFC-32: 50 %; HFC-125: 50 %; 2 088 

R-413A HFC-134a: 88 %; PFC-218: 9 %; R-600a: 3 % 2 053 

R-417A HFC-125: 46,6 %; HFC-134a: 50 %; R-600: 3,4 % 2 346 

R-417B HFC-125: 79 %; HFC-134a: 18,3 %; R-600: 2,7 % 3 027 

R-422A HFC-125: 85,1 %; HFC-134a: 11,5 %; R-600a: 3,4 % 3 143 

R-422B HFC-125: 55 %; HFC-134a: 42 %; R-600a: 3 % 2 526 

R-422D HFC-125: 65,1 %; HFC-134a: 31,5 %; R-600a: 3,4 % 2 729 

R-423A HFC-134a: 53 %; HFC-227ea: 47 % 2 280 

R-424A HFC-125: 50,5 %; HFC-134a: 47 %; R-600: 1%; R-600a: 0,9 %; R-601a: 0,6 % 2 440 

R-425A HFC-227ea: 12 %; HFC-134a: 69,5 %; HFC-32: 18,5 % 1 505 

R-426A HFC-125: 5,1 %; HFC-134a: 93 %; R-600: 1,3 %; R-600a: 0,6 % 1 508 

R-427A HFC-32: 15 %; HFC-125: 25 %; HFC-134a: 50 %; HFC-143a: 10 % 2 138 

R-428A HFC-125: 77,5 %; HFC-143a: 20 %; R-290: 0,6 %; R-600a: 1,9 % 3 607 

R-434A HFC-125: 63,2 %; HFC-134a: 16 %; HFC-143a: 18 %; R-600a: 2,8 % 3 245 

R-437A HFC-125: 19,5 %; HFC-134a: 78,5 %; R-600: 1,4 %; R-601: 0,6 % 1 805 

R-438A 
HFC-32: 8,5 %; HFC-125: 45 %; HFC-134a: 44,2 %; R-600: 1,7 %; R-601a: 

0,6 % 
2 265 

R-442A 
HFC-32: 31 %; HFC-125: 31 %; HFC-134a: 30 %; HFC-152a: 3 %; HFC-227ea: 

5 % 
1 888 

R-448A 
HFC-125: 26 %; HFC-134a: 21 %; HFC-32: 26 %; HFC-1234yf: 20 %; HFC-

1234ze: 7 % 
1 387 

R-449A HFC-125: 24,7 %; HFC-134a: 25,7 %; HFC-32: 24,3 %; HFC-1234yf: 25,3 % 1 397 

R-450A HFC-134a: 42 %; HFC-1234ze: 58 % 605 

R-452A HFC-125: 59 %; HFC-32: 11 %; HFC-1234yf: 30 % 2 140 

R-453A 
HFC-227ea: 5 %; HFC-134a: 53,8 %; HFC-32: 20 %; R-600: 0,6 %; R-601a: 

0,6 % 
1 765 

R-454A HFC-32: 35 %; HFC-1234yf: 65 % 239 

R-454B HFC-32: 68,9 %; HFC-1234yf: 31,1 % 466 

R-507A HFC-125: 50 %; HFC-143a: 50 % 3 985 

R-508A HFC-23: 39 %; PFC-116: 61 % 13 214 

R-508B HFC-23: 46 %; PFC-116: 54 % 13 396 

* Uvedené hodnoty GWP jsou zaokrouhlené. Elektronický systém GWP vypočítává na základě 

podílu jednotlivých složek na jednotlivých GWP a podle metod stanovených v přílohách I, II 

a IV nařízení č. 517/2014 o F-plynech.  

 

 

  



Pokyny pro dovozce zařízení 

41 

 

10. Šablony prohlášení o shodě a prohlášení o míře přesnosti 

10.1 Prohlášení dovozce o shodě 

Prohlášení o shodě s článkem 14 nařízení (EU) č. 517/2014 o F-plynech je převzato z 

přílohy prováděcího nařízení (EU) 2016/879, které je prováděcím aktem stanovícím podrobná 

pravidla týkající se prohlášení o shodě a ověření nezávislým auditorem podle článku 14 

nařízení o F-plynech. 

