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Vážený pane prezidente,
děkujeme za Vaši zprávu ze dne 18. března 2020, ve které žádáte o pozastavení plnění povinnosti
provádět povinné kontroly těsnosti zařízení s obsahem HFC látek během nouzového stavu.
Důvodem je omezení pohybu osob v souvislosti s vyhlášením nouzového stavu způsobeného
šířením viru SARS-CoV-2 a z něho plynoucí omezení přístupu k mnoha chladicím a klimatizačním
zařízením.
S ohledem na skutečnost, že provádění těchto kontrol vyžaduje v současné době nežádoucí
bezprostřední mezilidskou interakci, pokládáme za vhodné neplnění této povinnosti
nesankcionovat po dobu trvání nouzového stavu, respektive trvání karanténních a dalších opatření
omezujících volný pohyb fyzických osob.
Odklad těchto povinností možný není, členské státy nemohou z vlastní vůle měnit evropskou
legislativu. Nicméně je možné po určité období plnění těchto povinností nevymáhat. Tento postup
byl v obecné rovině ministerstvem již přijat a byl takto i zveřejněn v tiskové zprávě ze dne
19. 3. 2020, na kterou tímto odkazujeme:
https://www.mzp.cz/cz/news_200319-ohlasovaci-povinnosti-se-odkladaji-o-tri-mesice-MZP-sohledem-na-nouzovy-stav-zada-pardon

Obdobný postup pokládáme za adekvátní také ve vztahu k povinnosti provádět pravidelné kontroly
systémů detekce úniků zařízení obsahujících fluorované skleníkové plyny v objemu 500 tun
ekvivalentu CO2 podle čl. 5 nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 517/2014.
Dále povinnost podávání zpráv upravená v § 11 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.“), která má být splněna do 31. března, by neměla být ze strany České
inspekce životního prostředí rovněž sankcionována, a to v období od 1. dubna 2020 do 30. června
2020. Později uvedené datum tedy zároveň plní funkci náhradního nejzazšího termínu
pro podávání zpráv ve smyslu § 11 zákona č. 73/2012 Sb.
Závěrem uvádím, že v obdobném duchu byla instruována také Česká inspekce životního prostředí,
která vykonává funkci kontrolního a dozorového orgánu ve vztahu k legislativě upravující ochranu
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ozonové vrstvy a klimatického systému Země. Česká inspekce životního prostředí v této věci
zaujala obdobný postoj jako ministerstvo, více zde: http://www.cizp.cz/Ohlasovaci-povinnosti-sepro-soukromou-i-verejnou-sferu-odkladaji-o-tri-mesice.html.

S pozdravem
B
Bc. Kurt Dědič
ředitel odboru ochrany ovzduší
podepsáno elektronicky
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