
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Informační materiál pro nezávislé auditory, kteří ověřují 

zprávy v souladu s Nařízením (EU) č. 517/2014 týkající 

se fluorovaných skleníkových plynů 

 

 

(březen 2016) 
 
 
Článek 19 Nařízení (EU) č. 517/2014 o fluorovaných skleníkových plynech (dále jen 

"Nařízení") vyžaduje informovat o  výrobě, dovozu a vývozu fluorovaných skleníkových 

plynů a plynů uvedených v příloze II Nařízení, včetně plynů, které jsou obsaženy v předem 

naplněném zařízení. V některých případech musejí být uváděné údaje ověřeny nezávislým 

auditorem. 
 

Neexistuje žádný podrobný právní rámec pro způsob, jakým toto ověření provést. Přesto 

mnoho zúčastněných organizací a členských států žádalo o popis prvků, které musí toto 

ověření pokrývat. Cílem tohoto dokumentu je poskytnout návrhy týkající se těch prvků, 

které jsou považovány za nejdůležitější spolu s dalšími obecnějšími informacemi o 

vykazování mezních hodnot a lhůt. 

Tento dokument bude pravděpodobně dále revidován s ohledem na komentáře 

zainteresovaných subjektů. Tento dokument nelze chápat jako dokument s právní 

platností. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Poděkování 
 

Tento dokument byl připraven pro DG Clima Grahamem Andersonem a Wolframem Jörßem 

z  

Öko-Institut e.V. (Německo). 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2014.150.01.0195.01.ENG


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Tato stránka byla záměrně ponechána prázdná. 
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1. Úvod 

 

Tento dokument poskytuje informace o záležitostech, které by měl auditor zvážit, v 

případě provádění ověřování povinných zpráv o F-plynech týkající se částečně 

fluorovaných uhlovodíků (HFCs) (tj. sem nepatří HFC předem naplněné v 

zařízení) vyžadovaných Nařízením (EU) č. 517/2014 o fluorovaných skleníkových 

plynech („Nařízení“). 
 

Kroky, které společnost postupujte v souladu s nařízením, zahrnují registraci, 

podávání zpráv a (v závislosti na prahových hodnotách) nezávislé ověření. 
 

Společnosti musí předložit své zprávy s pomocí nástroje pro elektronické vykazování 

poskytnuté evropskou agenturou pro životní prostředí (EEA), který je dostupný v 

portálu F-plynů na stránkách Evropské Komise. Formát vykazování je předepsán 

Prováděcím nařízení Komise (EU) č. 1191/2014 ("prováděcí nařízení"). 

Jako první krok se společnosti registrují na F-gas portále 1. Pomocné informace pro 

registraci jsou uvedeny v dokumentu s informacemi2 . 
 

Společnosti, které podávají každoroční zprávu o F-plynech s pomocí nástroje pro 

elektronické vykazování, což je online dotazník poskytnutý EEA, přístupný přes odkaz 

na F-gas portálu na webových stránkách Evropské komise.  Nástroj pro elektronické 

hlášení je součástí systému Business Data Repository (BDR)3, který byl vyvinut pro 

zpracování tohoto typu důvěrných informací. Popis struktury typické zprávy o F-

plynech je uveden na straně 13 přílohy I tohoto dokumentu. 
 

V tomto dokumentu odkazuje výraz „zpráva o F-plynech“ na tištěnou (nebo 

elektronickou) verzi dokončeného online formuláře, který byl podán prostřednictvím 

BDR. Termín „Sekce hlášení“ odkazuje na číslované sekce pro hlášení v Příloze 

prováděcího nařízení, online dotazníku a jeho výtisku. 
 

Auditorům se doporučuje odkázat se přímo na Nařízení a Prováděcí nařízení. Další 

informace o požadavcích na hlášení jsou k dispozici v dokumentu Často kladené 

otázky určeném pro společnosti s obchodními aktivitami souvisejícími s F-plyny 

(FAQ) který je k dispozici na webových stránkách Fluorované skleníkové plyny - 

Evropské komise. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1 https://webgate.ec.europa.eu/ods2/resources/home/ 

 
2 http://ec.europa.eu/clima/policies/f-gas/documentation_en.htm 

 
3 http://bdr.eionet.europa.eu 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2014.150.01.0195.01.ENG
https://webgate.ec.europa.eu/ods2/
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1415192747341&amp;uri=OJ%3AJOL_2014_318_R_0004
https://webgate.ec.europa.eu/ods2/resources/home/
http://ec.europa.eu/clima/policies/f-gas/reporting/docs/guidance_registration_f-gases_portal_en.pdf
https://webgate.ec.europa.eu/ods2/
http://ec.europa.eu/clima/policies/f-gas/docs/faq_reporting_en.pdf
http://ec.europa.eu/clima/policies/f-gas/docs/faq_reporting_en.pdf
http://ec.europa.eu/clima/policies/f-gas/documentation_en.htm
http://ec.europa.eu/clima/policies/f-gas/documentation_en.htm
https://webgate.ec.europa.eu/ods2/resources/home/
http://ec.europa.eu/clima/policies/f-gas/documentation_en.htm
http://bdr.eionet.europa.eu/
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2. Právní podklad pro požadavky na ověření 
 

Tento dokument se zaměřuje především na ověřování ročních hlášení o HFC 

plynech, na základě následujících článků Nařízení: 
 

Článek 19(6) 
Každý podnik, který je povinen podle odstavce 1 oznámit uvedení nejméně 10 000 tun 
ekvivalentu CO2 částečně fluorovaných uhlovodíků na trh během předchozího 
kalendářního roku, musí do 30. června 2015 a následně každý rok navíc zajistit, aby 
přesnost údajů ověřil nezávislý auditor. Auditor musí být: 

(a) akreditován podle směrnice 2003/87/ES; nebo 

(b) akreditován pro ověřování finančních výkazů podle právních předpisů 
dotyčného členského státu. 

 
Dotčené podniky jsou výrobci, dovozci nebo vývozci HFC stejně jako jakékoliv 

podniky, které přijímají kvóty v rámci Článku 18(1): 
 

 
Článek 19(1) 

Každý výrobce, dovozce a vývozce [...] oznámí do 31. března 2015 a následně každý rok Komisi údaje 
uvedené v příloze VII ke každé z těchto látek za daný kalendářní rok.  Tento odstavec se použije rovněž 
na podniky získávající kvótu podle čl. 18 odst. 1. 

 
Příloha VII se odkazuje na látky vyrobené, dovezené a vyvezené; jejich hlavní oblast 

použití; množství uvedené na trh, uvádí samostatně různé typy vyjmutých HFC, 

množství plynu, které bylo recyklováno, regenerováno a zničeno; sklady a autorizace 

pro použití kvót pro účely Článku 14. 
 

Příloha V 

[...] 
Transakce podle čl. 15 odst. 2 písm. c) se ověřují v souladu s 

čl. 19 odst. 6 bez ohledu na příslušná množství. 
 
Příloha V uvádí speciální odkazy na potřeby ověření správného hlášení plynů 

dodávaných jiným podnikům pro přímý vývoz, které jsou vyjmuty z postupného 

snižování. 
 

 

Článek 15(2) 
Tento článek se dále nepoužije na tyto kategorie částečně fluorovaných 
uhlovodíků: [...] 
částečně fluorované uhlovodíky, které jsou dodávány přímo výrobcem nebo dovozcem 
podnikům, 
určeny k vývozu z Unie, pokud tyto uhlovodíky nejsou následně poskytnuty před 
vývozem jiné straně v Unii; 
[...] 

 
Prováděcí nařízení Komise (EU) 1191/2014 dále popisuje podrobně, co se uvádí v 

rámci 13 různých sekcí hlášení. 
 