Úplná šablona je uvedena na následující stránce (strana 41). 
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Prohlášení o shodě s článkem 14 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 

č. 517/2014
 (1)

 

My [název podniku:]  ................................................................................................ , 

 [identifikační číslo pro účely DPH:]  ........................................................................ , 

 [v případě dovozců zařízení vložte registrační číslo pro portál F-gas:]  ........................ , 

na svou vlastní zodpovědnost prohlašujeme, že v okamžiku uvedení na trh předem 

naplněného zařízení, které dovážíme do Unie nebo které v Unii vyrábíme, je do systému kvót 

Unie uvedeného v kapitole IV nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 517/2014(1) 

započítáno množství částečně fluorovaných uhlovodíků obsažené v tomto zařízení, protože: 

[zaškrtněte odpovídající možnost(i); započítání do systému kvót lze dosáhnout jednou či více 

z následujících možností] 

 A. v okamžiku propuštění částečně fluorovaných uhlovodíků do volného oběhu máme 

povolení k využití kvót jejich výrobce nebo dovozce uvedených v článku 15 nařízení 

(EU) č. 517/2014, vydané/vydaná v souladu s čl. 18 odst. 2 nařízení (EU) č. 517/2014 a 

zapsané/zapsaná v rejstříku podle článku 17 uvedeného nařízení. Toto povolení pokrývá 

množství částečně fluorovaných uhlovodíků obsažených v zařízení; 

 B. [pouze pro dovozce zařízení] částečně fluorované uhlovodíky obsažené v zařízení byly 

uvedeny na trh v Unii a následně vyvezeny a naplněny do zařízení mimo Unii a podnik, 

který tyto částečně fluorované uhlovodíky na trh uvedl, vydal prohlášení, že příslušné 

množství částečně fluorovaných uhlovodíků bylo nebo bude ohlášeno v okamžiku 

uvedení na trh v Unii a že nebylo a nebude ohlášeno jako přímá dodávka určená k 

vývozu ve smyslu čl. 15 odst. 2 písm. c) nařízení (EU) č. 517/2014 podle článku 19 

nařízení (EU) č. 517/2014 a oddílu 5C přílohy prováděcího nařízení Komise (EU) 

č. 1191/2014(2);  

 C. [pouze pro zařízení vyrobené v Unii] částečně fluorované uhlovodíky naplněné do 

zařízení byly uvedeny na trh výrobcem nebo dovozcem částečně fluorovaných 

uhlovodíků podle článku 15 nařízení (EU) č. 517/2014. 

 

[jméno a funkce zákonného zástupce]  ............................................................................ , 

 

[podpis zákonného zástupce]  ........................................................................................ , 

 

[datum]  ...................................................................................................................... . 

___________ 

___________ 

(1) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 517/2014 ze dne 16. dubna 2014 o fluorovaných 

skleníkových plynech a o zrušení nařízení (ES) č. 842/2006 (Úř. věst. L 150, 20.5.2014, s. 195).  

(2) Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 1191/2014 ze dne 30. října 2014, kterým se stanoví formát 

a způsoby předkládání zpráv uvedených v článku 19 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 

č. 517/2014 o fluorovaných skleníkových plynech (Úř. věst. L 318, 5.11.2014, s. 5). 
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10.2 Ověření a předkládání ověřovacích dokumentů 

V souladu s ustanovením čl. 3 odst. 2 prováděcího nařízení auditor učiní prohlášení o míře 

přesnosti: 

Nezávislý auditor po provedení ověření [...] vydá ověřovací dokument o svých zjištěních 

[obsahující] prohlášení o míře přesnosti příslušné dokumentace a příslušných prohlášení. 

Šablona prohlášení o míře přesnosti začíná na následující stránce (strana 43). 

Podle článku 4 prováděcího nařízení (EU) 2016/879: 

Dovozce zařízení předloží do 31. března každého roku za předcházející kalendářní rok 

ověřovací dokument uvedený v čl. 3 odst. 2 tohoto nařízení za použití nástroje pro 

podávání zpráv podle článku 1 prováděcího nařízení Komise (EU) č. 1191/2014 a v tomto 

nástroji uvede zjištění auditora o míře přesnosti příslušné dokumentace a příslušných 

prohlášení. 

Informace požadované v elektronickém nástroji o míře přesnosti příslušné dokumentace 

a příslušných prohlášení mají stejnou strukturu jako část 2) Podstata ověření v následující 

šabloně prohlášení o míře přesnosti. 

Podpůrnou dokumentaci k prohlášení o shodě vypracovávanému dovozci zařízení k jakémukoli 
zařízení, na které se vztahuje jedno celní prohlášení pro propuštění do volného oběhu, tvoří21: 
 
— seznam zařízení propuštěných do volného oběhu obsahující tyto údaje:  

i) informace o modelu; 
ii) počet vyrobených kusů každého modelu;  
iii) druh HFC obsažených v každém modelu;  

iv) množství HFC v každém kusu zaokrouhlené na celé gramy a 
v) celkové množství HFC v kilogramech a v tunách ekvivalentu CO2,  

— celní prohlášení související s propuštěním zařízení do volného oběhu v Unii, 
— pouze v případě, kdy HFC obsažené v zařízení byly uvedeny na trh v Unii a následně 

vyvezeny a naplněny do zařízení mimo Unii: 
  i) dodací list nebo faktura;  

ii) prohlášení podniku, který tyto HFC na trh uvedl, o minulém nebo budoucím 
oznámení příslušného množství HFC v okamžiku jejich uvedení na trh v Unii a o tom, 
že toto množství nebylo a nebude oznámeno jako přímá dodávka určená k vývozu22. 
 
