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k materiálu Ministerstva životního prostředí 

Návrh vyhlášky, o provedení některých ustanovení zákona o látkách, které 

poškozují ozonovou vrstvu, a o fluorovaných skleníkových plynech  

 

V Praze dne 9. března 2023 
Č. j.: 31/6000/2023 

 

 

A. Obecná připomínka k předloženému materiálu  

1. Domníváme se, že předkladatel ve svém návrhu nezohlednil významnou část výrobků k 

požární ochraně, které obsahují fluorované skleníkové plyny ve významných počtech a objemech, 

a to stabilní hasicí zařízení – plynová hasicí zařízení, definovaná v normě ČSN EN 15004 Stabilní 
hasicí zařízení – Plynová hasicí zařízení. V ČR jsou v současnosti (tj. v roce 2023) instalovaná 

plynová hasicí zařízení v řádech stovek kusů, s obsahem desítek tun fluorovaných skleníkových 
plynů, které je nutné skladovat, recyklovat, regenerovat a v budoucnu řádně zneškodnit. Dále se 

domníváme, že není zohledněna Dohoda o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí 

(ADR). 

B. Zásadní konkrétní připomínky k předloženému materiálu  

1. Připomínka k  Příloze č .  3  

Požadujeme doplnit text následujícím způsobem: 

„Při provozu zvláštního skladu halonů a při znovuzískání regulovaných látek a fluorovaných 

skleníkových plynů při recyklaci výrobků a zařízení požární ochrany na konci jejich životnosti musí 
být současně dodrženy požadavky určené technickou normou ČSN EN 27201-2: Požární ochrana 

– Hasiva – Halogenované uhlovodíky – Část 2: Pokyny pro bezpečnou manipulaci a přepravu a 

požadavky normy ČSN EN 15004 Stabilní hasicí zařízení – Plynová hasicí zařízení .“. 

Odůvodnění: 

Plynová hasicí zařízení dle normy ČSN EN 15004 obsahují fluorované skleníkové plyny. 
Nezařazení požadavků normy ČSN EN 15004 do této vyhlášky by znamenalo, že není stanoven 

dostatečný právní rámec pro skladování a znovuzískání fluorovaných skleníkových plynů v 
porovnání s regulovanými látkami, které příloha 3 upravuje normou ČSN EN 27201-2. Norma EN 

15004 je již v návrhu vyhlášky uvedena, a to v Příloze 5, bod 6.  

2. Připomínka k Př íloze 3,  bod u 2.4.2  

Požadujeme doplnit text následujícím způsobem: 

„Analýza regulovaných látek a fluorovaných skleníkových plynů po recyklaci případně regeneraci 

a před opětovným použitím regulovaných látek a fluorovaných skleníkových plynů za jistí 
provozovatel zvláštního skladu jeho chemickou analýzu ke zjištění, zda recyklované případně 
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regenerované regulované látky a fluorované skleníkové plyny splňují požadavky technické normy 

ČSN EN 27201-1: Požární ochrana - Hasiva - Halogenované uhlovodíky - Část 1: Specifikace 
halonu 1211 a halonu 1301 a požadavky normy ČSN EN 15004 Stabilní hasicí zařízení – Plynová 

hasicí zařízení. Analýzu regulovaných látek a fluorovaných skleníkových plynů je nutné provést i 

před jeho recyklací v případě, že jsou pochybnosti o deklarovaném obsahu dodaných nádob s 

regulovanými látkami a fluorovanými skleníkovými plyny.“. 

Odůvodnění: 

Nezařazení požadavků normy ČSN EN 15004 (obsahují fluorované skleníkové plyny), by 

znamenalo, že není stanoven právní rámec pro jejich chemickou analýzu fluorovaných 

skleníkových plynů, tj. ke zjištění, zda recyklované případně regenerované fluorované skleníkové 

plyny splňují požadavky příslušné technické normy ČSN EN 15004.  

3. Připomínka k Př íloze č .  5,  bodu 6.   

Požadujeme doplnit text následujícím způsobem: 

„Regenerace hasiv je prováděna tak, aby výsledné hasivo mělo vlastnosti nově vyrobené látky 

v souladu s kritérii dle technických norem ČSN EN 27201-1 a ČSN EN 15004 a v souladu s nimi 

je prokazována jakost regenerovaných hasiv. Analýzy za  účelem ověření jakosti se provádějí v 
pravidelných intervalech stanovených výrobcem zařízení k  regeneraci hasiv, vždy však poté, co 

zařízení zregeneruje 500 kg halonů nebo 2000 kg fluorovaných skleníkových plynů a nejméně 
jednou za rok. Pro veškerou manipulaci a přepravu jsou používány postupy dle technické normy 

ČSN EN 27201-2, ČSN EN 15004 a Dohodě o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí 

(ADR).“. 

Odůvodnění: 

Doplnění ČSN k EN 15004 znamená sjednocení používaných názvů norem. Doplnění normy ČSN 

EN 15004 a Dohody ADR pouze upřesňuje stávající právní požadavky pro manipulaci a přepravu.  

 