Je nutné si uvědomit, že dovoz částečně fluorovaných uhlovodíků (HFC), které 

jsou obsažené v zařízení, podléhá ověření také. 
 

Článek 14(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 
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do 31. března ověřena správnost dokumentace a prohlášení o shodě za předchozí 
kalendářní rok nezávislým auditorem. 

 
 

Podrobná ujednání týkající se prohlášení o shodě a ověření nezávislým auditorem v 

této věci bude specifikován v podobě prováděcího právního předpisu. Tato povinnost 

platí pouze od roku 2017, kdy první ověřování je vyžadováno 31. března 2018 a není 

hlavním cílem v tomto dokumentu. 
 
 
 
 

3. Rozsah ověření 
 

 
Povinnost ověření se vztahuje pouze na HFC, které jsou uvedeny v části 1 

přílohy I Nařízení, nikoliv na ostatní fluorované skleníkové plyny. 
 
 
 

Rozsah ověření zahrnuje vyhodnocení přesnosti poskytovaných údajů o HFC: 
 

   související s HFC v kompletní roční zprávě F-plynů, která byla podána na BDR, 

pokud množství plynu uvedeného na trh překročí 10 000 tun ekvivalentu CO2, 

jak je vypočteno v 9. sekci hlášení, část 9c („Celkové množství částečně 

fluorovaných uhlovodíků považovaných za uvedené na trh EU poprvé“).4  
 

   HFC dodávaných přímo podnikům pro export mimo Unii, hlášené v sekci 

hlášení „5C_vyjmuté“. 
 

 
 
Při ověřování správnosti údajů by měli auditoři posoudit: 

 

   úplnost výroční zprávy F-plynů – to že zachycuje všechny relevantní operace 

související s HFC a HFC vyjmutých z postupného snižování podle Článku 

15(2). 
 

   že údaje týkající se HFC jsou správné z hlediska uvedených materiálů 
 

   informace podporující tok dat a postupy zabezpečování kvality dat 
 

   zda se výroční zpráva F-plynů omezuje na činnosti vykazujícího právního 

subjektu. Aktivity (např. dovoz) pod jménem a číslem pro DPH 

sesterské společnosti nesmí být zahrnuty. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4 viz vysvětlení podle bodu 6.2 níže 
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4. Kdo je oprávněn provádět ověření? 
 

Nařízení uvádí, že: 
 

Článek 19(6) 
Auditor musí být: 

(a) akreditován podle směrnice 2003/87/ES; nebo 

(b) akreditován pro ověřování finančních výkazů podle právních předpisů 
dotyčného členského státu. 

 
Je nutné uvést, že potřeba pro akreditaci podle Směrnice 2003/87/ES, neznamená, 

že ověřovací pravidla a postupy stanovené v uvedené směrnici lze automaticky použít 

pro ověřovací pravidla a procedury prováděné podle Nařízení (EU) č. 517/2014. 

Zatímco článek 19(6) umožňuje provádět verifikaci širokou škálou subjektů, zůstává 

faktem, že auditoři musí mít uznané ověření způsobilosti, což je prokázáno 

držením jedné ze dvou akreditací podle výše uvedeného článku 19(6). 
 

 
5. Požadavky na ověření 

 

V závislosti na povinnostech hlášení mohou podniky vyžadovat různé typy ověřování 

nebo dokumentace. To může zahrnovat ověřování úplné roční zprávy o F-plynech, 

ověřování dodávek HFC vyjmutých z kvót nebo obojí. 
 
 

5.1. Postup ověřování 
 
Akreditovaní auditoři budou obvykle zvyklí na akreditované záruky přístupu k 

ověření. V rámci tohoto přístupu auditor (jednotlivec nebo společnost), který provádí 

ověření, je držitelem certifikace pro konkrétní normu(-y). Z tohoto důvodu pokud 

akreditovaný auditor ověří zprávu, má autoritu prohlásit, zda tato zpráva odpovídá 

standardu. 
 

Nařízení (EU) 517/2014 tento přístup nepoužívá. Článek 19(6) uvádí, že auditoři 

musejí být akreditováni 5 (tedy jsou kvalifikovaní a seznámeni s ověřovacími 

postupy) a správnost dat je ověřována nezávislým auditorem. Článek 19(6) přímo 

nespecifikuje normu nebo úroveň přesnosti. 
 

Přestože ověření dat o F-plynech provedené takovouto akreditovanou osobou nebude 

odpovídat buď ISO 14065 nebo jakékoliv finanční normě, budou moci tyto 

akreditované osoby vydat prohlášení o přesnosti zprávy o F-plynech. 
 

Nařízení neuvádí procedurální kritéria pro ověření. Auditoři mohou samozřejmě ověřit 

správnost dat pomocí postupů a kritérií, které jsou pro ně dobře známé. Ukázka 

šablony ověření je na straně 17 

v příloze tohoto dokumentu. 
 
 
 

 
5 Viz bod 4 výše 
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Kromě toho existují mezinárodní standardy, které mohou být relevantní a na které 

mohou auditoři spoléhat. Mezi vhodné standardy patří například: 
 

 Dohodnuté postupy v Normě na související služby 44006 

 Mezinárodní rámec pro ověřovací závazky7 

 Ověřovací závazky jiné než audity nebo posouzení historických 

finančních informací (ISAE 3000)8. 
 
Prohlášení o ověření v souladu s těmito normami bude obsahovat podrobnosti nebo 

odkazy o: 
 

 auditorovi, podniku a zamýšlených uživatelích 

 plánování ověřování 

 významnost a úroveň ověření 

 povinnosti pro hlášení a předmět ověřování 

 popis ověřovacího postupu 

 informace o toku dat podniku a postupech zajištění kvality dat 

 strategickou analýzu a hodnocení rizik pro stanovení požadavků 

na vzorkování, které jsou v souladu s úrovní záruky a rizika 

chybě uvedených údajů zjištěných při posuzování toků dat a 
postupy kontroly/zajištění 

 písemnou zprávu o ověřování v podobě odpovídající závazku pro 

ověření 

 akreditaci autora. 

 
Zákonná lhůta pro poskytnutí ověřovacího dokumentu je 30. červen, termín pro 

podání hlášení je 31. březen každého roku, a to pro aktivity, které se uskutečnily v 

předchozím roce. 
 
 

5.2. Významnost a úroveň záruky 
 

Jak bylo uvedeno, Nařízení nespecifikuje úroveň věrohodnosti nebo významnosti. 

Přesto účelem ověření je zajistit, že společnosti nepřekročí své kvóty, které jsou jim 

poskytnuty v rámci postupného snižování HFC. Z tohoto důvodu je i malé překročení 

kvóty protiprávní a trestné, podle ustanovení Nařízení. Proto ověření musí zaručit, s 

vysokou mírou jistoty, že údaje uvedené na BDR odpovídají, s velmi malou chybou, 

informacím dostupným v účetnictví podniku. Vzhledem k tomu, že omezená záruka 

by mohla znamenat omezenou přesnost, je zřejmé, že ověření musí být provedeno s 

vysokou zárukou. 