 

Výrobci, kteří plní HFC do svých zařízení v EU, potřebují následující dokumentaci: 
 

— seznam označující zařízení a druh a celkové množství kilogramů na jeden druh HFC 
obsažených v zařízení. Tento seznam není vyžadován, lze-li prokázat, že HFC obsažené v 
zařízení byly uvedeny na trh před naplněním, např. byly získány od jiného podniku, 
— dodací list nebo fakturu, pokud byly HFC dříve uvedené na trh dodány jiným podnikem, 
— příslušné celní prohlášení, pokud byly HFC výrobcem dovezeny a propuštěny do volného 
oběhu před naplněním, 

— v případě, že HFC byly dovezeny, ale nebyly výrobcem před naplněním propuštěny do 

volného oběhu, důkaz o dodržení příslušných celních režimů v okamžiku uvedení tohoto 
zařízení na trh, 
— v případě HFC, které výrobce vyrábí sám, seznam s uvedením množství HFC obsažených v 
zařízení.  

                                                
21 Nutno poznamenat, že dokumentace, kterou je třeba uchovávat k zařízením naplněným HFC v EU, se mírně liší; viz 
čl. 2 odst. 1 prováděcího nařízení (EU) 2016/879. 
22 Viz čl. 15 odst. 2 písm. c) a článek 19 nařízení (EU) č. 517/2014, jakož i oddíl 5C přílohy prováděcího nařízení Komise 

(EU) č. 1191/2014. 
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Prohlášení o míře přesnosti příslušné dokumentace a příslušných prohlášení
23

 

a 
 

Uvedení zjištění auditora o míře přesnosti v nástroji pro podávání zpráv
24

 

 

1) Identifikační údaje podniku, rok a příslušná zpráva 

 
Ověřené (ověřená) prohlášení o shodě bylo vypracováno (byla vypracována) níže 

uvedeným dovozcem25 zařízení: 

 

 

Název podniku:  ___________________________________________________  

 

Registrační číslo v rejstříku HFC26:  __ __ __ __  

 

Pro podniky se sídlem v EU: 

Číslo pro účely DPH: __ __  __ __ __ __  __ __ __  __ __ __  

 

Pro podniky se sídlem mimo EU: 

Země, ve které má podnik sídlo:  ____________________________________  

Jméno povinného výhradního zástupce se sídlem v EU pro účely souladu s 

požadavky nařízení (EU) č. 517/2014:  _______________________________  

Číslo výhradního zástupce pro účely DPH: 

__ __  __ __ __ __  __ __ __  __ __ __  

 

Ověřené (ověřená) prohlášení o shodě se týká (týkají) níže uvedeného kalendářního 

roku: 

Rok:  _ _ _ _ [rrrr] 

 
Dovozce zařízení předložil zprávu podle článku 19 nařízení (EU) č. 517/2014 týkající 

se oddílů 11, 12 a 13 přílohy prováděcího nařízení Komise (EU) č. 1191/2014 za 

výše uvedený kalendářní rok: 

 

 Ano: 

— pokud ano, tuto zprávu podle článku 19 nařízení (EU) č. 517/2014, ke které 

se vztahuje ověření podle čl. 3 odst. 1 písm. a) prováděcího nařízení (EU) 

2016/879, uveďte  

(URL zprávy27 v úložišti obchodních údajů agentury EEA spolu s datem a časem 

jejího předložení): 

URL: 

https://bdr.eionet.europa.eu/fgases/ _ _ /_ _ _ _ _ _ / _ _ _ _ _ _ _ _ / 
Oznámeno: _ _ / _ _ / _ _ _ _   _ _ : _ _  [dd/mm/rrrr hh:mm] 

 
                                                
23 Podle čl. 3 odst. 2 prováděcího nařízení Komise (EU) 2016/879. 
24 Podle článku 4 prováděcího nařízení (EU) 2016/879. 
25 V případě, že podnik je jak výrobcem zařízení, na něhož se vztahuje čl. 2 odst. 1 

prováděcího nařízení Komise (EU) 2016/879, tak dovozcem, na něhož se vztahuje čl. 2 odst. 2 

uvedeného nařízení, toto prohlášení se týká pouze činností a povinností podniku jakožto 
dovozce. 
26 Uvedeném v článku 17 nařízení (EU) č. 517/2014 a zpřístupněném na internetové stránce 
https://webgate.ec.europa.eu/ods2/.  
27 Za zprávu je považován soubor ve formátu XML v uvedené složce (nikoli PDF soubory, které 
mohou být ve složce rovněž obsaženy). 

https://webgate.ec.europa.eu/ods2/
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 Ne  

