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ROZHODNUTI
o)
Ministerstvo životnílro prostředí, orgán státní správy přísluŠnýpodle ustanovení § 43 PÍsm.
ve
znění
zákona č.8612002 Sb., o ochraně ovzdušía o změnč někteqých dalšíchzákonů,
pozdějšíchpředpisů (dálejen zákon o ochraně ovzduší), kvydávání certifikátŮ podte § 3l
oart. Ž zákonao ochraně ovzduší,po posouzení žádosti rozhodlo takto:
žadate]i, panu

bydliště:

Vlastimilu Hrstkovi

K vodárně 452.25'7 2? Čeréany

místo podnikání: K vodárně 452,257 22 Čerčany

lČltzgw§
se vydává

CERTIFÍKÁT
kategorie I
črsto z;oslto
ke kontrale těsnosti zařízenís fluorovanými skteníkovými plyny a regulovanými
látkarni, ke znovuzískávání fluorovaných skteníkových plynŮ a regulovaných látek,

k instalaci, údržběa servisu zatízenís fluoroyanými skleníkovými plyny
a regulovanými látkami

podle článku 5 odst. 1, naffzení Komise (ES) č. 3aY20O8, kterým se v souladu
Jnařízením Evropského par]amentu a Rady (ES) č. 842l?0a6 stanoví minimální
a podmínky pro vzájemnéuznávání k certifikaci společnostía pracovníkŮ,
požadavky
pokuo joe o chladicí a klimatizaění zaŤízenía tepelná čerpadla obsahující
některé fl uorované sk-lenftové piyny.

Při těchto činnostech budou dodrženy podmínky:

a)
b)

veškerá znovuzískaná množstvílátek definovaných v příloze I naíízeníEvroPského
parlamentu a Rady (Es) č.1005/2009 o látkách, které poŠkozujíozonovou vrstvu,
v platném znění, jako skupina I se vždy předají k likvidaci oprávněným osobám,
při kontrole těsnosti budou dodržovány podmínky a postupy obsaŽené v naffzení
komise (ES) č. 1516l2W7, kterým se v souladu s naffzením Evropského parlamentu
,stanoví standardní poŽadavky na kontrolu těsnosti
a Rady (ES) č. 84?/2006
stacionárních chladicích a klimatizačních zařízení a tepelných čerpadel obsahujících
některé í'luorované skleníkové plyny,
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c)

vést evidenci regulovaných látek odsátých z chladicího okruhu v kg a podávat hlášení
podle § 32 odst. l písm, d) zákona o ochraně ovzduší.

odůvodnění:

pan

Vlastimil Hrstka, Kvadárně 452, 257 22 Čerěany, IČ71298738, podal
dnež3.6.20l0 žádost o vydání certifikátu (kategorie t) ke kontrole těsnosti zaíízení

fluorovanými sktenftovými plyny a regulovanými látkami, ke znovuzískávání fluorovaných
sklenftových plynů a regulovaných látek, k instalaci, údržběa servisu zařízení s fluorovanými
skleníkovými plyny a regulovanými látkami podle článku 5 odst. I. nařízení Komise (ES)
ě.30312008 a podle § 31 odst. l písm. a) zákona o ochraně ovzduší.

s

Ministerstvo životního prostředí posoudilo náležitosti žádosti ve smyslu podmínek
pro vydání certifikátu, které jsou uvedeny v článku 4 odst, 2 písm.a) nařízení Komise (E§)
č. 303/2008. Pň vydání tohoto rozhodnutí posoudilo Ministerstvo životníhoprostředí, zda
žadatel splnil podmínky článku 5, odst. l. naffzení Komise (ES) č.30312008. Žadatel doložil
kopií Osvědčení,evidenčníěíslo 1310 ze dne |6, 6.2010, složeníteoretické a praktické
zkoušky uspořádané hodnotícím orgánem KaS, s.r.o., Dražkovice l57,533 33 Pardubice,
Česká republika, jak vyžaduje článek l1 tohoto nařízení, které zahrnuje minimální dovednosti
a znalosti stanovené v příloze v rámci dané kategorie.
Na základě posouzení splnění těchto předpokladů vydalo certifikát k výše uvedeným
činnostem, Zároveň stanovilo podmínky, zakteých se certifikát vydává.

Poučení;
Proti tomuto rozhodnutí lze podle § 81 odst. l zákana ě. 500l2aa4 Sb., správního řádu
v piatném znéní,podat odvotání (rozklad) k rozkladové komisi ministra životníhoprostředÍ,
ve lhůtě do 15 dnů ode dne jeho doručení,podáním u Ministerstva životního prostředí,
Vršovická 65, 100 l0 Praha i0. Odvolání proti tomuto rozhodnutí má podle § 85 odst. t
správního řádu odkladný účinek.
Tento certifikát nenahrazujejiná rozhodnutí vydávaná podle zákona o ochraně ovzduší
jiných
právních předpisů.
ani

Ing. Jan Kužel

ředitel odboru ochrany ovzduší

otisk kulatého razítka vlžp
červenébarvy č. 14

Na vědomí: ČtŽP, reait"lství, oddělení ochrany ovzduší
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ověřovací doložka konverze do dokumentu v listinné podobě
Ověřuji Pod ČÍslem50106 , Že tento dokument, který vznikl převedením
vstupu v elektronické podobě do podoby listinné, skládací se z.Llistů, se doslovně
shoduje s obsahem vstupu.
Ověřující osoba: Matej Velas
M
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Tento dokumedt vYniki konverzí do listinné podoby podle
§69a zákona nal2OO|Sb. z elektronického originálu
dokumentu, vYtvořeného zaměstnancem Ministerstva životníhoprostředí
(dále jen ,,ministerstvo,,
), z důvodu
nemožnosti zaslání do datové schránky adresáta.

k originálu dokumentu byla doplněna tato první strana ověřujícípravost
dokumentu.
Pokud jste adresát tohoto dokumentu a pře.,|ete si získat
tento dokument V elektronické podobě obraťte se
Prosím na odbor Protokolu ministerstva. Pokud máte podezření na neautetičnost
dokumentu, kontaktujte
neprodleně odbor protokolu ministerstva k ověřeni.
Celkový počet příloh: ks.

lv'1

risterstvo žiVotniho pro'!ředí, Vriovlcka l442/65, l00

10

Praha to, čc§ká repúb{ika, (1420)267l2tlll,Ww.mzp,cz,

]nfo@mzp,cz

