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V polovině dubna zveřejnila Evropská komise (dále jen EK) návrh toho, jak si představuje 
novou regulaci fluorovaných skleníkových plynů (dále jen FSP) v EU. Protože je to dokument 
s nejvyšším významem pro členy SCHKT, připravil jsem malý rozbor toho, co návrh obsahuje 
a co je důležité zejména pro oblast instalace a servisu CHKT zařízení a tepelných čerpadel.  
 
Na úvod malé upozornění – dokument EK je zatím v podobě návrhu, o kterém ještě budou 
jednat členské státy a následně Evropský parlament (dále jen EP). O konečné podobě se tedy 
ještě bude jednat a je to příležitost pro organizace našeho typu pokusit se přes politiky ještě 
něco změnit, nebo upravit.  Předpokládaný vstup v platnost se plánuje nejpozději 1. 1. 2024.  
 
Na stránkách www.chlazeni.cz je vytvořena sekce, kde si můžete stáhnout celé znění návrhu 
(zatím pouze v angličtině) a dále prezentaci, kterou jsem k tomu vytvořil. Na 16. května 
plánujeme k tomuto tématu webinář kde si rádi vyslechneme Vaše názory a pokusíme se 
zodpovědět dotazy.  
Registraci na webinář můžete provést zde: https://app.livestorm.co/skolici-stredisko-chkt-a-
tc-s-r-o/otazky-a-odpovedi-k-nove-regulaci-f-plynu?type=detailed  
 

Přehled zásadních změn pro oblast instalace, provozu a servisu CHKT a TČ 
zařízení 
 

1. Rozšíření na více chladiv: doposud se regulace vztahovala na chladiva typu HFC, tedy 
fluorované uhlovodíky. V novém návrhu se rozšiřuje skupina regulovaných chladiv na 
„fluorované skleníkové plyny“ jejichž seznam je uveden v přílohách I, II a III.  
V praxi to znamená i skupinu chladiv HFO a všechny směsi, které tyto chladiva 
obsahují. 
 

2. Hranice pro vedení záznamů a provádění kontrol těsnosti: hranice 5/50/500 tun 
ekvivalentu CO2 zůstává jako dříve, ale k tomu přibyla hranice 1/10/100 kilogramů 
FSP, takže to nyní vypadá takto:  

• 5 tun eq, nebo 1 kg FSP  1X12 měsíců 

• 50 tun eq, nebo 10 kg FSP  1X6 měsíců 

• 500 tun eq, nebo 100 kg FSP  1X3 měsíce (detektor povinný) 
 
V praxi toto bude znamenat, že se tyto povinnosti budou nově vztahovat například 
na zařízení s minimálně 1 kg chladiva HFO 1234ze (používané v chillerech), atd.  

 
3. Certifikace: bude rozšířená na „fluorované skleníkové plyny uvedené v přílohách a 

jiné relevantní alternativy k FSP“. Bude se tedy nově vztahovat na chladiva typu HFO 
ale také na alternativní chladiva (uhlovodíky, CO2 , čpavek, apod.). 
Přesnou podobu zkoušek určí prováděcí nařízení, které ještě není vydané. Stávající 
certifikáty zůstanou v platnosti tak jak byly vydané – tedy na HFC chladiva. 
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4. Zákazy: zákazů opět přibylo, všechny jsou vypsané v příloze č. IV, zde je přehled těch, 
které se vztahují na CHKTČ zařízení. 

• U jednorázových nádob na chladivo, jejichž uvádění na trh je zakázáno už od 
roku 2007 konečně přibyl zákaz na jejich DISTRIBUCI A POUŽÍVÁNÍ 
 

• Zákaz servisu: od 1. 1. 2024 bude platit zákaz servisu všech zařízení obsahující 
FSP s GWP 2500 a vyšším (doposud tento zákaz platil pro zařízení od 40 tun 
ekvivalentu CO2). Do konce roku 2029 bude možné pro servis používat 
recyklované a regenerované chladivo. 