2) Podstata ověření 

Nezávislý auditor uvedený v čl. 14 odst. 2 druhém pododstavci nařízení (EU) č. 517/2014 o F-
plynech ověřuje tyto informace týkající se dovozce zařízení: 

Prohlášení o míře přesnosti (podle čl. 3 odst. 2 a čl. 3 odst. 1 písm. a), b), c) a d) prováděcího 

nařízení Komise (EU) 2016/879): 

a) Informace obsažené v prohlášení (prohlášeních) o shodě a souvisejících dokumentech jsou 

v souladu se zprávou podle článku 19 nařízení (EU) č. 517/2014 o F-plynech28,29: 

 Ano  

 Ne  

b) Informace obsažené v prohlášení (prohlášeních) o shodě a souvisejících dokumentech30 

jsou na základě záznamů podniku o příslušných transakcích přesné a úplné, a to s přiměřenou 

mírou jistoty: 

 Ano  

 Ne  

c) K 31. prosinci výše uvedeného kalendářního roku byl v rejstříku HFC31 pro všechny případy, 

kdy byla v prohlášení (prohlášeních) o shodě zvolena možnost A32, k dispozici dostatečný 

počet povolení:  

 Ano  

 Ne 

 Možnost A nebyla uplatněna v žádném prohlášení o shodě za uvedený rok.  

d) Ve všech případech, kdy byla v prohlášení (prohlášeních) o shodě zvolena možnost B32, 

existuje prohlášení podniku uvádějícího částečně fluorované uhlovodíky na trh v souladu s 

čl. 2 odst. 2 písm. d) prováděcího nařízení Komise (EU) 2016/879, které pokrývá příslušná 

množství:  

 Ano  

 Ne 

 Možnost B nebyla uplatněna v žádném prohlášení o shodě za uvedený rok.  

                                                
28 A oddílů 11 a 12 přílohy prováděcího nařízení Komise (EU) č. 1191/2014. 
29 V případech, kdy zpráva podle článku 19 nařízení (EU) č. 517/2014 vztahující se na oddíly 11 a 12 
přílohy prováděcího nařízení Komise (EU) č. 1191/2014 předložena nebyla nebo kdy podnik předložil 
„nulovou“ zprávu s uvedením, že povinnost předložit zprávu se na něj nevztahuje: 
 zaškrtněte „Ano“ v případě, že celkové množství HFC uvedených na trh během příslušného kalendářního 

roku v dovezených předem naplněných zařízeních RAC bylo podle prohlášení o shodě a souvisejících 
dokumentů nižší než 500 t ekvivalentu CO2,  

 zaškrtněte „Ne“ v případě, že celkové množství HFC uvedených na trh v dovezených předem naplněných 

zařízeních RAC během příslušného kalendářního roku bylo podle prohlášení o shodě a souvisejících 
dokumentů 500 t ekvivalentu CO2 nebo vyšší.  

30 Související dokumenty jsou uvedeny v čl. 2 odst. 2 prováděcího nařízení Komise (EU) 2016/879 a 
zahrnují například celní dokumentaci.  
31 Uvedeném v článku 17 nařízení (EU) č. 517/2014. 
32 Podle přílohy prováděcího nařízení Komise (EU) 2016/879. 
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Platí pouze pro podniky, které nedosahují prahové hodnoty 500 t ekvivalentu CO2 pro účely 

povinnosti podávat zprávy podle  

článku 19 nařízení o F-plynech: 

Uveďte množství na základě povolení k využití kvóty (v tunách ekvivalentu CO2, 

zaokrouhlených na celé tuny), které bylo potvrzeno ve zprávě nezávislého auditora a které je 

nezbytné k pokrytí HFC, jež jste v uvedeném roce uvedli na trh v dovážených chladicích a 

klimatizačních zařízeních a tepelných čerpadlech:  . t ekvivalentu CO2.  

 

11. Další informace 

Národní kontaktní místa pro F-plyny 

https://ec.europa.eu/clima/sites/clima/files/f-gas/docs/contact_list_en.pdf 

 

Internetové stránky Evropské komise věnované fluorovaným skleníkovým plynům 

(fluorinated greenhouse gases) 

http://ec.europa.eu/clima/policies/f-gas/index_en.htm  
 
 
Tento dokument: „Pokyny: Dovoz předem naplněných zařízení“ („Guidance: Imports of pre-
charged equipment“) a další pokyny, které jsou k dispozici na internetových stránkách 
Evropské komise věnované F-plynům v záložce Dokumentace (Documentation). 

 

 

https://ec.europa.eu/clima/sites/clima/files/f-gas/docs/contact_list_en.pdf
http://ec.europa.eu/clima/policies/f-gas/index_en.htm
https://ec.europa.eu/clima/policies/f-gas_en#tab-0-1
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Příloha I Šablona ověřovací zprávy 

Prvky, které musí obsahovat ověřovací zpráva nezávislého auditora 
podle čl. 14 odst. 2 nařízení (EU) č. 517/2014 o fluorovaných 
skleníkových plynech 

Vysvětlivky 

I) Přehled povinností týkajících se podávání zpráv a ověřování 

Auditor by měl ve své zprávě podat přehled 
příslušných povinností týkajících se podávání 
zpráv a ověřování. 

