
Informace k nakládání s chladivem R22 po 1.1. 2015 

V případě, že po 1.1. 2015 provádíte servis nebo likvidaci zařízení s obsahem chladiva R22, je nutné 

dodržovat veškerá zákonná opatření týkající se manipulace s látkami, které poškozují ozonovou 

vrstvu a manipulace s nebezpečným odpadem. 

Chladivo R22, které znovuzískáte (odsajete) ze zařízení není možné dále nijak použít (opatření 

Nařízení EU 1005/2009 a zákona č. 73/20012) a automaticky se stává nebezpečným odpadem.  

Servisní organizace se stává původcem odpadu, protože vznikl z její činnosti a proto je za něj servisní 

organizace zodpovědná.  

Při servisu zařízení s obsahem chladiva R22 jsou nezbytnou součástí standardní dokumentace navíc 

také: 

 Štítky pro označení odpadu + identifikační list nebezpečného odpadu 

 Evidenční list pro přepravu nebezpečných odpadů (1 originál a 6 kopií) 

 Přepravní list ADR pro přepravu nebezpečných odpadů 

Odsáté chladivo R22 by mělo být uchováváno v tlakových lahvích označených dle požadavků zákona o 

odpadech a zatříděno pod katalogových číslem odpadů 140601.  

 

Přeprava odpadu-chladiva R22 

Do hmotnosti 333 kg lze zajistit jeho přepravu vlastními dopravními prostředky při dodržení 

následujících pravidel: 

 Vozidlo je vybaveno dle požadavků ADR (přeprava nebezpečných věcí) 

 Řidič vozidla je řádně proškolen 

 Ve vozidle je vyplněný přepravní list ADR a Evidenční list pro přepravu nebezpečných odpadů 

Při hmotnosti nad 333 kg je nutné zajistit přepravu specializovaným ADR přepravcem, kterému je 

nutné předat požadované dokumenty (přepravní list ADR a kopie Evidenčních listů pro přepravu 

nebezpečných odpadů).  

 

Ohlašovací povinnost 

Vyplnění Evidenčního listu pro přepravu nebezpečných odpadů (ELPNO) – je určeno v par. 40. zákona 

č. 185/2001 Sb. 

Odesilatel vyplní v ELPNO příslušné položky průpisem do všech sedmi listů. Ponechá si dopravcem 

potvrzený list 1 pro svou evidenci. 

Odesilatel zašle list 2 obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností v místě zahájení přepravy do 10 

dnů od jejího zahájení.  

Listy 3 – 7 se předají společně se zásilkou dopravci. 

Dopravce převezme listy 3 – 7 spolu se zásilkou. Vyplní v evidenčním listu příslušné položky průpisem 

do všech pěti listů. Po předání odpadu příjemci si ponechá příjemcem potvrzený list 6 pro svou 

evidenci.  



Příjemce odpadu potvrdí převzetí zásilky od dopravce do listu 3 – 7 a poté zašle list 3 obecnímu úřadu 

obce s rozšířenou působnosti v místě zahájení přepravy. List 4 zašle obecnímu úřadu obce 

s rozšířenou působností podle místa ukončení přepravy a list 5 zašle odesilateli odpadů a to do 10 

dnů od převzetí odpadu.  

Příjemce odpadu si ponechá list 7 pro svou evidenci.  

Odesílatel dopadu a příjemce odpadu jsou povinní archivovat evidenci podle odstavců 1 až 3 pod 

dobu nejméně  5 let.  

Od 1. ledna 2016 bude vedena elektronická evidence přepravy nebezpečných odpadů.  

V případě, že produkce je více než 100 kg nebezpečných odpadů, anebo 100 t ostatních odpadů za 

kalendářní rok, je povinen původce zasílat každoročně do 15. února následujícího roku pravdivé a 

úplné hlášení o produkci a nakládání s odpady (roční hlášení) – dle přílohy č. 20 vyhlášky č. 383/2001 

Sb., o podrobnostech nakládání s odpady. Hlášení se podává přes systém ISPOP. 

 

 

 


