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VYHLÁŠKA

ze dne 29. června 2012,

kterou se mění vyhláška č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech
plnění povinné školní docházky, ve znění vyhlášky č. 454/2006 Sb.

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy sta-
noví podle § 19, § 20 odst. 8, § 23 odst. 3, § 26 odst. 4,
§ 27 odst. 6, § 31 odst. 1, § 38 odst. 7 a § 56 zákona
č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním,
vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon),
ve znění zákona č. 49/2009 Sb. a zákona č. 472/2011
Sb.:

Čl. I

Vyhláška č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání
a některých náležitostech plnění povinné školní do-
cházky, ve znění vyhlášky č. 454/2006 Sb., se mění
takto:

1. V § 1 odst. 2 se slova „do budovy“ nahrazují
slovy „a pobyt v budově“ a slova „dopoledního vy-
učování a nejméně 15 minut před začátkem odpoled-
ního vyučování“ se nahrazují slovy „vyučování a o pře-
stávce mezi dopoledním a odpoledním vyučováním“.

2. V § 1 odstavec 3 zní:

„(3) Žáci mohou mít v dopoledním vyučování
nejvýše 6 vyučovacích hodin a v odpoledním vyučování
nejvýše 6 vyučovacích hodin. Konkrétní počet vyučo-
vacích hodin stanoví škola s přihlédnutím k charakteru
vzdělávací činnosti a k základním fyziologickým potře-
bám žáků.“.

3. V § 1 se na konci odstavce 5 doplňují věty
„V případech hodných zvláštního zřetele lze zkrátit
některé desetiminutové přestávky na nejméně 5 minut
a přestávku mezi dopoledním a odpoledním vyučová-
ním na nejméně 30 minut. Při zkracování přestávek
ředitel školy přihlédne k základním fyziologickým
potřebám žáků.“.

4. V § 1 se odstavec 7 zrušuje.

5. V § 2 odst. 2 se slova „nebo potvrzení tento
průkaz nahrazující“ zrušují.

6. V § 2 odstavec 3 zní:

„(3) Pokud škola zařadí do školního vzdělávacího
programu základní plaveckou výuku, uskutečňuje ji
v rozsahu nejméně 40 vyučovacích hodin celkem bě-
hem prvního stupně.“.

7. V § 3 odst. 3 se slova „1 den“ nahrazují slo-
vy „2 dny“.

8. V § 4 se doplňují odstavce 8 a 9, které včetně
poznámky pod čarou č. 19 znějí:

„(8) Počet žáků ve třídě samostatně zřízené pro
žáky se zdravotním postižením a počet žáků indivi-
duálně integrovaných do třídy školy se řídí zvláštním
právním předpisem19).

(9) Do průměrného počtu žáků na třídu podle od-
stavců 1 a 3 až 5 se nezapočítávají třídy, pro které
stanoví zvláštní právní předpis odlišné nejnižší počty
žáků z důvodu vzdělávání žáků se speciálními vzdělá-
vacími potřebami.

19) Vyhláška č. 73/2005 Sb., o vzdělávání dětí, žáků a studentů
se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a stu-
dentů mimořádně nadaných, ve znění vyhlášky č. 147/
/2011 Sb.“.

9. V § 5 odst. 1 se slova „přihlásí alespoň 7 žáků
ve školním roce“ nahrazují slovy „při zahájení výuky
přihlásí alespoň 7 žáků“.

10. V § 6 odstavec 2 včetně poznámky pod čarou
č. 5 zní:

„(2) Žákovi, který plní povinnou školní docházku
ve škole mimo území České republiky5) nebo v zahra-
niční škole na území České republiky podle § 38
odst. 1 písm. c) školského zákona, a žákovi, který plní
povinnou školní docházku formou individuální výuky
v zahraničí6), poskytuje učebnice, učební texty a zá-
kladní školní potřeby podle odstavce 1 hrazené státem
spádová škola nebo jiná škola zapsaná ve školském rej-
stříku, kterou zvolil zákonný zástupce žáka (dále jen
„kmenová škola“).

5) § 38 odst. 1 písm. a) školského zákona.“.

11. § 9 zní:

„§ 9

(1) Ředitel školy zařadí žáka do třídy nebo sku-
piny žáků s rozšířenou výukou některého předmětu
nebo skupin předmětů stanovených školním vzděláva-
cím programem (dále jen „rozšířená výuka“) na základě
posouzení nadání a předpokladů žáka a se souhlasem
zákonného zástupce žáka.

