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Vážený pan
Jiří Brož
Prezident
Svaz chladicí a klimatizační techniky
Poděbradská 24
190 00  Praha 9

Přeprava a skladování použitých chladiv –F plynů

Vážený pane prezidente,

k Vašemu dotazu ve věci přepravy a skladování použitých odsátých chladiv Vám sděluji 
následující.

Podle popisu, který byl poskytnut na jednání 21. 1. 2019, jde o situaci, kdy servisní technik odsaje 
použité chladivo (konkrétně se jedná o chladivo R404A/507) na provozovně zákazníka, převeze 
jej na domovskou provozovnu, kde je chladivo shromažďováno a následně buďto regenerováno 
nebo předáno k odstranění jako odpad osobě oprávněné k nakládání s odpady. Na jednání padl 
dotaz, kdy se odsáté chladivo stane odpadem a pod jakou kategorii ve smyslu zákona 
č. 185/2001 Sb., o odpadech spadá. 

Podle § 3 odst. 1, 2 a 4 zákona o odpadech je odpadem každá movitá věc, které se osoba zbavuje 
nebo má úmysl nebo povinnost se jí zbavit. Ke zbavování se odpadu dochází vždy, když osoba 
předá movitou věc k využití nebo k odstranění ve smyslu tohoto zákona nebo předá-li ji osobě 
oprávněné ke sběru nebo výkupu odpadů podle tohoto zákona bez ohledu na to, zda se jedná 
o bezúplatný nebo úplatný převod. Ke zbavování se odpadu dochází i tehdy, odstraní-li movitou 
věc osoba sama. Osoba má povinnost zbavit se movité věci, jestliže ji nepoužívá k původnímu 
účelu a věc ohrožuje životní prostředí nebo byla vyřazena na základě zvláštního právního předpisu.

Z výše uvedeného vyplývá, že odsáté chladivo se stane odpadem ve druhém z popisovaných 
případů, tedy při předání osobě oprávněné k nakládání s odpady k odstranění nebo využití. Při 
převozu odsátého chladiva od zákazníka na domovskou provozovnu, není třeba vést evidenci ani 
ohlašovat přepravu nebezpečného odpadu. Převoz odsátého chladiva na provozovnu v tomto 
případě proběhne v režimu shromažďování odpadů. Odsáté chladivo R404A/507 by v tomto 
případě bylo zařazeno jako odpad kategorie N katalogového čísla 14 06 01*.

V případě regenerace odsátého chladiva přímo na domovské provozovně není naplněna definice 
odpadu. Provozovatel se chladiva nezbavuje. Při této činnosti ovšem nesmí dojít k ohrožení 
životního prostředí např. únikem chladiva nebo jiných polutantů vznikajících při procesu 
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regenerace. V opačném případě by byla naplněna definice povinnosti zbavit se a tedy i definice 
odpadu.

S pozdravem

I
Ing. Jaromír Manhart
ředitel odboru odpadů

podepsáno elektronicky
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