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O B S A H :

483. Zákon, kterým se mění zákon č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů (zákon o ochraně
ovzduší), ve znění pozdějších předpisů

484. Zákon, kterým se mění zákon č. 119/2002 Sb., o střelných zbraních a střelivu a o změně zákona č. 156/2000 Sb., o ověřování
střelných zbraní, střeliva a pyrotechnických předmětů a o změně zákona č. 288/1995 Sb., o střelných zbraních a střelivu (zákon
o střelných zbraních), ve znění zákona č. 13/1998 Sb., a zákona č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších
předpisů, a zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, (zákon
o zbraních), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů

485. Zákon o přechodu Úrazové nemocnice v Brně a o změně zákona č. 290/2002 Sb., o přechodu některých dalších věcí, práv
a závazků České republiky na kraje a obce, občanská sdružení působící v oblasti tělovýchovy a sportu a o souvisejících změnách
a o změně zákona č. 157/2000 Sb., o přechodu některých věcí, práv a závazků z majetku České republiky, ve znění zákona č. 10/
/2001 Sb., a zákona č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů

486. Vyhláška, kterou se stanoví odborné činnosti související se zabezpečením vydávání a řádné distribuce českých technických
norem a úplata za jejich poskytování



483

ZÁKON

ze dne 10. prosince 2008,

kterým se mění zákon č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů
(zákon o ochraně ovzduší), ve znění pozdějších předpisů

Parlament se usnesl na tomto zákoně České repu-
bliky:

Čl. I

Zákon č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně
některých dalších zákonů (zákon o ochraně ovzduší),
ve znění zákona č. 521/2002 Sb., zákona č. 92/2004 Sb.,
zákona č. 186/2004 Sb., zákona č. 695/2004 Sb., zákona
č. 180/2005 Sb., zákona č. 385/2005 Sb., zákona č. 444/
/2005 Sb., zákona č. 186/2006 Sb., zákona č. 212/2006
Sb., zákona č. 222/2006 Sb., zákona č. 230/2006 Sb.,
zákona č. 180/2007 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona
č. 25/2008 Sb., zákona č. 37/2008 Sb. a zákona č. 124/
/2008 Sb., se mění takto:

1. § 1 včetně nadpisu a poznámek pod čarou č. 1,
1a, 1b a 1c zní:

„§ 1

Předmět úpravy

(1) Tento zákon zapracovává příslušné předpisy
Evropských společenství1), zároveň navazuje na přímo
použitelné předpisy Evropských společenství1a),1b)
a upravuje

a) práva a povinnosti osob a působnost správních
úřadů při ochraně vnějšího ovzduší před vnášením
znečišťujících látek lidskou činností,

b) podmínky pro další snižování množství vypouště-
ných znečišťujících látek působících nepříznivým
účinkem na život a zdraví lidí a zvířat, na životní
prostředí nebo na hmotný majetek,

c) práva a povinnosti osob a působnost správních
úřadů při ochraně ozonové vrstvy Země před ne-
příznivými účinky regulovaných látek a při ochra-
ně klimatického systému Země před nepříznivými
účinky fluorovaných skleníkových plynů a další
nástroje ke snižování množství látek ovlivňujících
klimatický systém Země.

(2) Tento zákon se nevztahuje na vnášení radionu-
klidů do životního prostředí, které je upraveno zvlášt-
ním právním předpisem1c).

1) Například Směrnice Rady ze dne 23. prosince 1991, kterou

se normalizují a racionalizují zprávy o provádění některých
směrnic týkajících se životního prostředí (91/692/EHS),
Směrnice Rady 96/62/ES ze dne 27. září 1996 o posuzování
a řízení kvality ovzduší, Směrnice Evropského parlamentu
a Rady 2000/76/ES ze dne 4. prosince 2000 o spalování od-
padů, Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2001/80/ES
ze dne 23. října 2001 o omezení emisí některých znečišťují-
cích látek do ovzduší z velkých spalovacích zdrojů.

1a) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2037/2000
ze dne 29. června 2000 o látkách, které poškozují ozonovou
vrstvu, v platném znění.