 Prohlášení o shodě Nařízení (EU) č. 517/2014 o fluorovaných skleníkových plynech, ustanovení 
čl. 14 odst. 2: 
Při uvádění předem naplněného zařízení uvedeného v odstavci 1 na trh 
výrobci a dovozci zařízení zajistí, aby byl řádně doložen soulad s 
odstavcem 1, a vypracují v tomto ohledu prohlášení o shodě. 
(...) 
Výrobci a dovozci zařízení uvedeného v odstavci 1 uchovávají dokumentaci 
a prohlášení o shodě po dobu nejméně pěti let po uvedení zařízení na trh. 
Ustanovení čl. 14 odst. 1: 
Od 1. ledna 2017 se chladicí a klimatizační zařízení a tepelná čerpadla 
plněná částečně fluorovanými uhlovodíky nesmějí uvádět na trh, pokud 
částečně fluorované uhlovodíky, jimiž je dané zařízení naplněno, nejsou 
započítány do systému kvót uvedeného v kapitole IV. 

 

 Povinnost podávat zprávy Nařízení (EU) č. 517/2014 o fluorovaných skleníkových plynech, ustanovení 
čl. 19 odst. 4: 
Každý podnik, který během předchozího kalendářního roku uvedl na trh 
nejméně 500 tun ekvivalentu CO2 fluorovaných skleníkových plynů a plynů 
uvedených v příloze II obsažených ve výrobcích či v zařízení, oznámí do 
31. března 2015 a následně každý rok Komisi údaje uvedené v příloze VII 
ke každé z těchto látek za daný kalendářní rok. 

 

 Povinnost provést 
ověření 

Ustanovení čl. 14 odst. 2: 
(...) 
Pokud částečně fluorované uhlovodíky obsažené v zařízení nebyly uvedeny 
na trh Unie před naplněním zařízení, od 1. ledna 2018 dovozci zařízení 
zajistí, aby byla každý rok do 31. března ověřena správnost dokumentace a 
prohlášení o shodě za předchozí kalendářní rok nezávislým auditorem. 

Z odkazu na systém kvót v čl. 14 odst. 1 nařízení (EU) 
č. 517/2014 vyplývá, že se prahová hodnota objemu 
HFC vyjádřená 100 tunami ekvivalentu CO2 za rok 
vztahuje i na předem naplněná zařízení. Smyslem 
článku 14 bylo zajistit, aby se na HFC obsažené v 
zařízení vztahoval stejný režim jako na velké objemy 
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Prvky, které musí obsahovat ověřovací zpráva nezávislého auditora 
podle čl. 14 odst. 2 nařízení (EU) č. 517/2014 o fluorovaných 
skleníkových plynech 

Vysvětlivky 

(...) 
 

HFC, a nikoli uložit přísnější pravidla. 

 Podávání ověřovacích 
zpráv 

Ustanovení čl. 19 odst. 5:  
Každý dovozce zařízení uvádějící na trh předem naplněná zařízení, pokud 
částečně fluorované uhlovodíky obsažené v těchto zařízeních nebyly 
uvedeny na trh Unie před naplněním zařízení, předloží Komisi ověřovací 
dokument vydaný podle čl. 14 odst. 2. 

Ověřovací zprávu podniky nahrají do 31. března do 
dílčí složky „Nahrát ověřovací dokumenty (dovozci 
zařízení)“ („Upload of verification documents 
(equipment importers)“) v podnikové složce určené k 
podávání zpráv o F-plynech v úložišti obchodních 
údajů (BDR) agentury EEA 
(https://bdr.eionet.europa.eu/). 

II) Údaje o podniku 
Auditor musí jasně identifikovat podnik, jehož 
zprávu ověřil. 

 Název organizace    

 Adresa organizace   

 Identifikační číslo pro 
účely DPH 

  

 Výhradní zástupce v EU  Určení výhradního zástupce má význam v případě, že 
podnik podávající zprávu má sídlo mimo EU.  Adresa výhradního 

zástupce 
 

 Kontakt  
(jméno, příjmení) 

 V případě podniků podávajících zprávu, které mají 
sídlo v EU, jde obvykle o kontaktní osobu (osoby) 
podniku. V případě podniků podávajících zprávu, které 
mají sídlo mimo EU, jde obvykle o kontaktní osobu 
(osoby) výhradního zástupce. 