 

• Zákazy uvádění na trh: vždy se vztahuje na konkrétní typ zařízení a pouze na 
uvádění na trh v EU. Výrobky, které budou uvedeny na trh před datem 
platnosti zákazu mohou být prodávány a distribuovány ještě DVA roky po 
tomto datu. 

 

• 1.1.2024: Komerční chladničky a mrazničky s fluorovanými skleníkovými plyny 
s GWP 150 a víc 

 
 

• 1.1. 2024: Stacionární chladicí zařízení s fluorovanými skl. plyny s GWP nad 
2500 
 

• 1.1. 2025: klimatizace a tepelná čerpadla typu plug-in a ostatní nevyžadující 
instalaci (anglický termín self-contained), které obsahují fluorované 
skleníkové plyny s GWP nad150 

 
 

• 1.1. 2025 Stacionární splitové klimatizace a tepelná čerpadla obsahující 
fluorované skleníkové plyny s: 

i. Jmenovitým výkonem do 12 kW s F-plyny s GWP nad 150 s výjimkou 
splnění bezpečnostní normy 

ii. Jmenovitým výkonem nad 12 kW s F-plyny s GWP nad 750 s výjimkou 
splnění bezpečnostní normy 
 

Tento poslední zákaz vzbudí hodně emocí a bude pravděpodobně nejvíce diskutován. 
Můj výklad je takový, že pokud zařízení bude splňovat bezpečnostní podmínky 
stanovené normou, nebude se na něj zákaz vztahovat. Tento bod bude určitě nutné 
více specifikovat. 

 

Navrhované změny v systému kvót, kontrole dovozu a podávání zpráv 
 
Přidělování kvót na dovoz FSP 
Návrh novely regulace fluorovaných skleníkových plynů (dále jen FSP) zachovává systém kvót 
pro jejich umísťování na trh v EU a zůstává i nutnost vše dělat online přes tzv. F-gas portál. 
Kvóty budou přidělovány podle klíče uvedeného v příloze VIII těm subjektům, které splní 
následující: 

◦ Jsou zavedené v EU 



◦ Mají min. 3 roky zkušenosti s obchodováním s chemickými látkami 

◦ Zažádají o přidělení kvóty na F-gas portálu 

◦ Dodržely podmínky pro dovoz v předchozích letech (pokud nežádají poprvé) 

◦ Kvóty nebudou uděleny více subjektům, které mají stejného konečného 
vlastníka (pouze jednomu z nich) 

Nově návrh stanovuje poplatek ve výši 3 Euro za každou přidělenou tunu ekvivalentu CO2. 
Příjem z kvót bude použit na financování systému rozdělování kvót a dodržování jeho 
pravidel a údržbu IT systémů k tomu potřebných.   
Subjekt, který obdrží kvótu smí její libovolné množství převést jinému výrobci nebo dovozci 
v EU. Kvóta může být použita na dovoz samotného chladiva, nebo chladiva v předem 
naplněných zařízeních. Veškeré transakce s kvótami musí být prováděny přes F-gas portál.  
Podnikům, které překročily své kvóty lze poté, co bylo překročení zjištěno, kromě uložení 
sankcí rovněž přidělit pouze sníženou kvótu na období přidělování. Snížené množství se 
vypočte jako 200 % množství, o které byla kvóta překročena. 
 
 
Dovoz předem naplněných zařízení 
FSP obsažené v předem naplněných zařízeních musí být zahrnuty v kvótách pro dovoz. 
Dovozce/výrobce musí doložit prohlášení o shodě, kterým přebírají odpovědnost za dodržení 
opatření pro dovoz. Tuto dokumentaci je nutné uchovávat po dobu 5 let a zpřístupnit ji na 
vyžádání příslušným orgánům.  
Výše uvedená opatření se nevztahují na subjekty, které za kalendářní rok uvedou na trh FSP 
v zařízeních v množství menším než 100 tun ekvivalentu CO2.  
 