1b) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 842/2006
ze dne 17. května 2006 o některých fluorovaných skleníko-
vých plynech.
Nařízení Komise (ES) č. 303/2008 ze dne 2. dubna 2008,
kterým se v souladu s nařízením Evropského parlamentu
a Rady (ES) č. 842/2006 stanoví minimální požadavky
a podmínky pro vzájemné uznávání k certifikaci společností
a pracovníků, pokud jde o chladicí a klimatizační zařízení
a tepelná čerpadla obsahující některé fluorované skleníkové
plyny.
Nařízení Komise (ES) č. 304/2008 ze dne 2. dubna 2008,
kterým se podle nařízení Evropského parlamentu a Rady
(ES) č. 842/2006 stanoví minimální požadavky a podmínky
pro vzájemné uznávání k certifikaci společností a pracov-
níků, pokud jde o stacionární systémy požární ochrany a ha-
sicí přístroje obsahující některé fluorované skleníkové
plyny.
Nařízení Komise (ES) č. 305/2008 ze dne 2. dubna 2008,
kterým se podle nařízení Evropského parlamentu a Rady
(ES) č. 842/2006 stanoví minimální požadavky na certifikaci
pracovníků provádějících znovuzískávání některých fluoro-
vaných skleníkových plynů z vysokonapěťových spínacích
zařízení a podmínky pro vzájemné uznávání této kvalifi-
kace.
Nařízení Komise (ES) č. 306/2008 ze dne 2. dubna 2008,
kterým se podle nařízení Evropského parlamentu a Rady
(ES) č. 842/2006 stanoví minimální požadavky na certifikaci
pracovníků provádějících znovuzískávání rozpouštědel na
bázi některých fluorovaných skleníkových plynů ze zaří-
zení a podmínky pro vzájemné uznávání této kvalifikace.
Nařízení Komise (ES) č. 307/2008 ze dne 2. dubna 2008,
kterým se podle nařízení Evropského parlamentu a Rady
(ES) č. 842/2006 stanoví minimální požadavky na certifikaci
pracovníků provádějících znovuzískávání některých fluoro-
vaných skleníkových plynů z vysokonapěťových spínacích
zařízení a podmínky pro vzájemné uznávání této kvalifi-
kace.
Nařízení Komise (ES) č. 308/2008 ze dne 2. dubna 2008,
kterým se podle nařízení Evropského parlamentu a Rady
(ES) č. 842/2006 stanoví forma oznámení školicích a certifi-
kačních programů členských států.
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Nařízení Komise(ES) č. 1493/2007 ze dne 17. prosince 2007,
kterým se podle nařízení Evropského parlamentu a Rady
(ES) č. 842/2006 zavádí formát pro zprávu předkládanou
výrobci, dovozci a vývozci některých fluorovaných sklení-
kových plynů.
Nařízení Komise (ES) č. 1494/2007 ze dne 17. prosince
2007, kterým se podle nařízení Evropského parlamentu
a Rady (ES) č. 842/2006 stanoví způsob označování a další
požadavky na označování produktů a zařízení obsahujících
určité fluorované skleníkové plyny.
Nařízení Komise (ES) č. 1497/2007 ze dne 18. prosince
2007, kterým se v souladu s nařízením Evropského parla-
mentu a Rady (ES) č. 842/2006 stanoví standardní poža-
davky na kontrolu těsnosti stacionárních systémů požární
ochrany obsahujících některé fluorované skleníkové plyny.
Nařízení Komise (ES) č. 1516/2007 ze dne 19. prosince
2007, kterým se v souladu s nařízením Evropského parla-
mentu a Rady (ES) č. 842/2006 stanoví standardní poža-
davky na kontrolu těsnosti stacionárních chladicích a klima-
tizačních zařízení a tepelných čerpadel obsahujících některé
fluorované skleníkové plyny.

1c) Zákon č. 18/1997 Sb., o mírovém využívání jaderné energie
a ionizujícího záření (atomový zákon) a o změně a doplnění
některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.“.

2. V § 2 se odstavce 2 a 3 zrušují a zároveň se
zrušuje označení odstavce 1.

3. V § 5 odstavec 5 zní:

„(5) Emisní stropy pro vybrané znečišťující látky
pro jednotlivé stacionární zdroje a lhůty k jejich do-
sažení stanoví prováděcí právní předpis podle § 6
odst. 3 nebo krajský úřad podle § 17 odst. 9.“.

4. V § 13 odst. 2 se za slova „také pro“ vkládají
slova „Národní inventarizační systém, jehož prostřed-
nictvím ministerstvo zabezpečuje“.

5. V § 17 se za odstavec 8 vkládá nový odstavec 9,
který zní:

„(9) Na základě překročení přípustné úrovně zne-
čištění ovzduší stanoví krajský úřad ostatnímu stacio-
nárnímu zdroji s emisí tuhých znečišťujících látek přesa-
hující 30 tun ve sledovaném roce emisní strop na úrovni
nejvýše 70 % hodnoty průměrné roční emise tuhých
znečišťujících látek. Krajský úřad zároveň může zpřís-
nit stávající nebo stanovit další podmínky provozu.
Průměrná roční emise tuhých znečišťujících látek ostat-
ního stacionárního zdroje se vypočte z období před-
cházejících pěti let. V prvních dvou letech od jeho sta-
novení může být emisní strop na úrovni průměrné
roční emise. V následujících sedmi letech musí být
meziroční pokles emisního stropu rovnoměrný. Kraj-
ský úřad stanoví na návrh provozovatele nerovno-
měrný pokles emisního stropu za předpokladu, že bude
stanoven na úrovni nižší než 50 % hodnoty průměrné
roční emise. V takovém případě musí provozovatel do-
sáhnout emisního stropu do 9 let od jeho stanovení.
Pokles se uskuteční ve třech tříletých obdobích, při-

čemž v prvních dvou obdobích je nutné dosáhnout
vždy alespoň desetiprocentního snížení průměrné roční
emise.“.

Dosavadní odstavce 9 a 10 se označují jako odstavce 10
a 11.