(2) Žák je ze skupiny žáků nebo třídy s rozšířenou
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výukou přeřazen do skupiny žáků nebo třídy bez roz-
šířené výuky v případě, že dlouhodobě neprokazuje
předpoklady pro tuto výuku, nebo i z jiných závaž-
ných důvodů. Ředitel školy přeřadí žáka v rámci školy
na základě doporučení vyučujícího daného předmětu
a po projednání v pedagogické radě a se zákonným
zástupcem žáka zpravidla ke konci pololetí. Ze závaž-
ných důvodů, zejména zdravotních, může být žák pře-
řazen i v průběhu pololetí.

(3) Náležitosti vzdělávání žáků mimořádně na-
daných se řídí zvláštním právním předpisem19).“.

12. V § 10 odstavec 1 včetně poznámky pod čarou
č. 10 zní:

„(1) Krajský úřad ve spolupráci se zřizovateli škol
určí školy, ve kterých je na území kraje poskytována
bezplatná příprava k začlenění do základního vzdělá-
vání zahrnující výuku českého jazyka přizpůsobenou
potřebám žáků pro žáky cizince, kteří zde plní povin-
nou školní docházku10) (dále jen „jazyková příprava“).
Seznam těchto škol zveřejní krajský úřad způsobem
umožňujícím dálkový přístup.

10) § 20 odst. 5 a 6 školského zákona.“.

13. V § 10 odstavec 3 zní:

„(3) Ředitel školy, ve které žák plní povinnou
školní docházku, vyrozumí zákonného zástupce žáka
uvedeného v odstavci 1 do jednoho týdne po přijetí
žáka do školy o možnosti docházky do tříd pro jazy-
kovou přípravu.“.

14. V § 10 odst. 4 se věta první zrušuje.

15. V § 11 odst. 3 se věta druhá zrušuje.

16. V § 12 se odstavce 1 až 3 zrušují.

Dosavadní odstavce 4 a 5 se označují jako odstavce 1
a 2.

17. V § 12 odstavec 1 zní:

„(1) Délku a formu kurzu pro získání základního
vzdělání (dále jen „kurz“)11) určí ředitel školy, nejvýše
však v délce jednoho školního roku. Kurzy se zahajují
k začátku prvního nebo druhého pololetí.“.

18. V § 12 odst. 2 se slova „podle odstavce 1“
zrušují.

19. V § 13 odst. 4 se slova „denní nebo dálkové
formě vzdělávání v“ zrušují.

20. V § 13 odstavec 5 zní:

„(5) Žákovi, který byl v kurzu při zkouškách na
závěr kurzu hodnocen z jednoho nebo více předmětů
stupněm prospěchu 5 – nedostatečný nebo odpovídají-
cím slovním hodnocením, umožní ředitel školy vyko-
nání opravné zkoušky. Opravná zkouška je komisio-

nální a koná se nejpozději do šesti měsíců od poslední
zkoušky na závěr kurzu.“.

21. § 14 zní:

„§ 14

(1) Hodnocení výsledků vzdělávání žáků vychází
z posouzení míry dosažení výstupů pro jednotlivé
předměty školního vzdělávacího programu. Hodnocení
je pedagogicky zdůvodněné, odborně správné a doloži-
telné a respektuje individuální vzdělávací potřeby žáků
a doporučení školského poradenského zařízení.

(2) Pravidla hodnocení žáků jsou součástí škol-
ního řádu12) a obsahují zejména:

a) zásady a způsob hodnocení a sebehodnocení vý-
sledků vzdělávání a chování žáků, včetně získávání
podkladů pro hodnocení,

b) kritéria pro hodnocení.“.

22. § 15 a 16 včetně poznámek pod čarou č. 20
a 21 znějí:

„§ 15

(1) Při použití klasifikace se chování žáka ve škole
a na akcích pořádaných školou hodnotí na vysvědčení
stupni:

a) 1 – velmi dobré,

b) 2 – uspokojivé,

c) 3 – neuspokojivé.

(2) Při použití slovního hodnocení se výsledky
vzdělávání žáka v jednotlivých povinných a nepovin-
ných předmětech stanovených školním vzdělávacím
programem hodnotí tak, aby byla zřejmá úroveň vzdě-
lání žáka, které dosáhl zejména ve vztahu k očekávaným
výstupům jednotlivých předmětů školního vzděláva-
cího programu, ke svým vzdělávacím a osobnostním
předpokladům a věku. Slovní hodnocení zahrnuje po-
souzení výsledků vzdělávání žáka v jejich vývoji, ohod-
nocení přístupu žáka ke vzdělávání i v souvislostech,
které ovlivňují jeho výkon, a naznačení dalšího rozvoje
žáka; obsahuje také zdůvodnění a doporučení, jak
předcházet případným neúspěchům žáka a jak je pře-
konávat. Výsledky vzdělávání žáka na konci prvního
pololetí lze hodnotit souhrnně za všechny předměty.
Slovní hodnocení lze použít i pro hodnocení chování
žáka.