 
 
 

6 Mezinárodní norma pro související služby 4400 pro provádění dohodnutých služeb souvisejících s 
finančními operacemi www.ifac.org/system/files/downloads/b015-2010- iaasb-handbook-isrs-4400.pdf 
7 

Mezinárodní rámec pro zajištění závazkůwww.ifac.org/system/files/downloads/b003-2010-
iaasb-handbook-framework.pdf 
8 Mezinárodní norma pro zajištění závazků (ISAE) 3000, zajištění závazků jiných než auditů nebo ověření 
historických finančních informacíwww.ifac.org/system/files/downloads/b012-2010-iaasb-handbook-isae-
3000.pdf 

http://www.ifac.org/system/files/downloads/b015-2010-iaasb-handbook-isrs-4400.pdf
http://www.ifac.org/system/files/downloads/b015-2010-iaasb-handbook-isrs-4400.pdf
http://www.ifac.org/system/files/downloads/b003-2010-iaasb-handbook-framework.pdf
http://www.ifac.org/system/files/downloads/b003-2010-iaasb-handbook-framework.pdf
http://www.ifac.org/system/files/downloads/b012-2010-iaasb-handbook-isae-3000.pdf
http://www.ifac.org/system/files/downloads/b012-2010-iaasb-handbook-isae-3000.pdf
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Z tohoto důvodu musí mít úroveň záruky dostatečné důkazy v auditu srovnatelné s 

konceptem přiměřené jistoty záruk obsažené v ISAE 3000. 
 

Přiměřená jistota záruk - jistota záruk, při které auditor snižuje riziko na přijatelnou 

úroveň v rámci okolností auditu a slouží jako základ pro závěry auditora. Závěr 

auditora je vyjádřen takovým způsobem, že vyjadřuje názor auditora na výsledek 

hodnocení nebo měření předmětu oproti kritériím [ISAE 3000] 

12(a)(i) a] 
 

Na druhou stranu, omezená záruka, jak je definována v ISAE 3000 by jednoznačně 

nebyla dostačující. 
 

V komentářích, které popisují ověření, musí auditor uvést prohlášení o úrovni 

věrohodnosti svého posouzení. To by mělo zahrnovat informace poskytnuté s ohledem 

na tok dat a postupů zaručení kvality dat a jejich souladu s úrovní záruky. 
 
 

5.3. Potřeba ověření přesnosti dat celé zprávy o F-plynech 
 

Ověření celé zprávy o F-plynech se týká výrobců a dovozců vysokého objemu HFC. 

Podle článku 19(6) Nařízení musí podniky mít kompletní výroční zprávy o F-plynech 

ověřeny (ale pouze s ohledem na HFC), pokud objem HFC uvedených na trh překročí  

10 000 tun CO2 ekvivalentu. Tato částka se vypočítá automaticky v části hlášení 9C 

šablony hlášení. Nezapomeňte, že hodnota vypočtená v části 9C je před odečtením 

vyjmutého objemu. Popis hranice 10 000 tun, vypočtené v části 9C, je v kapitole 6.1. 
 

Tyto podniky musejí archivovat ověřovací zprávu po dobu nejméně pěti let a 

ověřovací zpráva musí být k dispozici, na vyžádání, kompetentní autoritě 

zainteresovaného členského státu a Komise. Při překročení této hranice musí být tato 

skutečnost potvrzena (zaškrtnutím příslušného políčka v části hlášení 9 během online 

postupu hlášení). 
 
 

5.4. Potřeba ověření HFC vyjmutých v rámci článku 15(2)(c) pro 

vývoz 
 

Ověření dodávek HFC osvobozených od kvót pro vývozce, které je uvedeno v části 

hlášení „5C_exempted“, se vztahuje pouze na výrobce a dovozce HFC. Ověření je 

nutné poprvé provést 31. března 2015 a následně každý další rok pro předchozí 

kalendářní rok. 
 

Příloha V nařízení uvádí, že plnění uvedená v článku 15 (2) c musí být ověřeny podle 

článku 19(6) bez ohledu množství. Z toho vyplývá, že jakákoli transakce hlášená v 

části hlášení '5C_exempted', o osvobození kvóty HFC článku dle 15(2) c, musí být 

ověřena. 
 

Podniky, jejichž roční zpráva F-plynů tuto podmínku splňuje, musí uznat tuto 

povinnost zaškrtnutím políčka v on-line části hlášení 5 (viz také otázka 6.3 HFC 

osvobozené podle článku 15(2)c pro export v dokumentu Často kladené otázky pro 

podniky, hlásící aktivity týkající se F-plynů). 
 

Vyrábějící nebo dovážející společnost by měla poskytnout důkaz, že množství určené 

jinému subjektu, bylo ve skutečnosti tímto jiným subjektem vyvezeno. Tento důkaz 

by mohl například být oficiální dopis jiného subjektu uvádějící, že byl vyvezen určitý 

počet tun výrobku mimo EU (poskytnutý výrobcem nebo dovozcem), plus (v témže 

http://ec.europa.eu/clima/policies/f-gas/documentation_en.htm
http://ec.europa.eu/clima/policies/f-gas/documentation_en.htm
http://ec.europa.eu/clima/policies/f-gas/documentation_en.htm


Nezávislé ověření zprávy o částečně fluorovaných uhlovodících v rámci Nařízení o F-plynech 

7 

 

 

dopise) prohlášení, že toto množství bude hlášeno jako vyvážené v rámci vlastních 

ročních zpráv. 
 
 

5.5. Nahrání časného ověření 
 

Je-li ověření zprávy F-plynů k dispozici včas do termínu 31. března, podniky mohou 

připojit ověřovací dokument ke své online zprávě o F-plynech prostřednictvím funkce 

nahrát soubor v části hlášení 5 (online). Toto se provede vytištěním draftu zprávy o F-

plynech, verifikací tohoto dokumentu kvalifikovanou třetí stranou, nahráním 

elektronické kopie ověřovací zprávy před konečným podáním zprávy o F-plynech na 

BDR. To je pravděpodobně nejpřímější způsob, jak splnit povinnost ověření. 
 

V každém případě kdykoli po uplynutí termínu ověření 30. června, musí podniky 

provádějící hlášení být připraveni poskytnout ověřovací zprávu, na vyžádání 

příslušnému orgánu dotčeného členského státu a Komise. Podniky musejí archivovat 

ověřovací zprávu po dobu minimálně pěti let. 
 
 
 

 
6. Specifické části zprávy o F-plynech, kterým musí auditor 

věnovat pozornost 
 
 
 
Zatímco právní požadavek ověření se vztahuje na všechny části hlášení související s 

HFC, auditor musí zkontrolovat tyto tři nejdůležitější položky: 
 

1.  Uvádění na trh (POM – placing on the market) 
 

2.  Výpočty POM 
 

3.  Výjimky 
 
 

6.1. Uvedení na trh (POM) 
 

V souvislosti s požadavky na podávání zpráv, jak je definováno v článku 2(10) 

Nařízení, uvedení na trh (POM) znamená 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. 
 

POM je nejdůležitější parametr ukazující dodržování systému kvót každého podniku a 

omezení dodávek na trh („postupné snižování HFC“) je založeno na této metrice, 

prosím porovnejte části 15-18. POM slouží také jako základ pro stanovení toho, zda 

podnik musí informovat o svých HFC (založeno na hranici 10 000 tun, viz také 5.3 

výše). 
 

Množství, které je k dispozici pro uvedení na trh, je zaznamenáno v on-line 

dotazníku. Hodnota POM se vypočítá s použitím několika parametrů, jako je objem 

vyrobených, dovezených nebo prodaných HFC z dříve nerealizovaných zásob. 

Výsledky a příslušné vzorce jsou uvedeny v tištěné verzi zprávy F-plynů. 
 