6. V části první hlava III včetně nadpisů a pozná-
mek pod čarou č. 18 a 19 zní:

„HLAVA III

OCHRANA OZONOVÉ VRSTVY ZEMĚ
A KLIMATICKÉHO SYSTÉMU ZEMĚ

§ 23

(1) Ochranu ozonové vrstvy Země před nepřízni-
vými účinky regulovaných látek a ochranu klimatic-
kého systému Země před nepříznivými účinky fluoro-
vaných skleníkových plynů upravují přímo použitel-
né předpisy Evropských společenství1a),1b). Tato hlava
obsahuje ustanovení k jejich provedení a další ustano-
vení na ochranu ozonové vrstvy Země a klimatického
systému Země.

(2) Pro účely této hlavy se rozumí
a) provozovatelem fyzická nebo právnická osoba za-

jišťující technický provoz zařízení, které obsahuje
fluorované skleníkové plyny nebo regulované
látky; není-li taková osoba, považuje se za provo-
zovatele vlastník zařízení,

b) recyklací výrobků zpracování vyřazených vý-
robků za účelem znovuzískání regulovaných látek
nebo fluorovaných skleníkových plynů a materiá-
lového využití.

Předcházení emisím regulovaných látek

§ 24

(1) Ministerstvo vydá povolení k používání hy-
drochlorfluoruhlovodíků jako hasicích prostředků ve
stávajících systémech požární ochrany, pokud se pou-
žívají jako náhrada za halony, při splnění podmínek
uvedených v přímo použitelném předpisu Evropských
společenství upravujícím ochranu ozonové vrstvy Ze-
mě1a).

(2) Žádost o vydání povolení podle odstavce 1 ob-
sahuje

a) u fyzických osob oprávněných k podnikání ob-
chodní firmu, popřípadě jméno nebo jméno a pří-
jmení, identifikační číslo, bylo-li přiděleno, místo
podnikání, datum narození a adresu místa trvalého
pobytu na území České republiky nebo adresu
bydliště v jiném členském státě Evropské unie;
u právnických osob obchodní firmu, popřípadě
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název, právní formu, sídlo a popřípadě adresu
organizační složky na území České republiky,
a identifikační číslo, bylo-li přiděleno,

b) jméno, popřípadě jména, příjmení a adresu místa
trvalého pobytu na území České republiky, popří-
padě bydliště v zahraničí, odpovědného zástupce
právnické osoby, popřípadě fyzické osoby opráv-
něné k podnikání a

c) místo, kde je instalováno zařízení nebo výrobek
obsahující halon, jejich počet, druh a množství ná-
plně, druh a množství náhradního hydrochlorfluor-
uhlovodíku a způsob zneškodnění získaných ha-
lonů.

(3) Vzor žádosti o povolení k použití hydro-
chlorfluoruhlovodíků jako náhrady za halony stanoví
prováděcí právní předpis.

§ 25

(1) Osoba, která drží regulované látky, jejichž
použití je v rozporu s přímo použitelným předpisem
Evropských společenství1a), je povinna bez zbytečného
odkladu, nejpozději do 3 měsíců, tyto látky zneškodnit.
Pokud jí bylo vydáno rozhodnutí o udělení certifikátu
(dále jen „certifikát“) zneškodní regulované látky způ-
sobem stanoveným v certifikátu. Pokud není držitelem
certifikátu, je povinna ve stejné lhůtě zajistit předání
těchto látek osobě, která je držitelem certifikátu, (dále
jen „certifikovaná osoba“) a o předání regulovaných
látek provést zápis, který pro účely kontroly uchovává
po dobu 5 let.

(2) Znovuzískávání regulovaných látek při odstra-
nění zařízení na konci jeho životnosti může vykonávat
pouze osoba,

a) která je certifikovanou osobou pro znovuzískávání
fluorovaných skleníkových plynů podle přímo
použitelných předpisů Evropských společen-
ství1b), nebo

b) pro kterou tuto činnost vykonává certifikovaná
osoba pro znovuzískávání fluorovaných skleníko-
vých plynů podle přímo použitelných předpisů
Evropských společenství1b).

§ 26

(1) Provozovatel pevně instalovaného zařízení
s náplní regulované látky, které se při provozu nepře-
pravuje, je povinen prostřednictvím certifikované oso-
by zajistit kontrolu těchto zařízení, zejména jejich těs-
nosti, nejméně

a) jednou za 12 měsíců u zařízení s obsahem regulo-
vané látky nejméně 3 kg, s výjimkou hermeticky
uzavřených systémů, které jsou takto označeny
a obsahují méně než 6 kg regulované látky,

b) jednou za 6 měsíců u zařízení s obsahem regulo-
vané látky nejméně 30 kg,

c) jednou za 3 měsíce u zařízení s obsahem regulo-
vané látky nejméně 300 kg.

(2) Provozovatel zařízení obsahujícího nejméně
300 kg regulovaných látek je povinen instalovat sy-
stémy detekce úniků. Systémy detekce úniků provozo-
vatel kontroluje alespoň jednou za 12 měsíců.

(3) Provozovatel je povinen závady, které byly
zjištěny kontrolou nebo systémem detekce úniků
a které způsobují úniky regulovaných látek, odstranit
nejpozději do 30 dnů ode dne jejich zjištění. Do 30 dnů
od odstranění závady způsobující netěsnost zajistí pro-
vozovatel následnou kontrolu těsnosti zařízení.