(3) Při použití klasifikace se výsledky vzdělávání
žáka v jednotlivých povinných a nepovinných předmě-
tech stanovených školním vzdělávacím programem
hodnotí na vysvědčení stupni prospěchu:

a) 1 – výborný,

b) 2 – chvalitebný,
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c) 3 – dobrý,

d) 4 – dostatečný,

e) 5 – nedostatečný.

(4) Při hodnocení podle odstavce 3 jsou výsledky
vzdělávání žáka hodnoceny tak, aby byla zřejmá úro-
veň vzdělání žáka, které dosáhl zejména ve vztahu
k očekávaným výstupům jednotlivých předmětů škol-
ního vzdělávacího programu, ke svým vzdělávacím
a osobnostním předpokladům a věku. Klasifikace za-
hrnuje ohodnocení přístupu žáka ke vzdělávání i v sou-
vislostech, které ovlivňují jeho výkon.

(5) Klasifikaci výsledků vzdělávání žáka v jednot-
livých předmětech a chování žáka lze doplnit slovním
hodnocením, které bude obsahovat i hodnocení klíčo-
vých kompetencí vymezených Rámcovým vzdělávacím
programem pro základní vzdělávání.

(6) Při hodnocení žáků cizinců, kteří plní v České
republice povinnou školní docházku, se úroveň zna-
losti českého jazyka považuje za závažnou souvislost
podle odstavců 2 a 4, která ovlivňuje jejich výkon.

§ 16

(1) Jestliže je žák z výuky některého předmětu
v prvním nebo ve druhém pololetí uvolněn20), uvádí
se na vysvědčení místo hodnocení slovo „uvolněn(a)“.

(2) Nelze-li žáka z některého nebo ze všech před-
mětů v prvním nebo ve druhém pololetí hodnotit ani
v náhradním termínu21), uvádí se na vysvědčení místo
hodnocení slovo „nehodnocen(a)“.

(3) Celkové hodnocení žáka se na vysvědčení vy-
jadřuje stupni:

a) prospěl(a) s vyznamenáním,
b) prospěl(a),
c) neprospěl(a),
d) nehodnocen(a).

(4) Žák je hodnocen stupněm

a) prospěl(a) s vyznamenáním, není-li v žádném z po-
vinných předmětů stanovených školním vzděláva-
cím programem hodnocen na vysvědčení stupněm
prospěchu horším než 2 – chvalitebný, průměr
stupňů prospěchu ze všech povinných předmětů
stanovených školním vzdělávacím programem
není vyšší než 1,5 a jeho chování je hodnoceno
stupněm velmi dobré; v případě použití slovního
hodnocení nebo kombinace slovního hodnocení
a klasifikace postupuje škola podle pravidel hod-
nocení žáků podle § 14 odst. 2,

b) prospěl(a), není-li v žádném z povinných před-
mětů stanovených školním vzdělávacím progra-
mem hodnocen na vysvědčení stupněm prospě-

chu 5 – nedostatečný nebo odpovídajícím slovním
hodnocením,

c) neprospěl(a), je-li v některém z povinných před-
mětů stanovených školním vzdělávacím progra-
mem hodnocen na vysvědčení stupněm prospě-
chu 5 – nedostatečný nebo odpovídajícím slovním
hodnocením nebo není-li z něho hodnocen na
konci druhého pololetí,

d) nehodnocen(a), není-li možné žáka hodnotit z ně-
kterého z povinných předmětů stanovených škol-
ním vzdělávacím programem na konci prvního po-
loletí.

20) § 50 odst. 2 školského zákona.
21) § 52 odst. 2 a 3 školského zákona.“.

23. Nadpis nad § 16 a poznámky pod čarou č. 13
a 13a se zrušují.

24. V § 17 odst. 1 se slovo „dlouhodobou“ nahra-
zuje slovem „mimořádně“.

25. V § 17 odst. 7 se slova „a jiného ocenění“ na-
hrazují slovy „ředitele školy“.

26. § 18 včetně nadpisu zní:

„Plnění povinné školní docházky ve škole
mimo území České republiky

nebo v zahraniční škole na území České republiky

§ 18

(1) Žák, který plní povinnou školní docházku ve
škole mimo území České republiky, může na základě
žádosti zákonného zástupce žáka konat za období nej-
méně jednoho pololetí školního roku, nejdéle však za
období dvou školních roků, zkoušku v kmenové škole
nebo ve škole zřízené při diplomatické misi České re-
publiky (dále jen „zkoušející škola“). Zkouška se koná:

a) ve všech ročnících ze vzdělávacího obsahu vzdělá-
vacího oboru Český jazyk a literatura, stanove-
ného Rámcovým vzdělávacím programem pro zá-
kladní vzdělávání,

b) v posledních dvou ročnících prvního stupně ze
vzdělávacího obsahu vlastivědné povahy vztahují-
cího se k České republice vzdělávacího oboru Člo-
věk a jeho svět, stanoveného Rámcovým vzděláva-
cím programem pro základní vzdělávání,

c) na druhém stupni ze vzdělávacího obsahu vztahu-
jícího se k České republice vzdělávacího oboru
Dějepis a ze vzdělávacího obsahu vztahujícího se
k České republice vzdělávacího oboru Zeměpis,
stanovených Rámcovým vzdělávacím programem
pro základní vzdělávání.

(2) Před konáním zkoušky předloží zákonný zá-
stupce žáka řediteli zkoušející školy vysvědčení žáka ze
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školy mimo území České republiky, včetně jeho pře-
kladu do českého jazyka, a to za období, za které se
zkouška koná. V případě pochybností o správnosti pře-
kladu je ředitel zkoušející školy oprávněn požadovat
předložení úředně ověřeného překladu. Po vykonání
zkoušky vydá ředitel zkoušející školy žákovi vysvěd-
čení.

(3) Pokud žák zkoušku podle odstavce 1 nekoná,
doloží zákonný zástupce žáka řediteli kmenové školy
plnění povinné školní docházky žáka předložením vy-
svědčení žáka ze školy mimo území České republiky za
období nejvýše dvou školních roků, včetně jeho pře-
kladu do českého jazyka, v termínech stanovených ře-
ditelem kmenové školy. V případě pochybností o správ-
nosti překladu je ředitel kmenové školy oprávněn po-
žadovat předložení úředně ověřeného překladu. Kme-
nová škola žákovi vysvědčení nevydává.

(4) Pokračuje-li žák, který konal zkoušky podle
odstavce 1, v plnění povinné školní docházky v kme-
nové škole, zařadí ho ředitel kmenové školy do pří-
slušného ročníku podle výsledků zkoušek.

(5) Pokračuje-li žák, který nekonal zkoušky podle
odstavce 1, v plnění povinné školní docházky v kme-
nové škole, zařadí ho ředitel kmenové školy do pří-
slušného ročníku po zjištění úrovně jeho dosavadního
vzdělání a znalosti vyučovacího jazyka.“.

27. Za § 18 se vkládají nové § 18a až 18d, které
znějí:

„§ 18a

(1) Žák, který plní povinnou školní docházku for-
mou individuální výuky v zahraničí, může na základě
žádosti zákonného zástupce žáka konat za období nej-
méně jednoho pololetí školního roku, nejdéle však za
období dvou školních roků, zkoušku ve zkoušející
škole. Zkouška se koná z každého povinného předmětu
vyučovaného v příslušných ročnících školního vzdělá-
vacího programu zkoušející školy, s výjimkou před-
mětů volitelných. Po vykonání zkoušky vydá ředitel
zkoušející školy žákovi vysvědčení.

(2) Pokud žák zkoušku podle odstavce 1 nekoná,
doloží zákonný zástupce žáka řediteli kmenové školy
plnění povinné školní docházky žáka předložením čest-
ného prohlášení zákonného zástupce o vzdělávání žáka
v době pobytu v zahraničí, a to za období nejvýše dvou
školních roků, v termínech stanovených ředitelem kme-
nové školy. Kmenová škola žákovi vysvědčení nevy-
dává.

(3) Pokračuje-li žák, který konal zkoušky podle
odstavce 1, v plnění povinné školní docházky v kme-
nové škole, zařadí ho ředitel kmenové školy do pří-
slušného ročníku podle výsledků zkoušek.

(4) Pokračuje-li žák, který nekonal zkoušky podle
odstavce 1, v plnění povinné školní docházky v kme-
nové škole, zařadí ho ředitel kmenové školy do pří-
slušného ročníku po zjištění úrovně jeho dosavadního
vzdělání a znalosti vyučovacího jazyka.

§ 18b

(1) Žák, který plní povinnou školní docházku
v zahraniční škole na území České republiky podle
§ 38 odst. 1 písm. c) školského zákona, s výjimkou škol
podle § 18c, koná za období nejméně jednoho pololetí
školního roku, nejdéle však za období dvou školních
roků, zkoušku v kmenové škole. Zkouška se koná ze
vzdělávacího obsahu podle § 18 odst. 1.