Následující parametry jsou důležité pro výpočet POM v "9C: Celkové množství 

částečně fluorovaných uhlovodíků považovaných za uvedené na trh EU poprvé" a 

měla by být kontrolována správnost: 
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Oddíl 1: Vyplní výrobci plynů 
1A: Celkový objem výroby ze zařízení v Unii 

1B: - jejich: množství produkce zařízení v Unii, skládající se z regenerovaných vedlejších produktů nebo 

nežádoucích produktů, kdy byly tyto vedlejší produkty nebo nežádoucí produkty 
zničeny v zařízení před uvedením na trh 

1C: - jejich: množství produkce od zařízení v Unii, skládající se z regenerovaných vedlejších produktů 

nebo nežádoucích produktů, kdy byly tyto vedlejší produkty nebo nežádoucí produkty předány 

jiným podnikům za účelem zničení a které nebyly před tím uvedeny 

na trh 

 
Oddíl 2: Vyplní výrobci plynů 

2A: Celkový objem dovezený do Unie 

2B: Objem dovezený do Unie, který nebyl propuštěn do volného oběhu a byl vyvezen jako součást 

výrobků nebo zařízení 

 
Oddíl 3: Vyplní vývozci plynů 

3A: Celkový objem dovezený do Unie 

3B: jejich: Vyvezený objem z vlastní výroby nebo dovozu 

 
Oddíl 4: Vyplní výrobci a dovozci plynů 

4B: Objem dovezený do Unie, který nebyl propuštěn do volného oběhu a byl vyvezen jako součást 
výrobků nebo zařízení 

4C: - jejich: zásoby k 1. lednu z vlastního dovozu nebo výroby, které doposud nebyly uvedeny na trh 
4F: Celkové zásoby ke 31. prosinci 

4G: - jejich: zásoby ke 31. prosinci z vlastního dovozu nebo výroby  

4H: - jejich:  zásoby ke 31: prosinci z vlastního dovozu nebo výroby, které doposud nebyly uvedeny na 

trh 

 
Oddíl 9: Vyplní výrobci nebo dovozci, kteří mají autorizaci pro využití  kvót pro částečně fluorované 

uhlovodíky pro podniky, uvádějící na trh přístroje na chlazení, klimatizaci a tepelná čerpadla, předem 

naplněná částečně fluorovanými uhlovodíky 
9A: Množství, které podléhá autorizaci pro použití kvót daných výrobcům nebo dovozcům předem 

naplněného zařízení podle článku 18(2) nařízení (EU) č. 517/2014 
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6.2. Výpočty POM 
 

Následující vzorce a tabulky ukazují hranici 10 000 tun vypočítanou online a 

uvedenou ve vytištěné zprávě F-plynů v části hlášení 9C. Nezapomeňte, že hranice 

10 000 tun je vypočtena (v 9C) je před odečtením vyjmutého objemu. Použitý vzorec 

bude nejlépe chápán s odkazem na kompletní výtisk zprávy F-plynů. 
 

POM v 9 C = 1A – (1B + 1C) + 2A - 2B - 3B + 4C - 4H + Sum(9A) 

= 1A - 1 d + 2A - 2B - 3B + 4 C - 4 H + Sum(9A) [1 D = 1B + 1 C] 

= 1A - 1 d + 2A - 2B - 3B + 4 C - 4 H + Sum(9A) [1 D = 1B + 1 C] 

= 4M + Sum(9A) [4 M = 1E + 2A - 2B - 3B + 4C - 4H] 

= 4M + Sum(9A) [5 H = 4 M] 

= 4M + Sum(9A) [9B = 5H] 
 
 

Oddíl 1: Vyplní výrobci plynů 
 

Transakce /(metrické tuny) HFC HFC HFC 

 jednotka: t jednotka: t jednotka: t 
1A : Celkový objem výroby ze zařízení v Unii    
1B : - jejich: množství výroby ze zařízení v Unii, skládající se z 

regenerovaných vedlejších produktů nebo nežádoucích produktů, kdy 
byly tyto vedlejší produkty nebo produkty zničeny v zařízeních před 
uvedením na trh 

   

1C : - jejich: množství výroby ze zařízení v Unii, skládající se z 

regenerovaných vedlejších produktů nebo nežádoucích produktů, kdy byly 

tyto vedlejší produkty nebo nežádoucí produkty předány jiným podnikům za 

účelem zničení a které nebyly před tím uvedeny na trh 

   

1D : - jejich: Celkové množství vlastní výroby, které bylo zničeno a 

nebylo dříve uvedeno na trh 
[1 D = 1B + 1 C] 

   

1E: Produkce na prodej 
[1 D = 1B + 1 C] 

   

. . .    
 

Oddíl 2: Vyplní výrobci plynů 
 

Transakce /(metrické tuny) HFC HFC HFC 

 jednotka: t jednotka: t jednotka: t 

2A : Celkový objem dovezený do Unie    
2B : Objem dovezený do Unie, který nebyl propuštěn do volného oběhu a 

byl vyvezen jako součást výrobků nebo zařízení 
   

 
Oddíl 3: Vyplní vývozci plynů 

 

Transakce /(metrické tuny) HFC HFC HFC 

 jednotka: t jednotka: t jednotka: t 

3A : Celkový objem dovezený do Unie    
3B :  jejich: Vyvezený objem z vlastní výroby nebo dovozu    

. . .    



Nezávislé ověření zprávy o částečně fluorovaných uhlovodících v rámci Nařízení o F-plynech 

10 

 

 

 

Oddíl 4: Vyplní výrobci plynů 

 

Transakce /(metrické tuny) HFC HFC HFC 

 jednotka: t jednotka: t jednotka: t 
. . .    

4B : Objem dovezený do Unie, který nebyl propuštěn do volného oběhu 

a byl vyvezen jako součást výrobků nebo zařízení 
   

4C: - jejich: zásoby k 1. lednu z vlastního dovozu nebo výroby, které 

doposud nebyly uvedeny na trh 
   

. . .    
4F : Celkové zásoby ke 31. prosinci    
4G: - jejich: zásoby ke 31. prosinci z vlastního dovozu nebo výroby     

4H: - jejich: zásoby ke 31: prosinci z vlastního dovozu nebo výroby, 

které doposud nebyly uvedeny na trh 
   

. . .    
4M : Celková částka, která byla fyzicky umístěna na trh 

[4 M = 1E + 2A - 2B - 3B + 4C - 4H] 
   

 

 

Oddíl 5: MNOŽSTVÍ PRO POUŽITÍ OSVOBOZENÉ PODLE ČLÁNKU 15(2), VYPLNÍ VÝROBCI A DOVOZCI ČÁSTEČNĚ 

FLUOROVANÝCH UHLOVODÍKŮ 
 

Transakce /(metrické tuny) HFC HFC HFC 

 jednotka: t jednotka: t jednotka: t 
. . .    

5H :   Celkový objem částečně fluorovaných uhlovodíků fyzicky 

uvedená na trh 

[5 H = 4 M] 

   

. . .    
 

 
Oddíl 9: VYPLNÍ VÝROBCI NEBO DOVOZCI, KTEŘÍ MAJÍ AUTORIZACI PRO VYUŽITÍ  KVÓT PRO ČÁSTEČNĚ FLUOROVANÉ 

UHLOVODÍKY PRO PODNIKY, UVÁDĚJÍCÍ NA TRH PŘÍSTROJE NA CHLAZENÍ, KLIMATIZACI A TEPELNÁ ČERPADLA, 

PŘEDEM NAPLNĚNÁ ČÁSTEČNĚ FLUOROVANÝMI UHLOVODÍKY 
 

Transakce /(metrické tuny) Objem HFC 

 jednotka: t ekvivalentů CO2 
9A : Množství, které podléhá autorizaci pro použití kvót daných 

výrobcům nebo dovozcům předem naplněného zařízení podle článku 

18(2) nařízení (EU) č. 517/2014 

 

9B :  Celkový objem částečně fluorovaných uhlovodíků fyzicky uvedený na 

trh 

[9B = 5H] 

 

9C : Celkový objem částečně fluorovaných uhlovodíků fyzicky uvedený na trh 

Trh EU poprvé 

[9C = 9B + Sum(9A)] 

 

. . .  
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6.3. Výjimky 
 

Jsou-li hlášeny v oddílu 5 uvedeny výjimky, je nutné prokázat, že jsou tyto plyny 

skutečně použity pro uvedené účely. Mezi ně patří: 
 

- zneškodnění po dovozu (článek 15(2)(a)) nebo poskytnutí 
příjemci pouze pro jeden z daných účelů, například zničení 

(článek 15(2)(a)), 
- vstupní surovina aplikace (článek 15(2)(b)), 

- použití v oblasti vojenského vybavení (článek 15(2)(b)), 
- slouží k výrobě polovodičů (článek 15(2)(e)), nebo 

- slouží k výrobě inhalátorů odměřených dávek (článek 15(2)(f)). 
 