(4) Provozovatel zařízení obsahujícího nejméně
3 kg regulovaných látek je povinen vést evidenční
knihu zařízení a uchovat ji pro účely kontroly v místě
provozu zařízení po dobu 5 let. Do evidenční knihy
zařízení se zaznamená množství náplně a druh regulo-
vané látky, datum servisních činností, úkony údržby
a revize spojené se zařízením, včetně kontroly úniku
regulované látky, registrační číslo osoby provádějící
servisní činnost, nebylo-li registrační číslo přiděleno,
potom jméno osoby a kontaktní adresu, stručný popis
provedené činnosti, včetně stručného popisu závady,
výsledek provedené revize, množství uniklé regulované
látky zjištěné výpočtem, množství a druh doplněné re-
gulované látky, množství a druh doplněného oleje,
množství odčerpané regulované látky nebo oleje a jeho
další použití nebo při předání třetí osobě číslo jejího
povolení, jméno a adresu, a při přechodu zařízení na
jinou regulovanou látku označení této nové regulované
látky a její množství. Vzor evidenční knihy zařízení
stanoví prováděcí právní předpis.

§ 27

(1) Výrobce, dovozce do České republiky, vý-
vozce z České republiky a přepravce regulovaných lá-
tek a výrobků, které obsahují regulované látky, jsou
povinni tyto látky a výrobky označit. Způsob označení
regulované látky a výrobku, který ji obsahuje, stanoví
prováděcí právní předpis.

(2) Výrobce, dovozce do České republiky a pře-
pravce výrobků, které obsahují regulované látky, jsou
povinni v průvodní dokumentaci uvádět název a ozna-
čení regulované látky, její množství a upozornění na
nebezpečí pro ozonovou vrstvu Země.

(3) Prodejce regulovaných látek a výrobků, které
obsahují regulované látky, je povinen je označit podle
odstavce 1, pokud označení nemají a z průvodní do-
kumentace je zřejmé, že výrobek tyto látky obsahuje.
Tuto povinnost prodejce nemá, pokud prokáže, že
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v průvodní dokumentaci nebyl obsah těchto látek uve-
den.

(4) Dovozce do České republiky a vývozce z Čes-
ké republiky regulovaných látek a výrobků, které ob-
sahují regulované látky, jsou povinni uvádět v celním
prohlášení název a označení regulované látky a kód
kombinované nomenklatury a předložit celnímu úřadu
příslušné oprávnění podle přímo použitelného předpisu
Evropských společenství1a).

(5) Výrobce, dovozce do České republiky, vý-
vozce z České republiky, prodejce a přepravce regulo-
vaných látek a výrobků, které obsahují regulované
látky, jsou povinni na vyžádání ministerstva, inspekce,
České obchodní inspekce nebo příslušného celního
úřadu předložit dodací list, případně celní doklady k je-
jich kontrole.

§ 28

(1) Osoba oprávněná k používání methylbromidu
pro karanténní a dezinfekční účely ochrany zboží před
přepravou je povinna písemně oznámit ministerstvu
množství používaného methylbromidu a účel takového
používání do 31. března za uplynulý kalendářní rok.

(2) Osoba, která použije regulovanou látku jako
vstupní surovinu nebo technologické činidlo, je po-
vinna písemně oznámit ministerstvu množství použité
látky, typ použití a výpočet nebo odhad emisí regulo-
vaných látek, ke kterým během takového používání
došlo. Oznámení osoba podává do 31. března za uply-
nulý kalendářní rok.

(3) Osoba, která skladuje halony nebo vlastní sy-
stémy požární ochrany a hasicí přístroje s halony, je
povinna oznámit ministerstvu jejich počet a množství
v nich obsažených halonů, opatření ke snižování jejich
emisí a odhad těchto emisí do 31. března za uplynulý
kalendářní rok. Údaje lze oznámit písemně nebo pro-
střednictvím integrovaného systému plnění ohlašova-
cích povinností v oblasti životního prostředí18). Vzor
formuláře pro oznámení údajů stanoví prováděcí právní
předpis.

§ 29

(1) Výrobce regulovaných látek a výrobků, které
je obsahují, je povinen platit poplatek za vyrobené
látky nebo výrobky ve výši 400 Kč za kilogram regu-
lované látky.

(2) Poplatek je příjmem Státního fondu životního
prostředí České republiky a je účelově vázán pro pou-
žití k ochraně ozonové vrstvy Země.

(3) Poplatku nepodléhají

a) regulované látky použité jako vstupní suroviny
pro přepracování na jiné chemické sloučeniny,

b) vyrobené regulované látky sloužící pouze pro
účely zajištění ochrany zdraví a života lidí v rámci
základní potřeby1b).

(4) Výrobce regulovaných látek nebo výrobků,
které je obsahují, je povinen si poplatek sám vypočítat
a uhradit jej Státnímu fondu životního prostředí České
republiky nejpozději do 30 dnů po vyskladnění vý-
robků včetně použití výrobků pro vlastní potřebu. Ne-
uhrazené poplatky vymáhá inspekce.