(2) Před konáním zkoušky předloží zákonný zá-
stupce žáka řediteli kmenové školy vysvědčení žáka ze
zahraniční školy na území České republiky, včetně jeho
překladu do českého jazyka, a to za období, za které se
zkouška koná. V případě pochybností o správnosti pře-
kladu je ředitel kmenové školy oprávněn požadovat
předložení úředně ověřeného překladu. Po vykonání
zkoušky vydá ředitel kmenové školy žákovi vysvěd-
čení.

(3) Pokračuje-li žák v plnění povinné školní do-
cházky v kmenové škole, zařadí ho ředitel kmenové
školy do příslušného ročníku podle výsledků zkoušek.

§ 18c

(1) Žákovi, který plní povinnou školní docházku
ve škole mimo území České republiky podle § 38
odst. 1 písm. a) školského zákona a nekonal zkoušky,
vydá ředitel kmenové školy vysvědčení, jestliže

a) ve vzdělávacím programu školy mimo území Čes-
ké republiky je na základě mezinárodní smlouvy
nebo v dohodě s Ministerstvem školství, mládeže
a tělovýchovy zařazen vzdělávací obsah podle § 18
odst. 1 a žák byl z tohoto obsahu hodnocen, nebo

b) žák je zároveň žákem poskytovatele vzdělávání
v zahraničí, který v dohodě s Ministerstvem škol-
ství, mládeže a tělovýchovy poskytuje občanům
České republiky vzdělávání ve vzdělávacím ob-
sahu podle § 18 odst. 1 a který žáka z tohoto vzdě-
lávacího obsahu hodnotil.

(2) Žákovi, který plní povinnou školní docházku
v zahraniční škole na území České republiky podle § 38
odst. 1 písm. c) školského zákona, v jejímž vzděláva-
cím programu je na základě mezinárodní smlouvy za-
řazen vzdělávací obsah podle § 18 odst. 1, byl z tohoto
vzdělávacího obsahu hodnocen zahraniční školou na
vysvědčení a v souladu s mezinárodní smlouvou neko-
nal zkoušky, ředitel kmenové školy vydá vysvědčení.

(3) Ředitel kmenové školy vydá vysvědčení podle
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odstavce 1 nebo 2 za období nejméně jednoho pololetí
školního roku, nejdéle však za období dvou školních
roků. Hodnocení ze vzdělávacího obsahu podle § 18
odst. 1 se na tomto vysvědčení uvede v případech podle
odstavce 1 písm. a) a odstavce 2 v souladu s vysvědče-
ním vydaným školou mimo území České republiky
nebo zahraniční školou na území České republiky
a v případě podle odstavce 1 písm. b) v souladu s osvěd-
čením vydaným zahraničním poskytovatelem vzděláva-
cího obsahu podle § 18 odst. 1.

(4) Pokračuje-li žák, kterému ředitel kmenové
školy podle odstavce 1 nebo 2 vydal vysvědčení,
v plnění povinné školní docházky v kmenové škole,
zařadí jej ředitel kmenové školy do příslušného ročníku
na základě tohoto vysvědčení.

§ 18d

(1) Žáka, který plnil povinnou školní docházku ve
škole zřízené při diplomatické misi České republiky
nebo konzulárním úřadu České republiky a pokračuje
v plnění povinné školní docházky v kmenové škole,
zařadí ředitel kmenové školy do příslušného ročníku
podle dosavadních výsledků vzdělávání doložených
vysvědčením.

(2) Žáka, na kterého se vztahuje povinná školní
docházka a který nekonal zkoušky podle § 18 až 18b
z jiných než touto vyhláškou stanovených důvodů, za-
řazuje ředitel kmenové školy do příslušného ročníku
po zjištění úrovně jeho dosavadního vzdělání a znalosti
vyučovacího jazyka.“.

28. V § 19 odst. 2 se na konci textu písmene a)
doplňují slova „zkoušející školy“.

29. V § 19 odstavec 4 zní:

„(4) Konkrétní obsah a rozsah zkoušky stanoví
ředitel zkoušející školy v souladu se školním vzděláva-
cím programem. Se stanoveným obsahem a rozsahem
zkoušky seznámí ředitel zkoušející školy s dostatečným
časovým předstihem zákonného zástupce žáka, nejpoz-
ději však při stanovení termínu zkoušky.“.

30. V § 19 se odstavec 5 zrušuje.

31. § 20 zní:

„§ 20

(1) Výsledek zkoušky stanoví komise hlasováním.
Výsledek zkoušky se vyjádří slovním hodnocením po-
dle § 15 odst. 2 nebo stupněm prospěchu podle § 15
odst. 3.