Tento způsob použití je uveden v části hlášení 5 (5A-5F) v listech 
hlášení. Pro tyto plyny vyjmuté z limit je nutné prokázat zamýšlené 

použití, například prostřednictvím potvrzení kupujícího. 
 
Ověření HFC osvobozených v rámci článku 15(2)(c) pro export (5C v listech 

hlášení) je řešeno odděleně v bodu 5.4. 
 

 
 
Definice vojenské techniky uvedená v článku 2(35) je omezena na: 

 

"vojenským zařízením" se rozumí zbraně, střelivo a válečný materiál určené výhradně 
pro vojenské účely, které jsou nezbytné k ochraně podstatných bezpečnostních zájmů 
členských států. 

 
 

V článku 15(2)(e) je výroba polovodičů omezena na: 
 

"leptání polovodičového materiálu nebo čištění komor pro chemické pokovování 
srážením kovových par v odvětví výroby polovodičů" 

 
 

V článku 15(2)(f) inhalátory odměřených dávek jsou omezeny 

na ty, pro: 
 

"podávání složek léčivých přípravků" 
 
 

6.4. Ostatní části formuláře pro hlášení 
 
Všechny ostatní hlášení oddíly jsou také zásadně důležité pro ověření, pokud se 

vztahují k HFC, například části hlášení 7 a 8 formulářů pro hlášení. 
 

Pro část hlášení 6 o zamýšleném použití (na rozdíl od oznamovaných údajů o 

vyjmutých plynech v rámci hlášení v části 6.3) se nepředpokládá, že by ověřovatel 

shromáždit důkazy od příjemců těchto plynů ke zjištění pravdivosti použité pro 

uvedenou aplikací. 
 

Pro podniky, které získaly své kvóty z tzv. rezervy pro nové subjekty, je vykazování v 

části hlášení 10 velmi důležité. Zejména by měl auditor ověřit důkazy pro všechny 

fyzické dodávky v tomto oddíle (10A) dle prováděcího nařízení Komise (EU) č. 

1191/2014 
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Části hlášení 11, 12 a 13 se vztahují pouze na dovozce předem naplněného zařízení. 

Ověření těchto zpráv není tématem tohoto dokumentu.9
 

 

 
7. Posuzování zda uvedené údaje neobsahují chyby 

(nesprávnosti) 
 

Při ověřování toho, zda uvedené údaje neobsahují nesprávnosti (chyby), musí auditor 

zkontrolovat především: 
 

   Odpovídají uvedená data hodnotám uvedeným na účtech podniku? 

  Je také nutné prověřit, zda jsou jednotky správné (tuny) 

 
Při ověřování je nutné prověřit následující údaje: 

 
   Hlášené množství směsí ve srovnání s množstvím základních plynů: 

 
  Jsou jakékoliv rozpory mezi obchodovanými směsemi a hlášenými 

základními složkami? 

  Všimněte si, že směsi budou obecně vykazovány jako směsi, nikoli jako 

jejich jednotlivé složky (pokud jsou smíchány v rámci EU). 

 
   Stav zásob ke konci roku lze vypočítat pouze z rozvahy: 

 
  Oznámená zásoba podle výroční zprávy F-plynů se může odchylovat od 

něčeho, co je fyzicky měřitelné, protože zásoby různých kategorií 

(například vlastní výroby a úhrnného dovozu ve srovnání s vlastní 

produkcí a dovozem neuvedeným na trh) nebudou obvykle fyzicky 
odděleny. Z těchto důvodů je přijatelné využít princip zůstatku zásob. 

 
   Je datum importu shodné s datem celního odbavení? 

 

 
 

Obecně může být využití data celního odbavení pro dovoz a vývoz dobrý způsob křížové 
kontroly interních dat podniku. 

 

 
8. Co má auditor provést, pokud není podnik v souladu s 

Nařízením? 
 

Auditor nemusí posuzovat soulad s Nařízením. Auditoři jsou povinni ověřit správnost 

vykazovaných údajů. Auditor by měl poukázat na jakékoliv zjištěné nepřesnosti. 
 

 
9. Další informace 
 

 

Pro otázky týkající se ověření dat, F-plynů zprávy prosím kontaktujte  

Národní kontaktní bod pro F-plyny: 
 

http://ec.europa.EU/Clima/Policies/f-Gas/Reporting/docs/1_national_contact_points_en.PDF 
 
 

9 Viz také bod 2 tohoto dokumentu 

http://ec.europa.eu/clima/policies/f-gas/reporting/docs/1_national_contact_points_en.pdf
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Příloha I Hlášení údajů podniku týkající se F-
plynů 

 

Formát a způsob podávání zpráv o své činnosti ohledně F-plynů je definován v 

Prováděcím nařízení Komise (EU) č. 1191/2014 ("prováděcí nařízení"). Společnosti musí 

předložit své zprávy s pomocí nástroje pro elektronické vykazování poskytnuté 

evropskou agenturou pro životní prostředí (EEA), který je dostupný na portále F-plynů 

(webgate.ec.europa.eu/ods2/) na stránkách Evropské komise. Elektronický nástroj pro 

hlášení je součástí EEA systému Business Data Repository (BDR) 

(bdr.eionet.europa.eu). 
 
 

I.1. Struktura hlášení 
 

Vytištěná zpráva o F-plynech (nebo pdf sestava), bude mít název: 
 

"Dotazník o výrobě, dovozu, vývozu, využití surovin a likvidaci látek uvedených v 

Přílohách I a II nařízení F-plynů. " 
 

První část zprávy obsahuje záhlaví s údaji o podniku i konkrétní informace o jeho činnosti (výrobce, dovozce, 

vývozce) a plyny & směsi: 
 

Podrobnosti o podniku 

Jméno podniku Kontaktní 

informace  

Dobrovolná identifikace členů skupiny vlastní společnosti 
 

Aktivity 
 

Výběr z plynů & směsí 
 

Druhá část zprávy obsahuje číslované sekce záhlaví (a dílčí záhlaví s velkými písmeny). Ty odpovídají části 

hlášení online dotazníku, které dále odpovídají části hlášení Přílohy Prováděcího nařízení: 
 

Oddíl 1:  VYPLNÍ VÝROBCI PLYNŮ  

Oddíl 2:  VYPLNÍ DOVOZCI PLYNŮ  

Oddíl 3:  VYPLNÍ VÝVOZCI PLYNŮ 

Oddíl 4:  VYPLNÍ VÝROBCI A DOVOZCI PLYNŮ 
 

Oddíl 5:  MNOŽSTVÍ PRO POUŽITÍ OSVOBOZENÉ PODLE ČLÁNKU 15(2), VYPLNÍ VÝROBCI A DOVOZCI ČÁSTEČNĚ 

FLUOROVANÝCH UHLOVODÍKŮ 

 

Oddíl 6: KATEGORIE POUŽITÍ PLYNŮ PRO TRH EU, VYPLNÍ VÝROBCI A DOVOZCI PLYNŮ 

 