§ 30
Označování výrobků a zařízení

obsahujících fluorované skleníkové plyny

Výrobky a zařízení, u kterých přímo použitelné
předpisy Evropských společenství1b) vyžadují jejich
označení, lze na území České republiky uvést na trh
jen, pokud je jejich označení uvedeno v českém jazyce.

Společná ustanovení

§ 31

(1) Jen certifikovaná osoba může vykonávat čin-
nosti,

a) u kterých to stanoví přímo použitelné předpisy
Evropských společenství1b),

b) spočívající v servisu zařízení obsahujícího regulo-
vané látky,

c) spočívající v kontrole těsnosti chladicích a klimati-
začních zařízení obsahujících regulované látky,

d) spočívající v kontrole těsnosti systémů požární
ochrany obsahujících regulované látky,

e) spočívající ve znovuzískávání regulovaných látek
při recyklaci výrobků, nebo

f) spočívající ve zneškodňování regulovaných látek.

(2) Certifikát vydává ministerstvo nebo jím pově-
řená osoba.

(3) Certifikát k činnostem podle odstavce 1
písm. a) až d) se vydá osobě, která splňuje požadavky
stanovené přímo použitelnými předpisy Evropských
společenství1b).

(4) Certifikát k činnostem podle odstavce 1
písm. e) a f) se vydá osobě, která předloží

a) rozhodnutí krajského úřadu o udělení souhlasu
k provozování zařízení k využívání nebo odstra-
ňování odpadů,

b) doklad o školení fyzických osob vykonávajících
znovuzískávání nebo zneškodňování regulova-
ných látek; rozsah požadovaných znalostí k znovu-
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získávání nebo zneškodňování regulovaných látek
stanoví prováděcí právní předpis,

c) popis použité technologie a
d) v případě žádosti o certifikát k činnosti podle od-

stavce 1 písm. f) způsob zneškodnění regulova-
ných látek.

(5) Při výkonu činnosti podle odstavce 1 musí cer-
tifikovaná osoba dodržovat závazné postupy pro na-
kládání s regulovanými látkami nebo fluorovanými
skleníkovými plyny anebo zařízeními obsahujícími
tyto látky. Závazné postupy spočívající v kontrole těs-
nosti chladicích nebo klimatizačních zařízení anebo
systémů požární ochrany, obsahujících fluorované
skleníkové plyny, upravují přímo použitelné předpisy
Evropských společenství1b). Závazné postupy pro další
činnosti uvedené v odstavci 1 stanoví prováděcí právní
předpis.

(6) Ministerstvo může zrušit certifikát v případě,
že dojde k podstatné změně podmínek, za kterých byl
certifikát vydán, při závažném porušení podmínek uve-
dených v certifikátu nebo povinností stanovených
tímto zákonem anebo povinností stanovených přímo
použitelnými předpisy Evropských společenství1a) , 1b).

§ 32

(1) Osoba, která v kalendářním roce
a) získá od osoby z jiného členského státu Evropské

unie více než 100 kg fluorovaných skleníkových
plynů,

b) předá osobě do jiného členského státu Evropské
unie více než 100 kg fluorovaných skleníkových
plynů,

c) zneškodní více než 100 kg fluorovaných skleníko-
vých plynů, nebo

d) uvede poprvé na trh na území České republiky,
znovuzíská, recykluje, regeneruje nebo zneškodní
regulované látky,

podá nejpozději do 31. března následujícího kalendář-
ního roku ministerstvu zprávu, ve které uvede názvy
a množství získaných, předaných nebo zneškodněných
fluorovaných skleníkových plynů, s uvedením člen-
ského státu, ze kterého byly látky získány nebo do
kterého byly předány, původ látek, které byly zne-
škodněny, nebo názvy a množství regulovaných látek
uvedených na trh, znovuzískaných, recyklovaných, re-
generovaných nebo zneškodněných, s uvedením pů-
vodu látek, které byly zneškodněny.

(2) Zprávu podle odstavce 1 a podle přímo použi-
telných předpisů Evropských společenství1b) podává
osoba prostřednictvím integrovaného systému plnění

ohlašovacích povinností v oblasti životního pro-
středí18). Vzor formuláře zprávy stanoví prováděcí
právní předpis.

§ 33

Osoba oprávněná k uznání odborné kvalifikace
podle zákona o uznávání odborné kvalifikace19) se po-
važuje za certifikovanou osobu, pokud prokáže, že spl-
ňuje kvalifikační požadavky stanovené jiným členským
státem Evropské unie k výkonu činností podle § 25
odst. 1 nebo má certifikát vydaný jiným členským stá-
tem Evropské unie podle přímo použitelných předpisů
Evropských společenství1b) a je zapsána v seznamu cer-
tifikovaných osob podle § 34.

§ 34

Ministerstvo vede a uveřejňuje způsobem umož-
ňujícím dálkový přístup seznam certifikovaných osob.
Seznam obsahuje název nebo jméno a příjmení certifi-
kované osoby, její sídlo nebo místo podnikání, telefon
nebo adresu elektronické pošty.

18) Zákon č. 25/2008 Sb., o integrovaném registru znečišťování
životního prostředí a integrovaném systému plnění ohlašo-
vacích povinností v oblasti životního prostředí a o změně
některých zákonů.