(2) Na vysvědčení žák není hodnocen z chování.
Na vysvědčení se uvede text: „Žák(yně) plní povinnou
školní docházku podle § 38 školského zákona.“

(3) Celkové hodnocení žáka se stanoví obdobně
podle § 16 odst. 3. Pro stanovení stupně celkového
hodnocení žáka je rozhodný výsledek zkoušky nebo
hodnocení na osvědčení vydaném podle § 18c odst. 3.

(4) Vykonal-li žák zkoušku ve škole zřízené při
diplomatické misi České republiky, zašle ředitel této
školy řediteli kmenové školy kopii vysvědčení a výpis
z dokumentace školy s údaji o žákovi.

(5) O zkoušce se pořizuje protokol, který se stává
součástí dokumentace školy.

(6) V případě, že zákonný zástupce žáka má po-
chybnosti o správnosti výsledku zkoušky, může požá-
dat o přezkoušení podle § 22.“.

32. § 21 se zrušuje.

33. V § 24 se za odstavec 2 vkládá nový odsta-
vec 3, který včetně poznámky pod čarou č. 22 zní:

„(3) Pokud je ve třídě školy vzděláván indivi-
duálně integrovaný žák22), vytvoří ředitel školy pod-
mínky odpovídající individuálním vzdělávacím potře-
bám žáka vedoucí k jeho všestrannému rozvoji.

22) § 3 vyhlášky č. 73/2005 Sb.“.

Dosavadní odstavec 3 se označuje jako odstavec 4.

Čl. II
Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. září 2012,
s výjimkou ustanovení čl. I bodů 26 až 32, která na-
bývají účinnosti dnem jejího vyhlášení.

Ministr:

Fiala v. r.
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257

VYHLÁŠKA

ze dne 12. července 2012

o předcházení emisím látek, které poškozují ozonovou vrstvu, a fluorovaných skleníkových plynů

Ministerstvo životního prostředí stanoví podle § 4
odst. 3, § 10 odst. 11 a § 11 odst. 4 zákona č. 73/2012
Sb., o látkách, které poškozují ozonovou vrstvu,
a o fluorovaných skleníkových plynech (dále jen „zá-
kon“):

§ 1

Předmět úpravy

(1) Tato vyhláška v návaznosti na přímo použi-
telné předpisy Evropské unie1) ,2) stanoví vzor evi-
denční knihy zařízení, vzory pro podávání zpráv, po-
stupy pro činnosti uvedené v § 10 odst. 1 a 2 zákona
s výjimkou postupů spočívajících v kontrole těsnosti
chladicích nebo klimatizačních zařízení anebo systémů
požární ochrany, obsahujících fluorované skleníkové
plyny, a rozsah požadovaných znalostí ke znovuzíská-
vání, regeneraci nebo zneškodňování látek, které po-
škozují ozonovou vrstvu (dále jen „regulovaná látka“).

(2) Tato vyhláška byla oznámena v souladu se
směrnicí Evropského parlamentu a Rady 98/34/ES ze
dne 22. června 1998 o postupu při poskytování infor-
mací v oblasti technických norem a předpisů a pravidel
pro služby informační společnosti, ve znění směrnice
98/48/ES.

§ 2

Vzor evidenční knihy zařízení

Vzor evidenční knihy zařízení podle § 4 odst. 2
zákona je uveden v příloze č. 1 k této vyhlášce.

§ 3

Vzory zpráv

Vzory pro podávání zpráv podle § 11 odst. 1 a 2
zákona jsou uvedeny v příloze č. 2 a 3 k této vyhlášce.

§ 4

Postupy pro nakládání s regulovanými látkami,
fluorovanými skleníkovými plyny nebo zařízeními

obsahujícími tyto látky

(1) Postupy znovuzískávání regulovaných látek

a fluorovaných skleníkových plynů při recyklaci vý-
robků domácího chlazení, postup a způsob kontroly
a evidence těchto látek jsou uvedeny v příloze č. 4 k této
vyhlášce.

(2) Postupy znovuzískávání regulovaných látek
a fluorovaných skleníkových plynů při recyklaci jiných
chladicích zařízení než výrobků domácího chlazení,
postup a způsob kontroly a evidence těchto látek jsou
uvedeny v příloze č. 4 k této vyhlášce.

(3) Postupy znovuzískávání regulovaných látek
a fluorovaných skleníkových plynů při recyklaci vý-
robků určených k požární ochraně, postup a způsob
kontroly a evidence těchto látek jsou uvedeny v příloze
č. 5 k této vyhlášce.

