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Praha dne 29. 8. 2019 
Č. j.: MZP/2019/780/1679 

R O Z H O D N U T Í  

Ministerstvo životního prostředí jako správní orgán příslušný podle ustanovení § 10 zákona 
č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“) a podle 
ustanovení § 22 písm. c) zákona č. 73/2012 Sb., o látkách, které poškozují ozonovou vrstvu, a 
o fluorovaných skleníkových plynech, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 73/2012 
Sb.“), k vydávání certifikátů podle § 10 téhož zákona, rozhodlo takto:

I. Vydává se: 

CERTIFIKÁT

číslo: 1679/19

držitel certifikátu: Karel Hrbek 

bytem Komenského 96, 252 28 Černošice

Datum narození: 21. 1. 1975  (dále jen „žadatel“)

II. Certifikát opravňující držitele certifikátu k výkonu činnosti podle § 10 odst. 1 a 

odst. 2 písm. a) a c) zákona č. 73/2012 Sb. a podle článku 4 odst. 1 nařízení Komise 

(ES) č. 304/2008, kterým se v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 

č. 517/2014 stanoví minimální požadavky  na certifikaci společností a pracovníků a podmínky 

pro vzájemné uznávání certifikace, pokud jde o stacionární systémy požární ochrany a hasicí 

přístroje obsahující některé fluorované skleníkové plyny (dále jen „nařízení Komise (ES) č. 

304/2008“) se vydává k těmto činnostem:

1) servis zařízení obsahujícího regulované látky,

2) kontrola těsnosti systémů požární ochrany obsahujících regulované látky,

3) kontrola těsnosti systémů požární ochrany obsahující fluorované skleníkové plyny,

4) znovuzískávání fluorovaných skleníkových plynů, rovněž pokud jde o hasicí přístroje,

5) instalace zařízení obsahujících fluorované skleníkové plyny,

6) údržba a servis zařízení obsahujících fluorované skleníkové plyny.

III. Při těchto činnostech musí držitel certifikátu dodržovat následující podmínky:
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a) Při kontrole těsnosti budou dodržovány podmínky a postupy obsažené v nařízení Komise (ES) 
č. 1497/2007, kterým se v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) 
č. 517/2014 stanoví standardní požadavky na kontrolu těsnosti stacionárních systémů požární 
ochrany obsahujících některé fluorované skleníkové plyny.  

b) Veškerá znovuzískaná množství látek definovaných v příloze I nařízení Evropského 
parlamentu a Rady (ES) č. 1005/2009 o látkách, které poškozují ozonovou vrstvu, v platném 
znění, se vždy předají ke zneškodnění oprávněným osobám (certifikovaným ke zneškodnění 
regulovaných látek podle § 10 odst. 1 a odst. 2 písm. f) zákona č. 73/2012 Sb.), nebo v případě 
látek definovaných v příloze I, skupina III a IX téhož nařízení, osobám certifikovaným ke 
skladování halonů pro potřeby jejich kritického použití podle § 10 odst. 2 písm. g) zákona č. 
73/2012 Sb.

Odůvodnění:

Doručením žádosti žadatele, o vydání certifikátu podle článku 4 odst. 1 nařízení Komise (ES) 
č. 304/2008 a podle § 10 odst. 1 a odst. 2 písm. a) a c) zákona č. 73/2012 Sb., bylo dne 
27. 8. 2019 v souladu s § 44 odst. 1 správního řádu zahájeno správní řízení v uvedené věci.      

Ministerstvo životního prostředí posoudilo obecné náležitosti žádosti dle správního řádu a 
náležitosti žádosti ve smyslu podmínek pro vydání certifikátu, které jsou uvedeny § 10 odst. 3 
zákona č. 73/2012 Sb. Žadatel doložil kopii Osvědčení, evidenční číslo 2019/008 ze dne 23. 8. 
2019, o složení teoretické a praktické zkoušky prováděné hodnotícím subjektem EAF protect 
s.r.o., Karlovarská 131/50, 350 02 Cheb - Hradiště, Česká republika.

Žadatel doložil všechny požadované podklady a tím splnil všechny zákonem předpokládané 
požadavky pro vydání certifikátu. S ohledem na výše uvedené skutečnosti rozhodlo Ministerstvo 
životního prostředí tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto rozhodnutí.

Poučení: 

Proti tomuto rozhodnutí lze podle § 152 odst. 1 správního řádu podat rozklad do 15 dnů 
ode dne jeho oznámení, podáním u Ministerstva životního prostředí, Vršovická 65, 100 10 Praha 
10. O rozkladu rozhoduje ministr životního prostředí. Včas podaný a přípustný rozklad má 
odkladný účinek.

Rozdělovník
Oznámení doručením do vlastních rukou:
Karel Hrbek 
Komenského 96, 252 28 Černošice

Stejnopis obdrží na vědomí po nabytí právní moci:
Česká inspekce životního prostředí, Ředitelství, oddělení ochrany ovzduší
Na Břehu 267/1a, 190 00  Praha 9

B
Bc. Kurt Dědič

ředitel odboru ochrany ovzduší
podepsáno elektronicky
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