19) Zákon č. 18/2004 Sb., o uznávání odborné kvalifikace a jiné
způsobilosti státních příslušníků členských států Evropské
unie a o změně některých zákonů (zákon o uznávání od-
borné kvalifikace), ve znění pozdějších předpisů.“.

7. V části první se hlava IV včetně nadpisu a po-
známky pod čarou č. 19a zrušuje.

8. Poznámky pod čarou č. 13a a 13b se zrušují.

9. V § 38 se na konci odstavce 1 doplňuje věta
„Opatření ke zjednání nápravy uloží orgán ochrany
ovzduší rovněž výrobci, dovozci a prodejci výrobků
s limitním obsahem těkavých organických látek, po-
ruší-li povinnosti stanovené tímto zákonem.“.

10. § 39 včetně nadpisu zní:

„§ 39

Opatření k nápravě při porušení povinností
souvisejících s ochranou ozonové vrstvy Země

a klimatického systému Země

(1) Při zjištění závažného porušení povinností
vyplývajících z ustanovení hlavy III nebo z ustanove-
ní přímo použitelných předpisů Evropských společen-
ství1a),1b) inspekce uloží právnické nebo fyzické osobě
porušující tyto povinnosti opatření k nápravě nebo na-
vrhne zrušení certifikátu, včetně odejmutí regulova-
ných látek, fluorovaných skleníkových plynů nebo vý-
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robků, které obsahují regulované látky nebo fluorované
skleníkové plyny, na náklady této osoby.

(2) Inspekce může uložit osobě uvedené v od-
stavci 1, aby učinila na svůj náklad opatření směřující
k nezávadnému zneškodnění, případně recyklaci nebo
regeneraci regulovaných látek, fluorovaných skleníko-
vých plynů nebo výrobků, které obsahují regulované
látky nebo fluorované skleníkové plyny. Podání odvo-
lání proti tomuto rozhodnutí nemá odkladný účinek.“.

11. V § 40 odst. 1 se na konci písmene b) tečka
nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno c), které zní:

„c) inspekce výrobci, dovozci a prodejci výrobků s li-
mitním obsahem těkavých organických látek, po-
ruší-li povinnosti uvedené v § 3 odst. 3.“.

12. V § 40 odstavec 9 zní:

„(9) Pokutu do 2 000 000 Kč uloží inspekce
osobě, která

a) poruší alespoň jednu z povinností uvedených
v § 25 až 28, § 29 odst. 1 a 4, § 31 odst. 1 a 5 nebo
§ 32 odst. 1,

b) poruší alespoň jednu z povinností uvedených
v ustanoveních přímo použitelného předpisu
Evropských společenství upravujícího podmínky
ochrany ozonové vrstvy Země1a),

c) poruší alespoň jednu z povinností uvedených
v ustanoveních přímo použitelných předpisů
Evropských společenství1b).“.

13. V § 40 odst. 12 se slova „ , nebo osobě, která
provádí činnost podle § 29 odst. 1 a 4 v rozporu s § 29
odst. 5“ zrušují.

14. V § 43 písmeno g) zní:

„g) zabezpečuje inventarizaci emisí a propadů látek
ovlivňujících klimatický systém Země prostřednic-
tvím Národního inventarizačního systému podle
§ 13 odst. 2,“.

15. V § 43 písm. n) se slovo „a“ nahrazuje čárkou
a na konci textu písmene n) se doplňují slova „a osobou
pověřenou k vydávání certifikátů podle hlavy III“.

16. V § 43 písmeno o) zní:

„o) vydává a ruší certifikáty podle hlavy III,“.

17. V § 43 písmeno x) zní:

„x) vede a zveřejňuje seznam certifikovaných osob po-
dle hlavy III,“.

18. V § 43 se doplňují písmena y) a z), která znějí:
„y) je příslušným orgánem pro podávání zpráv podle

článku 6 nařízení Evropského parlamentu a Rady
(ES) č. 842/20061b),

z) určuje hodnotící orgán podle přímo použitelných
předpisů Evropských společenství1b).“.

19. V § 46 odst. 1 písm. n) se odkaz na poznámku
pod čarou č. 13a nahrazuje odkazem na poznámku pod
čarou č. 1a a na konci textu písmene n) se doplňují slova
„a o některých fluorovaných skleníkových plynech1b)“.

20. V § 46 odst. 2 písmeno b) zní:
„b) dodržování emisních limitů, emisních stropů, pří-

pustné tmavosti kouře a přípustné míry obtěžo-
vání zápachem u zvláště velkých, velkých a střed-
ních stacionárních zdrojů; dodržování limitního
obsahu těkavých organických látek ve výrobcích,
jejich dovoz, přepravu, prodej, označování, pře-
čerpávání, skladování a používání v souladu s pro-
váděcím právním předpisem,“.

21. V § 46 odst. 2 písmeno i) zní:
„i) plnění povinností uvedených v ustanoveních hla-

vy III nebo v přímo použitelných předpisech
Evropských společenství 1a),1b).“.