Oddíl 7:  VYPLNÍ UŽIVATELÉ PLYNŮ JAKO VSTUPNÍCH SUROVIN 

 
Oddíl 8:  VYPLNÍ PODNIKY, KTERÉ LIKVIDOVALY PLYNY 

 
Oddíl 9: VYPLNÍ VÝROBCI NEBO DOVOZCI, KTEŘÍ MAJÍ AUTORIZACI PRO VYUŽITÍ  KVÓT PRO ČÁSTEČNĚ FLUOROVANÉ 

UHLOVODÍKY PRO PODNIKY, UVÁDĚJÍCÍ NA TRH PŘÍSTROJE NA CHLAZENÍ, KLIMATIZACI A TEPELNÁ 

ČERPADLA, PŘEDEM NAPLNĚNÁ ČÁSTEČNĚ FLUOROVANÝMI UHLOVODÍKY 

 

Oddíl 10: VYPLNÍ PODNIKY, KTERÉ OBDRŽELY SVOU KVÓTU NA ZÁKLADĚ PROHLÁŠENÍ PODLE ČLÁNKU 16(2) 

NAŘÍZENÍ (EU) Č. 517/2014 A KTERÉ JSOU OPRÁVNĚNY K POUŽITÍ HFC KVÓTY PODNIKŮM, KTERÉ 

UVÁDĚJÍNA TRH CHLADICÍ ZAŘÍZENÍ, KLIMATIZACE A TEPELNÁ ČERPADLA, KTERÁ JSOU PŘEDEM 

NAPLNĚNA ČÁSTEČNĚ FLUOROVANÝMI UHLOVODÍKY 
 

Oddíl 11:   VYPLNĚNÉ PODNIKY, KTERÉ UMÍSTILY NA TRH PLYNY OBSAŽENÉ VE VÝROBCÍCH NEBO ZAŘÍZENÍ 

PODLE ČL. 19(4) NAŘÍZENÍ 517/2014 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1415192747341&amp;uri=OJ%3AJOL_2014_318_R_0004
https://webgate.ec.europa.eu/ods2/
https://webgate.ec.europa.eu/ods2/
https://bdr.eionet.europa.eu/
https://bdr.eionet.europa.eu/
http://bdr.eionet.europa.eu/
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I.2. Podsekce (1A, 1B atd.) 
 

Podsekce 1A, 1B atd. odpovídají podsekcím hlášení; jsou použity v online formuláři pro hlášení 

(dotazníku) a tištěné sestavě F-plynů. Podsekce odpovídají použití a definici v Příloze 

Prováděcího zařízení 10. Následující výňatek ukazuje část 1 z Přílohy Prováděcího 

Nařízení, která obsahuje podsekce 1A, 1B, 1C, 1D a 1E: 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

10 Viz Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 1191/2014 

(eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1415192747341&uri=OJ:JOL_2014_318_R_0004). 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1415192747341&amp;uri=OJ%3AJOL_2014_318_R_0004
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1415192747341&amp;uri=OJ%3AJOL_2014_318_R_0004
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Příloha II Odkazy na ověření v Nařízení a  

Prováděcím nařízení  
 

V následujících úryvcích, byl text a termíny, které mohou být důležité pro ověření podtržen. Dále je zobrazena 

pouze část textu, auditorům se doporučuje odkázat se na Nařízení a Prováděcí nařízení přímo. 

 

II.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  

(Text s významem pro EHP)  

EVROPSKÝ PARLAMENT A RADA EVROPSKÉ UNIE, 

v souladu s řádným legislativním postupem,  

vzhledem k těmto důvodům: 

… 

(18) Komise by měla zajistit, aby byl zaveden ústřední elektronický rejstřík za účelem správy kvót, pro uvádění 

částečně fluorovaných uhlovodíků na trh a podávání zpráv, včetně oznamování zařízení uvedeného na trh v 

případech, kdy je zařízení předem naplněno částečně fluorovanými uhlovodíky, které nebyly před naplněním 

uvedeny na trh, a proto vyžaduji ověření prostřednictvím prohlášení o shodě a následného ověření třetí stranou, 

že množství částečně fluorovaných uhlovodíků jsou započítaná do systému kvót Unie. 

… 

 

Článek 14  Plnění zařízení částečně fluorovanými uhlovodíky předem  

1. Od 1. ledna 2017 se … zařízení 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. 

2. … výrobci a dovozci zařízení zajistí, aby byl řádně doložen soulad s odstavcem 1, a vypracují v tomto ohledu 

prohlášení o shodě.  

… od 1. ledna 2018 … každý rok do 31. března ověřena správnost dokumentace a prohlášení o shodě za 

předchozí kalendářní rok nezávislým auditorem. Auditor musí být:  

a) akreditován podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/87/ES ( 1 ) nebo  

b) akreditován k ověřování finančních výkazů v souladu s právními předpisy dotčených členských států. 

… 

4. Komise pomocí prováděcích aktů stanoví podrobná pravidla související s prohlášením o shodě a ověřením 

nezávislým auditorem podle odst. 2 druhého pododstavce tohoto článku. Tyto prováděcí akty se přijímají 

přezkumným postupem podle článku 24. 

… 
 

Článek 15  Snižování množství částečně fluorovaných uhlovodíků uváděných na trh 

… 
 
2. … 
c) částečně fluorované uhlovodíky, které jsou dodávány přímo výrobcem nebo dovozcem podnikům a určeny k 
vývozu z Unie, pokud tyto uhlovodíky nejsou následně poskytnuty před vývozem jiné straně v Unii; 
… 

Článek 19  Podávání zpráv o výrobě, dovozu, vývozu, používání vstupních surovin a 
zneškodňování látek uvedených v přílohách I a II 

… 

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.  

6. Každý podnik, který je povinen podle odstavce 1 oznámit uvedení nejméně 10 000 tun ekvivalentu CO 2 
částečně fluorovaných uhlovodíků na trh během předchozího kalendářního roku, musí do 30. června 2015 a 
následně každý rok navíc zajistit, aby přesnost údajů ověřil nezávislý auditor. Auditor musí být:  

a) akreditován podle směrnice 2003/87/ES; nebo  

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2014.150.01.0195.01.ENG
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1415192747341&amp;uri=OJ%3AJOL_2014_318_R_0004
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b) akreditován pro ověřování finančních výkazů podle právních předpisů dotyčného členského státu.  

Podnik ověřovací zprávu uchovává nejméně po dobu pěti let. Ověřovací zpráva musí být na vyžádání 
zpřístupněna příslušnému orgánu dotyčného členského státu a Komisi. 
 
PŘÍLOHA V 
… 
Transakce podle čl. 15 odst. 2 písm. c) se ověřují v souladu s čl. 19 odst. 6 bez ohledu na příslušná množství. 
… 

 
 

 
II. 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 

… 
Příloha 
… 
Oddíl 5:Množství určená k použití, na nějž se vztahuje výjimka podle čl. 15 odst. 2, Oddíl vyplní výrobci a dovozci 
částečně fluorovaných uhlovodíků – čl. 19 odst. 1, 2, 3 a 4 nařízení (EU) č. 517/2014 a příloha VII nařízení (EU) 
č. 517/2014 bod 1 písm. b) a bod 2 písm. a)  
Poprvé se použije pro podání zprávy o činnostech prováděných v roce 2014 (nejpozději do 31. března 2015). 
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Příloha III Příklad šablony ověřovací zprávy 
 

Ověřovací zpráva nezávislého auditora  

Ohlašovací povinnost Nařízení (EU) č. 517/2014 o fluorovaných skleníkových plynech, článek 19 (1):  
Od 31. března 2015 a každý další rok, každý výrobce, dovozce a vývozce, který vyrobil, 
dovezl nebo vyvezl jednu metrickou tunu nebo 100 tun CO2 ekvivalentu nebo více 
fluorovaných skleníkových plynů a plynů uvedených v Příloze II během předcházejícího 
kalendářního roku, oznámí Komisi údaje uvedené v příloze VII pro každou z těchto látek pro 
daný kalendářní rok. Tento odstavec se použije rovněž na podniky získávající kvótu podle čl. 
18 odst. 1. 