 Kontaktní e-mail  

https://bdr.eionet.europa.eu/
https://bdr.eionet.europa.eu/
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Prvky, které musí obsahovat ověřovací zpráva nezávislého auditora 
podle čl. 14 odst. 2 nařízení (EU) č. 517/2014 o fluorovaných 
skleníkových plynech 

Vysvětlivky 

III) Údaje ve zprávě o F-plynech  

Je velmi důležité jasně označit zprávu podniku, 
která je předmětem ověření, neboť podniky mohou 
do úložiště obchodních údajů případně nahrát i 
několik verzí této zprávy. 

 Rok transakce  Rokem transakce je rok výroby nebo dovozu HFC. 

 URL zprávy nahrané do 
úložiště obchodních 
údajů 

  

 Datum a čas nahrání do 
úložiště obchodních 
údajů  

  

 Činnosti  Výrobce EU: 
 HFC (oddíl 1 přílohy I) 
 jiných fluorovaných plynů z přílohy I nebo přílohy II nařízení 

(EU) č. 517/2014 
 Dovozce (velkých objemů): 

 HFC (oddíl 1 přílohy I) nebo směsí (včetně předem smíšených 
polyolů) obsahujících HFC 

 jiných fluorovaných plynů z přílohy I nebo přílohy II nařízení 
(EU) č. 517/2014 

 Vývozce velkých objemů plynů 
 Subjekt EU, který plyny používá jako vstupní surovinu 
 Podnik EU, který plyny zneškodňuje 
 Dovozce výrobků/zařízení obsahujících F-plyny z přílohy I nebo II: 

 Dovozce chladicích a klimatizačních zařízení nebo tepelných 
čerpadel předem naplněných HFC nebo směsmi obsahujícími 
HFC 

 Dovozce jiných výrobků nebo zařízení obsahujících fluorované 
plyny z přílohy I nebo přílohy II nařízení (EU) č. 517/2014 

 Podnik, který jinému podniku udělil povolení k využití své kvóty HFC: 
 Podnik, který získal svou kvótu výhradně na základě prohlášení 

V ověřené zprávě uveďte příklady činností. 
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Prvky, které musí obsahovat ověřovací zpráva nezávislého auditora 
podle čl. 14 odst. 2 nařízení (EU) č. 517/2014 o fluorovaných 
skleníkových plynech 

Vysvětlivky 

podle čl. 16 odst. 2 (rezerva pro nové účastníky) (a který 
ZÁROVEŇ udělil povolení k využití kvóty HFC) 

Subjekt, který není povinen podávat zprávy („nulová“ zpráva) 

IV) Související podmínky 
Auditor by měl stručně popsat relevantní změny 
operačního rámce podniku. 

 Změny oproti předchozím 
rokům 

 Stručně popište změny v činnostech podniku, další 
žádosti orgánů, nové plyny atd. 

V) Shrnutí procesu ověřování 

Další pokyny k samotnému procesu ověřování 
naleznete rovněž v dokumentu „Ověřování auditory“ 
(„Verification by Auditors“), který je k dispozici na 
internetových stránkách 

https://ec.europa.eu/clima/sites/clima/files/f-
gas/docs/guidance_to_verifiers_en.pdf. 

 Způsob ověřování  Podrobně popište způsob ověřování. 

  Posouzení rizika:  (vysoké, střední, nízké)   

  Strategie výběru vzorků  (kontrola všech údajů, namátkový výběr vzorků...) 

  Počet dní, po který 
ověřování probíhalo 

  

 Údaje z ověřování na 
místě 

Podniky navštívené během ověřování: 
 

 

  Datum (data) návštěvy 
(návštěv): 

  

  Jméno/název 
(vedoucího) auditora 
(auditorů) F-plynů / 
technických odborníků 
provádějících návštěvu 
(návštěvy) na místě: 

  

https://ec.europa.eu/clima/sites/clima/files/f-gas/docs/guidance_to_verifiers_en.pdf
https://ec.europa.eu/clima/sites/clima/files/f-gas/docs/guidance_to_verifiers_en.pdf
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Prvky, které musí obsahovat ověřovací zpráva nezávislého auditora 
podle čl. 14 odst. 2 nařízení (EU) č. 517/2014 o fluorovaných 
skleníkových plynech 

Vysvětlivky 

  Důvod neprovedení 
návštěvy na místě  
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Prvky, které musí obsahovat ověřovací zpráva nezávislého auditora 
podle čl. 14 odst. 2 nařízení (EU) č. 517/2014 o fluorovaných 
skleníkových plynech 

Vysvětlivky 

VI) Výsledky ověřování 

 

 Obecné posouzení  Zejména k níže uvedeným kategoriím je třeba doplnit 
obecné prohlášení: 

  Přesnost/nejistota  Jsou všechny požadované údaje považovány za 
přesné a úplné? Byla uplatněna zásada 
konzervativnosti? Má auditor důkazy, že HFC 
obsažené v zařízení vykázaném v oddíle 12 (v rámci 
výjimek z povolení uvedených v možnosti B prohlášení 
o shodě) byly skutečně započítány do systému kvót 
EU před vývozem velkého objemu HFC a jejich 
zpětným dovozem v zařízení? 
Ujistil se auditor, že výrobky/zařízení vykázané v 
oddíle 11P („Ostatní výrobky a zařízení“) neměly být 
vykázány jako chladicí a klimatizační zařízení nebo 
tepelná čerpadla v oddíle 11A–11F? 