22. V § 46 odst. 2 se písmeno j) zrušuje.

23. § 47 včetně nadpisu zní:

„§ 47
Česká obchodní inspekce

Česká obchodní inspekce
a) kontroluje kvalitu paliv na vnitřním trhu v rozsahu

kvalitativních ukazatelů stanovených prováděcím
právním předpisem a technickými předpisy a za
zjištěné nedostatky ukládá pokuty podle zvlášt-
ního právního předpisu21),

b) kontroluje označování regulovaných látek v sou-
ladu s § 27 odst. 1 a fluorovaných skleníkových
plynů v souladu s § 30 a v případě zjištění porušení
povinnosti označování dává podnět inspekci k ulo-
žení pokuty.“.

24. V § 48 odst. 1 se na konci textu písmene m)
doplňují slova „a pro ostatní stacionární zdroje emisní
stropy podle § 17 odst. 9“.

25. § 51 včetně nadpisu zní:

„§ 51
Celní úřady

(1) Celní úřady
a) provádějí kontrolu dovozů, vývozů a uvádění na

trh regulovaných látek a výrobků, které je obsa-
hují, podle přímo použitelného předpisu Evrop-
ských společenství upravujícího podmínky ochra-
ny ozonové vrstvy Země1a),

b) provádějí kontrolu při uvádění na trh fluorova-
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ných skleníkových plynů a výrobků, které mohou
tyto látky a plyny obsahovat, podle přímo použi-
telného předpisu Evropských společenství o někte-
rých fluorovaných skleníkových plynech1b),

c) dávají podněty inspekci, zjistí-li porušení povin-
ností při provádění kontroly podle písmene a)
nebo b),

d) poskytují ministerstvu do 31. března údaje z celní
evidence za předchozí kalendářní rok podle pří-
lohy č. 9 k tomuto zákonu, které se týkají vývozů
a dovozů regulovaných látek a výrobků, které je
obsahují, a uvádění na trh fluorovaných skleníko-
vých plynů a výrobků, které je obsahují; obdobně
poskytují údaje z celní evidence, které se týkají
vývozu a dovozu paliv a výrobků, které obsahují
těkavé organické látky,

e) dávají podněty ministerstvu k uplatnění vrchního
státního dozoru,

f) spravují poplatky podle § 3a a 19.

(2) Celní úřady si při kontrole podle tohoto zá-
kona mohou vyžádat odbornou pomoc inspekce.“.

26. V § 52 odst. 1 písm. c) a d) se za slova „regu-
lovaných látek“ vkládají slova „nebo fluorovaných
skleníkových plynů“.

27. V § 52 odst. 1 písm. d) se za slova „regulované
látky“ vkládají slova „ , fluorované skleníkové plyny“.

28. V § 52 odst. 1 písm. e) se za slova „zakázané
regulované látky“ vkládají slova „nebo zakázaného
fluorovaného skleníkového plynu“ a za slova „regulo-
vanou látku“ se vkládají slova „nebo fluorovaný skle-
níkový plyn“.

29. V § 52 odst. 2 a 3 se za slova „regulovaných
látek“ vkládají slova „ , fluorovaných skleníkových
plynů“.

30. V § 52 odst. 3 se slova „právních předpisů
Evropských společenství upravujících podmínky
ochrany ozonové vrstvy Země13a)“ nahrazují slovy
„přímo použitelného předpisu Evropských společen-
ství1b)“.

31. V § 53 odst. 1 se slova „ , § 17 odst. 1 písm. a)
a § 51 písm. g)“ nahrazují slovy „a § 17 odst. 1
písm. a)“.

32. V § 54 se doplňují odstavce 15 až 17, které
včetně poznámky pod čarou č. 24 znějí:

„(15) Provozovatel dvou nebo více zdrojů uvede-
ných v odstavci 7 může namísto stropů a plánů snižo-
vání emisí pro tyto zdroje plnit emisní stropy, které
jsou součtem emisních stropů stanovených těmto zdro-
jům ke dni 1. ledna 2008. Nesmí přitom dojít k navýšení
emisí zdroje v aglomeraci. Vyřazením zdroje z národ-

ního programu snižování emisí ze stávajících zvláště
velkých spalovacích zdrojů postupem stanoveným pro-
váděcím právním předpisem24) se součet emisních
stropů sníží o podíl tohoto zdroje.

(16) Provozovatel, který se rozhodne plnit emisní
stropy, které jsou součtem emisních stropů stanove-
ných těmto zdrojům ke dni 1. ledna 2008, oznámí tuto
skutečnost správnímu úřadu, který je místně příslušný
k vydání integrovaného povolení (dále jen „úřad“) po-
dle zákona o integrované prevenci23). Na základě to-
hoto oznámení úřad upraví integrovaná povolení vy-
daná pro jednotlivé zdroje v souladu s odstavcem 15.
Povinnost provozovatele plnit emisní stropy, které jsou
součtem emisních stropů stanovených těmto zdrojům
ke dni 1. ledna 2008, je účinná ode dne, kdy provozo-
vatel své rozhodnutí plnit tyto emisní stropy oznámí
úřadu.

(17) Provozovatel oznámí ministerstvu vždy nej-
později k 31. březnu běžného roku rozložení předpo-
kládaného plnění emisního stropu po jednotlivých
zdrojích na daný kalendářní rok a ohlásí případnou
změnu tohoto rozložení nejméně 10 dní před jejím
uskutečněním.

