Ministerstvo životního prostředí ČR
Odbor ochrany ovzduší
Vršovická 65
100 10 Praha
Datová schránka: 9gsaax4

Vydání certifikátu dle (EU) 2015/2067

Fyzická osoba podnikající

Žádost o vydání rozhodnutí o vydání certifikátu pro zacházení s regulovanými látkami a
fluorovanými skleníkovými plyny dle nařízení Komise (EU) č. 2015/2067.
CHLAZENÍ, KLIMATIZACE, TEPELNÁ ČERPADLA
Na základě úspěšného složení teoretické a praktické zkoušky u hodnotícího subjektu K a S, s.r.o.
Dražkovice 157, Pardubice 533 33 žadatele a níže jmenovaných zaměstnanců dle ustanovení § 10
zákona č. 73/2012 Sb., o látkách, které poškozují ozonovou vrstvu, a o fluorovaných skleníkových
plynech, žádám o vydání rozhodnutí o vydání certifikátu kategorie
,pro zacházení s regulovanými
látkami a fluorovanými skleníkovými plyny v oboru chladicí a klimatizační techniky a tepelných
čerpadel ve smyslu nařízení Komise (EU) č. 2015/2067.
JMÉNO A PŘÍJMENÍ:
IČ:
SÍDLO:
KONTAKTNÍ ADRESA:
DATOVÁ SCHRÁNKA:
e-mail: ___________________________

telefon: ____________________

Seznam certifikovaných zaměstnanců1:
Jméno a Příjmení, číslo a kategorie certifikátu
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
V ______________________

Dne ___________________
………………………………………………..
Podpis2

1

V případě, že je žadatel držitelem osvědčení o splnění teoretické a praktické zkoušky podle nařízení (EU) č.
2015/2067, se seznam nevyplňuje.
2
V případě, že nemáte zřízenou datovou schránku fyzické osoby, je nutné originál podepsané žádosti zaslat
poštou na výše uvedenou adresu Ministerstva životního prostředí ČR.

Svým podpisem stvrzuji souhlas se zveřejněním údajů dle § 13 zákona č. 73/2012 Sb. ve veřejně
přístupném seznamu.
Spolu s podáním žádostí je potřeba:
-

Zaslat kopii osvědčení o složení teoretické a praktické zkoušky u hodnotícího subjektu (OSVĚDČENÍ).
Zaslat kopii výpisu živnostenského rejstříku.
Zaslat čestné prohlášení jako doložení splnění podmínek uvedených v čl. 6, odst. 1, písm. a) a b)
nařízení Komise (EU) č. 2015/2067.
Zaslat kopie certifikátů zaměstnanců, které byly vydané v jiném členském státě EU (v případě, že je to
relevantní).
Zaplatit správní poplatek v hodnotě 1000 Kč.

Ministerstvo preferuje platbu bezhotovostním převodem na příjmový účet ministerstva.
Platbu v hodnotě 1000 Kč zašlete na bankovní účet Ministerstva životního prostředí,
číslo účtu 19-7628001/0710, variabilní symbol – 823, specifický symbol – IČO žadatele, konstantní
symbol – 0379, zpráva pro příjemce – „certifikát F-plyny [Příjmení žadatele]”.
Dle § 2 odst. 1 zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, v platném znění, podléhá vydání
certifikátu pro zacházení s regulovanými látkami a fluorovanými skleníkovými plyny podle § 10 a násl.
zákona č. 73/2012 Sb., o látkách, které poškozují ozonovou vrstvu, a o fluorovaných skleníkových
plynech, v platném znění, poplatkové povinnosti. Položka 22 písm. b) Přílohy zákona č. 634/2004 Sb.,
o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, určuje, že správní poplatek činí 1 000 Kč a hradí
se při podání žádosti o vydání výše uvedeného certifikátu.

Příklad Čestného prohlášení

Čestné Prohlášení
Já ………………………………………………, IČO…………………………………., četně prohlašuji, že zaměstnávám
fyzické osoby3 certifikované v souladu s čl. 3 nařízení Komise (EU) 2015/2067 pro vykonávání činností
vyžadujících certifikaci v dostatečném počtu pro zvládnutí očekávaného objemu činností, a že
fyzickým osobám vykonávajícím činnosti, pro které se vyžaduje certifikace, jsou k dispozici nezbytné
nástroje a postupy.
V ______________________

Dne _______________
………………………………………………..
Podpis

3

Za zaměstnance fyzické osoby podnikající se považuje také sám žadatel, je-li držitelem osvědčení o splnění
teoretické a praktické zkoušky.