  Úplnost   Byly vykázány všechny F-plyny, na které se vztahuje 
nařízení? Byly vypracovány všechny příslušné oddíly 
zprávy o F-plynech? 

  Soulad s předcházející 
zprávou 

 Auditoři by zejména měli zkontrolovat, zda zásoby k 1. 
lednu odpovídají zásobám k 31. prosinci, vykázaným v 
předcházejícím roce (použije se pouze v případě, že 
podnik rovněž podává zprávy o velkých objemech v 
oddíle 4 nebo o zásobách čekajících na zneškodnění v 
oddíle 8). 

  Vnitřní nerozpornost  Existují mezi některými údaji uvedenými v různých 
oddílech zprávy nějaké rozpory?  

  Transparentnost  Uveďte, zda existují jasné a transparentní auditní 
stopy. 
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Prvky, které musí obsahovat ověřovací zpráva nezávislého auditora 
podle čl. 14 odst. 2 nařízení (EU) č. 517/2014 o fluorovaných 
skleníkových plynech 

Vysvětlivky 

  Systém správy a 
kontroly údajů  

 Správa údajů vykazuje všechny prvky nejmodernějšího systému řízení 
kvality (QMS), včetně kvalifikace klíčového personálu, 
dokumentovaných postupů sběru údajů a kontrolních postupů, 
archivace údajů a interního ověřování. 
 

 Správa údajů obráží některé prvky systému řízení kvality (QMS), včetně 
kvalifikace, dokumentovaných postupů a kontrol, archivace údajů a 
interního ověřování. 
 

 Správa údajů se neřídí dokumentovaným systémem řízení kvality 
(QMS). 
 

Auditoři by měli posoudit systém správy a kontroly 
údajů, který podnik používá. 

 Ověřená potřeba na 
základě povolení k využití 
kvóty, pokud jde o HFC, 
které podnik v daném 
kalendářním roce uvedl 
na trh EU v dovezených 
chladicích a 
klimatizačních zařízeních 
a tepelných čerpadlech [v 
jednotkách tun 
ekvivalentu CO2 
vypočítaných v souladu s 
nařízením (EU) 
č. 517/2014 ] 

 Auditoři by měli uvést ověřenou potřebu na základě 
povolení k využití kvóty, která se vykazuje v oddíle 
13D. 
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Prvky, které musí obsahovat ověřovací zpráva nezávislého auditora 
podle čl. 14 odst. 2 nařízení (EU) č. 517/2014 o fluorovaných 
skleníkových plynech 

Vysvětlivky 

 Hlavní závěry auditora  Hlavní závěry ověření, o nichž podniky musí 
informovat, když nahrávají ověřovací zprávu do 
úložiště obchodních údajů. 

  Ověřovací posudek Provedli jsme test s cílem určit, zda je zpráva o F-plynech dostatečně 
spolehlivá a bez významných neprávností. 
 
Rozhodnutí auditora: Provedli jsme audit výše popsaného způsobu 
podávání zpráv o F-plynech. Na základě našeho šetření... 
 
 s přiměřenou mírou jistoty potvrzujeme, že podávání zpráv o F-plynech 

je uspokojivé a přesné. 
 

 s přiměřenou mírou jistoty shledáváme, že podávání zpráv o F-plynech 
je – s výhradou těchto připomínek – uspokojivé a přesné. 
(Připomínky budou upřesněny.) 

 nelze s přiměřenou jistotou potvrdit, že podávání zpráv  
o F-plynech neobsahuje významné nesprávnosti. 

 

 

 

  Informace obsažené v 
prohlášení 
(prohlášeních) o shodě 
a souvisejících 
dokumentech jsou v 
souladu se zprávou 
podle článku 19 
nařízení (EU) 
č. 517/2014 o F-
plynech 

 Ano 
 Ne 

 

V případech, kdy zpráva podle článku 19 nařízení (EU) 
č. 517/2014 vztahující se na oddíly 11 a 12 přílohy 
prováděcího nařízení Komise (EU) č. 1191/2014 
předložena nebyla nebo kdy podnik předložil „nulovou“ 
zprávu s uvedením, že povinnost předložit zprávu se 
na něj nevztahuje: 

 zaškrtněte „Ano“ v případě, že celkové 
množství HFC uvedených na trh během 
příslušného kalendářního roku v dovezených 
předem naplněných zařízeních RAC bylo podle 
prohlášení o shodě a souvisejících dokumentů 
nižší než 500 t ekvivalentu CO2,  
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Prvky, které musí obsahovat ověřovací zpráva nezávislého auditora 
podle čl. 14 odst. 2 nařízení (EU) č. 517/2014 o fluorovaných 
skleníkových plynech 

Vysvětlivky 

 zaškrtněte „Ne“ v případě, že celkové množství 
HFC uvedených na trh v dovezených předem 
naplněných zařízeních RAC během 
příslušného kalendářního roku bylo podle 
prohlášení o shodě a souvisejících dokumentů 
500 t ekvivalentu CO2 nebo vyšší. 