24) Nařízení vlády č. 372/2007 Sb., o národním programu sni-
žování emisí ze stávajících zvláště velkých spalovacích
zdrojů.“.

33. V § 55 se odstavec 2 zrušuje.

Dosavadní odstavec 3 se označuje jako odstavec 2.

34. V § 55 odst. 2 se slova „§ 17 odst. 10“ nahra-
zují slovy „§ 17 odst. 11“ a slova „§ 24 odst. 7, § 25
odst. 7, § 27 odst. 2, § 29 odst. 12, § 30 odst. 4, § 33
odst. 5, § 35 odst. 3“ nahrazují slovy „§ 24 odst. 3, § 26
odst. 4, § 27 odst. 1, § 28 odst. 3, § 31 odst. 4 písm. b),
§ 31 odst. 5, § 32 odst. 2“.

35. V příloze č. 9 písm. d) úvodní části ustanovení
se slova „podle přílohy č. 4 nebo 10 k tomuto zákonu“
nahrazují slovy „podle přímo použitelného předpisu
Evropských společenství1a)“.

36. Příloha č. 10 se zrušuje.

Čl. II
Přechodná ustanovení

1. Povolení k zacházení s regulovanými látkami
a zápis do registru revizních techniků chladicích a kli-
matizačních zařízení vydané podle zákona č. 86/2002
Sb., ve znění účinném do dne nabytí účinnosti tohoto
zákona, se považují za certifikát podle § 31 odst. 1 zá-
kona č. 86/2002 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí
účinnosti tohoto zákona, a to se stejnou dobou plat-
nosti a v rozsahu podmínek v nich stanovených.
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2. Pro činnosti instalace, servisu, údržby chladi-
cích a klimatizačních zařízení s fluorovanými skleníko-
vými plyny a znovuzískávání fluorovaných skleníko-
vých plynů z chladicích a klimatizačních zařízení se do
4. července 2009 povolení k zacházení s regulovanými
chladivy, vydané podle zákona č. 86/2002 Sb., ve znění
účinném do dne nabytí účinnosti tohoto zákona, pova-
žuje za certifikát podle § 31 odst. 1 zákona č. 86/2002
Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto
zákona.

3. Pro činnosti instalace, servisu, údržby systémů
požární ochrany a hasicích přístrojů s fluorovanými
skleníkovými plyny, kontroly těsnosti fluorovaných
skleníkových plynů ze systémů požární ochrany a hasi-
cích přístrojů a znovuzískávání fluorovaných skleníko-
vých plynů ze systémů požární ochrany a hasicích pří-
strojů se do 4. července 2009 povolení k zacházení s re-
gulovanými hasivy, vydané podle zákona č. 86/2002
Sb., ve znění účinném do dne nabytí účinnosti tohoto
zákona, považuje za certifikát podle § 31 odst. 1 zá-
kona č. 86/2002 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí
účinnosti tohoto zákona.

4. Pro činnost znovuzískávání fluorovaných skle-
níkových plynů při recyklaci výrobků se do 4. července
2009 povolení ke znovuzískávání regulovaných látek
při recyklaci výrobků, vydané podle zákona č. 86/
/2002 Sb., ve znění účinném do dne nabytí účinnosti
tohoto zákona, považuje za certifikát podle § 31 odst. 1
zákona č. 86/2002 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí
účinnosti tohoto zákona.

5. Pro činnost kontroly těsnosti fluorovaných
skleníkových plynů z chladicích a klimatizačních za-
řízení se do 4. července 2009 zápis do registru techniků
chladicích a klimatizačních zařízení, který byl proveden
podle zákona č. 86/2002 Sb., ve znění účinném do dne

nabytí účinnosti tohoto zákona, považuje za certifikát
podle § 31 odst. 1 zákona č. 86/2002 Sb., ve znění
účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

6. Řízení zahájená přede dnem nabytí účinnosti
tohoto zákona se dokončí podle zákona č. 86/2002
Sb., ve znění účinném do dne nabytí účinnosti tohoto
zákona.

7. Osoba, která má povinnost podat zprávu podle
§ 32 odst. 1 zákona č. 86/2002 Sb., ve znění účinném
ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, podá tuto
zprávu prostřednictvím integrovaného systému plnění
ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí
poprvé za rok 2009. Pro ohlašování povinných údajů
za rok 2008 se použije způsob ohlašování podle zákona
č. 86/2002 Sb., ve znění účinném do dne nabytí účin-
nosti tohoto zákona.

8. Emisní strop podle § 17 odst. 9 nelze stanovit
pro zdroje, pro které bylo vydáno stavební povolení
u prvního objektu zdroje nebo jiné obdobné rozhod-
nutí po 1. lednu 2003 a prokáží, že používají nejlepší
dostupné techniky.

Čl. III
Zrušovací ustanovení

Nařízení vlády č. 117/2005 Sb., o některých opa-
třeních zabezpečujících ochranu ozonové vrstvy, se
zrušuje.

Čl. IV
Účinnost

Tento zákon nabývá účinnosti prvním dnem dru-
hého kalendářního měsíce následujícího po dni jeho
vyhlášení.

Vlček v. r.

Klaus v. r.

v z. Vondra v. r.
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