Ověřovací 
povinnosti 

Článek 19 (6): 
30. června 2015 a každý další rok, každý podnik, který podle odstavce 1 ohlásil uvedení 
na trh 10 000 tun CO2 ekvivalentu nebo více částečně fluorovaných uhlovodíků v 
předchozím kalendářním roce, kromě toho zajistí, aby přesnost údajů byla ověřena 
nezávislým auditorem. 

Ověřovací povinnosti 
se také mohou 
vztahovat na HFC 
vyjmuté čl. 
15(2)c pro vývoz 

Příloha V [...] 
Transakce uvedené v bodu (c) článku 15(2) musí být ověřeny podle článku 19(6) bez ohledu 
množství. 
Článek 15(2) 
Tento článek se dále nepoužije na tyto kategorie částečně fluorovaných uhlovodíků: [...]  
(c) částečně fluorované uhlovodíky dodávány přímo od výrobce nebo dovozce 
podnikům pro vývoz mimo Unii, kde tyto částečně fluorované uhlovodíky nejsou 
následně dány k dispozici pro jakékoli jiné strany v rámci Unie, před vývozem; [..] 

Zamýšlení uživatelé Článek 19 (6): [..] 
Podniky musejí archivovat ověřovací zprávu po dobu minimálně pěti let. Zpráva 
ověření musí být k dispozici na požádání příslušného orgánu dotčeného členského 
státu a Komise. 

Podrobnosti o podniku 

Název organizace  
Adresa organizace  

DIČ   
Kontakt 
(Jméno a Příjmení) 
příjmenípříjmení) 

 

Kontaktní email  
Podrobnosti o zprávě o F-plynech 

Rok hlášení  
Aktivity  výrobce EU: 

 HFC (příloha I, část 1) 
 Jiné fluorované plyny z přílohy I nebo přílohy II 

Nařízení (EU) č. 517/2014 
 Dovozce (plynů): 

 HFC (příloha I, oddíl 1) nebo směsí (včetně předem smíšených 
polyalkoholů) obsahující HFC 

 Jiné fluorované plyny z přílohy I nebo přílohy II 
Nařízení (EU) č. 517/2014 

 Vývozce plynů 
 Dovozce výrobků/zařízení obsahující fluorované plyny z přílohy I nebo II: 

 Dovozce zařízení na chlazení, klimatizaci nebo tepelných 
čerpadel, které jsou předem naplněny HFC nebo směsí HFC 

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

 Podnik v EU, který se zabývá likvidací plynů 
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Ověřené množství Celkový objem částečně fluorovaných uhlovodíků uvedený na trh 
EU na trh poprvé, jak je vypočítáno online a zobrazeno v tištěné zprávě F-
plynů v části hlášení 9C.  Nezapomeňte, že hranice 10 tun je vypočtena (v 
9C) před odečtením vyjmutého objemu. 

Množství zobrazené v 9C  

Ověření správnosti údajů podniku, který je uvedl na trh 10 000 tun CO2 ekvivalentu nebo více HFC 

STANOVISKO - ověřeno 
jako přesné 

 

 
 
 
 
Razítko a/nebo podpis, 
datum. 

Provedli jsme ověření údajů vykázaných výše uvedeným  
podnikem ve své roční zprávě o F-plynech. Na základě ověřování 
prohlašujeme, že jsou tyto údaje přesné. 

Komentáře, které ověření 
potvrzují: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Auditor a akreditační informace 

Jméno auditora  

Kontaktní adresa  

Datum smlouvy na 
ověření 

 

Auditor musí být 
buď: 

a) akreditován podle směrnice 2003/87/ES; nebo 
b) akreditován pro ověřování finančních výkazů podle právních předpisů 

dotyčného členského státu. 
Akreditační 
pověření 
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Příloha IV Některé obecné informace a vysvětlení 
 
 

IV.1. Co jsou fluorované skleníkové plyny a částečně fluorované 

uhlovodíky (HFC)? 
 

Fluorované skleníkové plyny jsou umělé chemické látky používané v několika 

odvětvích a aplikacích. Používají se k nahrazení určitých látek poškozující ozonovou 

vrstvu, například chlorfluoruhlovodíky (CFC) a hydrochlorfluoruhlovodíky (HCFC), 

jejichž používání je globálně ukončováno podle Montrealského protokolu. Přestože 

fluorované skleníkové plyny nepoškozují ozónovou vrstvu, významně přispívají ke 

klimatickým změnám. Dopad těchto plynů ve všech aplikacích je stejný, jako vliv 

celého leteckého odvětví. 
 

Pod pojmem "F-plyny" se rozumějí plyny uvedené v příloze I Nařízení F-plynů. Jsou 

to: 
 

1. částečně fluorované uhlovodíky (HFC) 

2. zcela fluorované uhlovodíky (PFC) 

3. fluorid sírový (SF6). 

 
Příloha II Nařízení uvádí "jiné fluorované skleníkové plyny" (plyny v příloze 

II). Patří sem nenasycené hydro(chlor)fluorouhlovodíky, fluorované ethery a alkoholy 

a jiné perfluorované sloučeniny . 
 

Výrazy „F-plyny“, „HFC“ a „plyny Přílohy II“ také zahrnuje jakékoli směsi (nebo 

"směs") obsahující některou z těchto tekutin. Plyny a směsi mohou být běžně 

známé pod různými jmény. Například HFC-134a je také známý jako R134a, a R404A 

je směs R125, R143a a R134a, z nichž všechny jsou HFC. 
 

Upozornění: Povinnost pro nezávislé ověření se vztahuje pouze na HFC a 

jakékoli směsi obsahující HFC! 
 
 

IV.2. Co znamená "potenciál globálního oteplování" (GWP)?  
 

Každý F-plyn a plyn Přílohy II má k sobě přiřazen "potenciál globálního oteplování" 

(GWP). Pro směsi se počítá GWP z jednotlivých součástí této směsi 11. GWP se používá 

k označení rozsahu, ve kterém plyn ohřívá atmosféru. To je přepočteno na 100 let 

potenciálu oteplování jednoho kilogramu F-plynu/plynu přílohy II v poměru k 

jednomu kilogramu CO2. 
 

GWP F-plynů a směsí, které jsou dnes běžně používané se pohybuje v tisících. R404A 
(GWP 3 922) je například 3 922x účinnější než CO2. Zamezení vstupu F-plynů do 

atmosféry je velmi účinný způsob, jak snížit emise. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

11 Metoda výpočtu je vysvětlena v příloze IV Nařízení. 
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Tabulka I: Potenciál globálního oteplování běžně používaných skleníkových plynů, chladiv a 
ostatních fluorovaných sloučenin 

 
Plyn GWP (AR412, 100 let) 

CO2 1 

Metan 25 

Oxid dusný 298 

HFC-134a 1 430 

R407C (směs s HFC) 1 774 

R410A (směs s HFC) 2 088 

R404A (směs s HFC) 3 922 

HFC-125 3 500 

PFC-14 7 390 

SF6 22 800 

 

IV.3. Co znamená „postupné snižování HFC“ a „systém kvót pro 

HFC“? 
 

Nařízení vyžaduje, aby množství HFC uváděné na trh v EU, bylo redukováno (nebo 

„postupně snižováno“) o 79 % v letech 2015 až 2030. HFC hodnoty jsou vypočteny 

jako CO2 ekvivalent (článek 15). Postupné snižování se provádí pomocí systému kvót 

HFC (článek 16), v rámci kterého výrobci a dovozci plynů obdrží kvóty, které 

omezují jejich právo na uvedení plynů na trh. 
 