  Informace obsažené v 
prohlášení 
(prohlášeních) o shodě 
a souvisejících 
dokumentech jsou na 
základě záznamů 
podniku o příslušných 
transakcích přesné a 
úplné, a to s 
přiměřenou mírou 
jistoty: 

 Ano 
 Ne 

Související dokumenty jsou uvedeny v čl. 2 odst. 2 
prováděcího nařízení (EU) 2016/879 a zahrnují 
například celní dokumentaci. 

  K 31. prosinci výše 
uvedeného 
kalendářního roku byl v 
rejstříku HFC pro 
všechny případy, kdy 
byla v prohlášení 
(prohlášeních) o shodě 
zvolena možnost A, k 
dispozici dostatečný 
počet povolení: 

 Ano 
 Ne 
 Možnost A nebyla uplatněna v žádném prohlášení o shodě za uvedený 

rok. 

Rejstřík HFC je uveden v článku 17 nařízení (EU) 
č. 517/2014. Je součástí portálu F-gas a systému 
udělování licencí na internetových stránkách 

https://webgate.ec.europa.eu/ods2/. 
Možnost A podle přílohy prováděcího nařízení Komise 
(EU) 2016/879. 

  Ve všech případech, 
kdy byla v prohlášení 
(prohlášeních) o shodě 
zvolena možnost B32, 
existuje prohlášení 

 Ano 
 Ne 
 Možnost B nebyla uplatněna v žádném prohlášení o shodě za uvedený 

rok. 

Možnost B podle přílohy prováděcího nařízení Komise 
(EU) 2016/879. 

https://webgate.ec.europa.eu/ods2/
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Prvky, které musí obsahovat ověřovací zpráva nezávislého auditora 
podle čl. 14 odst. 2 nařízení (EU) č. 517/2014 o fluorovaných 
skleníkových plynech 

Vysvětlivky 

podniku uvádějícího 
částečně fluorované 
uhlovodíky na trh v 
souladu s čl. 2 odst. 2 
písm. d) prováděcího 
nařízení Komise (EU) 
2016/879, které 
pokrývá příslušná 
množství: 

 Množství na základě 
povolení k využití kvóty 
potřebné k pokrytí HFC 
uvedených na trh v 
dovážených chladicích a 
klimatizačních zařízeních 
a tepelných čerpadlech za 
daný rok 

    [v t ekvivalentu CO2] Platí pouze pro podniky, které nedosahují prahové 
hodnoty 500 t ekvivalentu CO2 pro účely povinnosti 
podávat zprávy podle článku 19 nařízení o F-plynech. 
V případě podniků, které předložily zprávu podle 
článku 19, by měl být zde uvedený číselný údaj stejný 
jako ve výše uvedené položce „Ověřená potřeba na 
základě povolení k využití kvóty“. 
Množství v t ekvivalentu CO2, zaokrouhlené na 
nejbližší celou tunu. 
 

 Doporučení auditora ke 
zlepšení 

 
  

Je-li třeba vypracovat doporučení, mělo by to být 
provedeno způsobem, jemuž porozumí i osoby, které 
jsou obeznámeny s prováděním nařízení, ale neznají 
konkrétní postupy podniku. 
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Prvky, které musí obsahovat ověřovací zpráva nezávislého auditora 
podle čl. 14 odst. 2 nařízení (EU) č. 517/2014 o fluorovaných 
skleníkových plynech 

Vysvětlivky 

VII) Informace o auditorovi a akreditaci 

 

 Vedoucí auditor   

 Osoba provádějící 
nezávislý přezkum 

 Uveďte osobu provádějící nezávislý přezkum v rámci 
akreditovaného ověřovacího orgánu. 

 Kontaktní adresa 
 
 

  

 Datum uzavření smlouvy o 
ověření 

  

 Datum, razítko a podpis  Podpis vedoucího auditora a osoby provádějící 
nezávislý přezkum pro ověřovací orgán 

 Auditor / ověřovací orgán 
je: 

 akreditován podle směrnice 2003/87/ES nebo 
 akreditován pro ověřování finančních výkazů podle právních předpisů 

dotyčného členského státu.  
 

 

 Osvědčení o akreditaci  Číslo a datum vystavení 
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