(4) Stupeň úpravy I a II závazné technologie podle
přílohy č. 4 k této vyhlášce se provádí v rámci jednoho
technologického celku; tímto celkem se rozumí pevně
instalovaná skupina technologických zařízení provozo-
vaných v rámci jednoho areálu nebo jednotlivé stupně
mobilní technologie přistavované do zařízení ke sběru
odpadů ke znovuzískávání regulovaných látek při recy-
klaci výrobků.

§ 5

Postupy pro kontrolu těsnosti chladicích okruhů
zařízení obsahujících regulované látky

(1) Před kontrolou těsnosti chladicích okruhů
zařízení s obsahem regulovaných látek certifikova-
ná osoba zkontroluje záznamy o zařízení, přičemž
zvláštní pozornost věnuje informacím o opakujících
se problémech a problémových oblastech.

(2) Certifikovaná osoba provádí kontroly násle-
dujících částí chladicích a klimatizačních zařízení nebo
tepelných čerpadel:

a) spoje,

b) ventily včetně vřeten,
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c) těsnění včetně těsnění na vyměnitelných dehydrá-
torech a filtrech,

d) části systému vystavené vibraci a

e) napojení na bezpečnostní a provozní zařízení.

(3) Při provádění kontroly těsnosti chladicího
a klimatizačního zařízení nebo tepelného čerpadla s ob-
sahem regulované látky použije certifikovaná osoba
metodu přímého měření uvedenou v odstavci 4 nebo
metodu nepřímého měření uvedenou v odstavci 7. Me-
tody nepřímého měření lze použít, pouze pokud z pa-
rametrů zařízení uvedených v odstavci 7, které mají být
analyzovány, vyplývá, jaká je náplň regulovaných látek
uvedená v záznamech o zařízení a pravděpodobnost
jejich úniku.

(4) Ke kontrole těsnosti lze použít jednu nebo více
následujících metod přímého měření:

a) kontrola chladicích okruhů a jejich součástí,
u nichž existuje riziko netěsnosti, pomocí zařízení
pro detekci plynu upravených pro chladivo pou-
žité v systému,

b) zavedení kapaliny pro UV detekci nebo vhodného
barviva do okruhu,

c) použití speciálního bublinového nebo mýdlového
roztoku.

(5) Při aplikaci přímých metod lze uplatnit násle-
dující postupy:

a) zařízení pro detekci plynu uvedená v odstavci 4
písm. a) jsou kontrolována jedenkrát za 12 měsíců,
aby bylo zajištěno jejich řádné fungování; citlivost
přenosných zařízení pro detekci plynů musí být
alespoň 5 g/rok,

b) zavedení kapaliny pro UV detekci nebo vhodného
barviva do chladicího okruhu se provádí, pouze
pokud výrobce zařízení schválil takové detekční
metody jako technicky možné; tuto metodu mo-
hou použít pouze pracovníci certifikovaní k prová-
dění činností, které představují zásah do chladicího
okruhu obsahujícího regulovanou látku, nebo

c) jestliže se pomocí metod uvedených v odstavci 4
nezjistí únik a části uvedené v odstavci 2 nevyka-
zují známky úniku, avšak certifikovaná osoba se
domnívá, že k úniku dochází, musí zkontrolovat
ostatní části zařízení, u kterých lze předpokládat
možnost úniku.

(6) Před přímým měřením tlakovou zkouškou po-
mocí dusíku bez obsahu kyslíku nebo pomocí jiného
plynu vhodného pro tlakovou zkoušku těsnosti je
třeba, aby osoba certifikovaná ke znovuzískávání regu-
lované látky z daného typu zařízení provedla znovu-
získání regulované látky z celého systému.

(7) Ke kontrole těsnosti nepřímou metodou po-

užije certifikovaná osoba vizuální a manuální kontrolu
zařízení a analýzu jednoho nebo více následujících pa-
rametrů:

a) tlak,

b) teplota,

c) proud kompresoru,

d) hladina kapalin,

e) množství doplněného chladiva.

(8) Každé podezření na únik regulované látky
musí být ověřeno kontrolou těsnosti pomocí metody
přímého měření podle odstavce 4.

(9) Použitá metoda kontroly těsnosti se zazna-
mená do evidenční knihy zařízení.

§ 6

Postupy pro kontrolu těsnosti systému
požární ochrany obsahujícího regulované látky

(1) Před kontrolou těsnosti systému požární
ochrany certifikovaná osoba zkontroluje záznamy o za-
řízení, přičemž zvláštní pozornost věnuje informacím
o opakujících se problémech a problémových oblas-
tech.

(2) Při zjišťování poškození a známek netěsnosti
provádí certifikovaná osoba vizuální kontrolu ovláda-
cích prvků, zásobníků, spojů, které jsou vystaveny
tlaku, a dalších součástí.