 

IV.4. Držitelé kvót, zavedené a nové subjekty 
 

Výrobci a dovozci HFC plynů musí mít kvótu, aby mohli umístit HFC plyny na trh. 

„Zavedené“ podniky jsou takové, které uváděly plyny na trh v období let 2009-2012 

(článek 16(1)). Těmto společnostem je přidělena kvóta Evropskou komisí na základě 

jejich tržního podílu. 
 

Seznam zavedených podniků pro roky 2015-2017 naleznete na stránkách http://eur-

lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=OJ:JOL_2014_318_R_0008.13 Komise 

aktualizuje tento seznam, který je sestaven podle podniků z roku 2015, každé tři 

roky. 
 

„Nové subjekty“ jsou podniky, které nenahlásili uvedení na trh HFC plynů během 

určitého období vykazování (nebo původně referenčního období), ale mají v úmyslu 

tak učinit v příštím roce. Komise jim přidělila kvóty založené na prohlášení uvádějící 

jejich záměr umístit hromadné HFC na trh (článek 16(2)). Kvóta pochází z rezervy 

vytvořené pro tento účel a je přidělena na poměrném základu. 

 
 
 

12 AR4: Čtvrté hodnotící zprávy mezinárodního panelu pro změnu klimatu (IPCC) 
 

13 Prováděcí rozhodnutí Komise ze 31. října 2014 určující, podle Nařízení (EU) 

Č 517/2014 Evropského parlamentu a Rady o fluorovaných skleníkových plynech, referenční hodnoty pro období 1. ledna 

2015 do 31. prosince 2017 pro každého výrobce nebo dovozce, který vykázal uvedení na trh hydrofluorouhlovodíků podle 

Nařízení (EC) č. 842/2006 Evropského parlamentu a Rady (oznámeno pod C(2014) 7920) . 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=OJ%3AJOL_2014_318_R_0008
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=OJ%3AJOL_2014_318_R_0008
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=OJ%3AJOL_2014_318_R_0008
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Dovozci zařízení předem naplněného HFC nejsou považováni za dovozce plynů, nejsou 

ani nové („new entrant) ani zavedené subjekty (incubent). Tyto výrazy se vztahují 

pouze na výrobce a dovozce uvádějící plyny na trh. 
 
 

IV.5. Kdo je dovozce? 
 

Dovozce je právnická osoba dovážející plyn nebo zařízení, které projde celními 

orgány EU. Pro dodržování Nařízení o F-plynech, je papírová dokumentace na celnici 

relevantní, neboť poskytuje důkaz o dováženém zboží. Dovozce je identifikován v 

této dokumentaci jako "příjemce" (pole 8 celního prohlášení nebo jednotného 

správního dokladu (JSD)). 
 
Dovozci jsou obvykle podniky v EU, ale podniky mimo EU mohou také provádět dovoz. 

V tomto případě podnik mimo EU by měl být uveden jako "příjemce" (viz výše).14
 

 

Podniky jsou považovány za dovozce pouze pokud dovážejí zařízení ze zemí mimo 

EU. Společnosti nejsou považovány za dovozce, pokud jen kupují nebo prodávají 

předem naplněné zařízení podnikům v jiných členských státech. Přeprava mezi 

členskými státy není považována za dovoz/vývoz. 
 
 

IV.6. Ke kterému datu se dovoz uskutečňuje? 
 

Některé společnosti mohou mít potíže při určování data dovozu. Přestože neexistuje 

žádná právní definice data dovozu, je běžnou praxí za toto datum považovat den 

prvního celního odbavení. 
 
 

IV.7. Co znamená „uvedení na trh“? 
 

Článek 2 Nařízení definuje „uvedení na trh“ 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.“ 
 

To znamená, že pokud jsou plyny dodávány/dány k dispozici v EU, jsou považovány 

za uvedené na trh. Pokud jsou plyny dováženy do EU, jsou považovány za uvedené 

na trh, když jsou propuštěny do volného oběhu. Jsou-li například plyny dovezeny v 

režimu aktivního zušlechťovacího styku, nejsou považovány za uvedené na trh. 

Ostatní celní režimy, které nejsou považovány za uvádění na trh jsou dovoz pro 

tranzit, dočasné uskladnění, uskladnění v celním skladu nebo procedury bezcelní 

zóny.15
 

 

Totéž platí pro dovoz předem naplněného zařízení, tedy jen pokud je zařízení 

propuštěno do volného oběhu, je považováno za uvedené na trh. 

 
 
 
 
 

14 Pro import hromadných plynů pro podniky mimo EU potřebují společnosti "výhradního zástupce" v EU 

a podléhá povinnostem Nařízení jménem podniku mimo EU. 
 

15 Pokud tento dovoz nezůstal na celním území Společenství, déle než 45 dnů, nebo že jsou následně předány k propuštění do 

volného oběhu ve Společenství nebo zpracovány 
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IV.8. Co je předem naplněné zařízení? 
 

Předem naplněné zařízení v souvislosti Nařízením16 se vztahuje na zařízení, které je již 

(alespoň částečně) naplněno HFC chladivem nebo směsí, která obsahuje alespoň 

jednu HFC složku v době dovozu. Typicky se plnění provádí v průběhu výroby zařízení. 

Během instalace může být také nutné zvýšit objem plynů v zařízení, například z 

důvodů situace na místě instalace, jako je třeba potrubí převyšující standardní délku. 
 
 

IV.9. Jak zjistit, zda jsou překročeny hodnoty pro hlášení?  
 

Některé prahové hodnoty jsou definovány v jednotkách ekvivalentu CO2 (viz otázka  

2.3). Chcete-li převést hmotnost hlášených plynů na CO2 ekvivalent, použijte 

GWP, jak je uvedeno v přílohách I a II Nařízení. GWP vynásobeno metrickými 

tunami dá ekvivalent CO2. 1 metrická tuna látky s GWP 1000 má hodnotu 1000 

ekvivalentů CO2. Pro GWP směsi je metoda výpočtu GWP uvedena v příloze IV 

Nařízení. 
 
 

IV.10. Jaké jsou limity pro povinné hlášení? 
 
 
Článek 19 Nařízení definuje limity pro povinné hlášení. Každá společnost, která 

překročí prahové hodnoty v předchozím kalendářním roce, musí předložit zprávu do 

31. března každého roku. Prahové hodnoty se vztahují k součtu hlášených plynů 

nebo směsí; nelze je chápat jako platné pro každý plyn odděleně. Nové požadavky 

na vykazování ovlivní každého: 

 
1. výrobce, dovozce a vývozce, který vyrábí, dovezl nebo vyvezl jednu 

metrickou tunu nebo 100 tun ekvivalentu CO2 nebo více hlášených plynů. 

Hlášené množství plynů dovezené nebo vyvezené zahrnuje plyny, včetně plynů 

přepravených se zařízením za účelem plnění tohoto zařízení. 
 

2. podnik, který zlikvidoval 1 tunu nebo 1 000 tun ekvivalentu CO2 nebo více 

hlášených plynů; 
 

3. podnik, který použil 1 000 tun ekvivalentu CO2 nebo více hlášených plynů 

jako vstupní suroviny; 
 

4. podnik, který na EU trh uvedl 500 tun ekvivalentu CO2 nebo více hlášených 

plynů obsažených v dovezených výrobcích nebo zařízení, přičemž 

plyny ještě nebyly uvedeny na trh. Všimněte si, že uvedení na trh EU 

(viz definice v 2.4 níže) může být provedeno v roce následujícím po 

roce dovozu. 
 
 
 
 
 
 
 

 
16 V Nařízení o F-plynech se termín „předem naplněné zařízení“ vztahuje pouze na RACHP zařízení předem 

naplněné HFC, např. v článku 14. 