Podávání zpráv 
EK stanovuje povinnost podávání zpráv o pohybu FSP pro níže uvedené činnosti. Zprávy se 
podávají před F-gas portál k datu, které stanoví nařízení.  
Zprávy podává: 

• Každý výrobce, dovozce a vývozce, který během předchozího kalendářního roku 

vyrobil, dovezl nebo vyvezl částečně fluorované uhlovodíky nebo množství 

přesahující jednu metrickou tunu nebo 100 tun ekvivalentu CO2 jiných fluorovaných 

skleníkových plynů 

• Každý dovozce nebo výrobce, kterému byla přidělena kvóta nebo který získal kvóty, 

ale během předchozího kalendářního roku neuvedl na trh žádné množství částečně 

fluorovaných uhlovodíků musí podat tzv. nulovou zprávu 

• Každý podnik, který zneškodnil částečně fluorované uhlovodíky nebo množství 

přesahující jednu metrickou tunu nebo 100 tun ekvivalentu CO2 jiných fluorovaných 

skleníkových plynů. (POZOR zde se jedná o přímé zneškodnění nikoli předání ke 

zneškodnění! – poznámka autora) 

• Každý podnik, který během předchozího kalendářního roku použil 1 000 tun nebo více 

ekvivalentu CO2 fluorovaných skleníkových plynů uvedených v příloze I jako vstupní 

surovinu 

• Každý podnik, který během předchozího kalendářního roku uvedl na trh 100 tun nebo 
více ekvivalentu CO2 částečně fluorovaných uhlovodíků nebo 500 tun nebo více 
ekvivalentu CO2 jiných fluorovaných skleníkových plynů obsažených ve výrobcích 
nebo zařízení 

• Každý podnik, který obdržel jakékoli množství částečně fluorovaných uhlovodíků 
uvedené v čl. 16 odst. 2 (tj. FSP dovezené ke zneškodnění, používány jako vstupní 



suroviny, určené k přímému vývozu, určené pro vojenská zařízení, určené pro výrobu 
polovodičů) 

• Každý podnik, který regeneroval množství fluorovaných skleníkových plynů 
přesahující 1 metrickou tunu nebo 100 tun ekvivalentu CO2 

• Každý dovozce zařízení, který uvedl na trh předem naplněné zařízení obsahující 
alespoň 1 000 tun částečně fluorovaných uhlovodíků ekvivalentu CO2, a pokud tyto 
částečně fluorované uhlovodíky nebyly uvedeny na trh před naplněním zařízení, 

 
Každý podnik, který podle podá zprávu o uvedení na trh 1 000 tun ekvivalentu CO2 nebo více 
částečně fluorovaných uhlovodíků během předchozího kalendářního roku, musí zajistit, aby 
pravdivost zprávy byla potvrzena nezávislým auditorem, který je zaregistrován na F-gas 
portálu a je buď:  
a) akreditován podle směrnice 2003/87/ES, nebo  
b) akreditován pro ověřování finančních výkazů podle právních předpisů dotyčného 
členského státu 
 

 
Návrh na nový Phase-down 
 
Phase-down, neboli postupné snižování používání FSP na trhu v EU je málo nápadným, ale 
asi nejúčinnějším nástrojem regulace. Byl zaveden v roce 2015, kdy bylo zastropováno 
celkové množství F-plynů, které smí být v daném roce v EU použity. Toto množství se 
postupně snižuje a podle původního plánu se mělo do roku 2030 dosáhnout celkového 
snížení o 79 %.  
Návrh novely regulace ale počítá s rychlejší a přísnější variantou omezování, která by 
znamenala, že už v roce 2027 bychom klesli na 10 % a od roku 2030 dále by se na trhu 
objevovalo pouze 5 % celkového množství FSP než v roce 2015.  
Podle většiny profesních organizací je tento plán nereálný a zcela ignoruje současnou situaci 
na trhu. Více o tomto tématu v článku „Reakce na návrh regulace F-plynů“. 
 
 



 
Obr. 1: Porovnání původního schématu pro phase-down F-plynů (modře) s návrhem 
Evropské Komise na zrychlenou variantu (červeně). Vodorovně jsou značené roky, svisle 
procentní podíl množství F-plynů na trhu EU ve srovnání s referenčním rokem 2015. 
 
 