(3) Podezření na netěsnost zakládají tyto situace:

a) pevně instalovaný systém detekce úniků hlásí únik,

b) zásobník vykazuje snížení tlaku o více než 10 %
po odečtení vlivu teploty, nebo

c) zásobník vykazuje úbytek množství hasicí látky
o více než 5 %.

(4) Řádné fungování měřičů tlaku a zařízení na
sledování hmotnosti kontroluje certifikovaná osoba
jednou za 12 měsíců.

(5) Použitý postup kontroly těsnosti se zazna-
mená do evidenční knihy zařízení.

§ 7

Rozsah požadovaných znalostí ke znovuzískávání,
regeneraci nebo zneškodňování regulovaných látek

(1) Rozsah požadovaných znalostí v rámci školení
fyzických osob, které provádějí znovuzískávání regu-
lovaných látek a jinak manipulují s regulovanými lát-
kami v rámci recyklace výrobků:

a) základní znalosti o ochraně ozonové vrstvy a práv-
ních předpisech v oblasti ochrany ozonové vrstvy,

b) základní znalosti o koncepci Potenciálu poškozo-
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vání ozonové vrstvy a o využívání regulovaných
látek,

c) způsob plnění a vyprázdnění lahví s regulovanými
látkami v kapalném i plynném skupenství,

d) způsob zjišťování množství regulované látky
v lahvi,

e) požadavky na správné postupy při manipulaci,
skladování a přepravě regulovaných látek,

f) způsob obsluhy přístroje pro odsávání regulova-
ných látek,

g) způsob správné manipulace s vyřazenými vý-
robky,

h) způsob vedení evidence a

i) základní znalosti o fyzikálních a chemických vlast-
nostech regulovaných látek včetně postupů jejich
recyklace a regenerace.

(2) Rozsah požadovaných znalostí v rámci školení
fyzických osob, které manipulují s regulovanými lát-
kami v rámci jejich regenerace:

a) základní znalosti o ochraně ozonové vrstvy a práv-
ních předpisech v oblasti ochrany ozonové vrstvy,

b) základní znalosti o koncepci Potenciálu poškozo-
vání ozonové vrstvy a o využívání regulovaných
látek,

c) způsob plnění a vyprázdnění lahví s regulovanými
látkami v kapalném i plynném skupenství,

d) způsob zjišťování množství regulované látky
v lahvi,

e) požadavky na správné postupy při manipulaci,
skladování a přepravě regulovaných látek,

f) způsob obsluhy přístroje pro regeneraci regulova-
ných látek,

g) způsob vedení evidence a

h) základní znalosti o fyzikálních a chemických vlast-
nostech regulovaných látek včetně postupů jejich
recyklace a regenerace.

(3) Rozsah požadovaných znalostí v rámci školení
fyzických osob, které manipulují s regulovanými lát-
kami v rámci jejich zneškodnění:

a) základní znalosti o ochraně ozonové vrstvy a práv-
ních předpisech v oblasti ochrany ozonové vrstvy,

b) základní znalosti o koncepci Potenciálu poškozo-
vání ozonové vrstvy a o využívání regulovaných
látek,

c) požadavky na správné postupy při manipulaci,
skladování a přepravě regulovaných látek,

d) způsob vedení evidence,

e) základní znalosti o fyzikálních a chemických vlast-
nostech regulovaných látek včetně postupů jejich
zneškodnění a

f) způsob plnění a vyprázdnění lahví s regulovanými
látkami v kapalném i plynném skupenství a způsob
zjišťování množství regulované látky v lahvi.

(4) Ustanovení odstavce 3 písmena f) se nepoužije,
pokud se jedná o školení fyzických osob, které mani-
pulují s regulovanými látkami, které jsou dopravovány
potrubím z místa vzniku do místa zneškodnění.

(5) Školení podle odstavců 1, 2 a 3 zajišťuje pro-
vozovatel, který provádí znovuzískávání, regeneraci
a zneškodňování regulovaných látek.

§ 8

Přechodné ustanovení

Evidenční kniha zařízení podle vzoru stanoveného
ve vyhlášce č. 279/2009 Sb., o předcházení emisím re-
gulovaných látek a fluorovaných skleníkových plynů,
ve znění účinném do dne nabytí účinnosti této vyhláš-
ky, se považuje za evidenční knihu zařízení podle § 2
této vyhlášky, s výjimkou evidenční knihy nově zave-
dené po 1. lednu 2014, u které lze použít pouze vzor
stanovený v příloze č. 1 k této vyhlášce.

§ 9

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. září 2012,
s výjimkou ustanovení § 7 odst. 2, které nabývá účin-
nosti dnem 1. ledna 2013.

Ministr:

Mgr. Chalupa v. r.
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