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9. Formát zpráv uvedených v odstavcích 1 až 
7 se stanoví řídícím postupem podle čl. 25 
odst. 2.
Od 1. ledna 2010 má být zahájen provoz Inte-

grovaného Systému Plnění Ohlašovacích Povinnos-
tí (ISPOP)  a zároveň ke dni 31. prosince 2009 měl být 
ukončen provoz Centrální ohlašovny. Prostřednictvím 
tohoto systému se bude podávat roční hlášení o regu-
lovaných látkách a F-plynech již za rok 2009. MŽP již na 
to upozornilo. 

Článek 28 – Kontroly

1. Členské státy provádějí s využitím přístupu 
založeného na rizicích kontroly, zda podni-
ky dodržují toto nařízení, včetně kontrol do-
vozu a vývozu regulovaných látek, jakož i vý-
robků a zařízení, jež obsahují tyto látky nebo 
jsou na nich závislé. Příslušné orgány člen-
ských států provádějí šetření, která Komi-
se pro účely tohoto nařízení považuje za ne-
zbytná.

2. S výhradou dohody Komise a příslušného or-
gánu členského státu, na jehož území má 
být šetření provedeno, jsou úředníci Komise 
úředníkům dotčeného orgánu nápomocni při 
výkonu jejich funkcí.

3. Při provádění úkolů, které jí ukládá toto naří-
zení, může Komise získávat všechny nezbyt-
né informace od vlád a příslušných orgánů 
členských států a od podniků. Současně se 
žádostí o informace podanou podniku za-
šle Komise kopii žádosti příslušnému orgá-
nu členského státu, na jehož území se sídlo 
podniku nachází.

4. Komise přijme vhodná opatření na podporu 
dostatečné výměny informací a na podporu 
spolupráce mezi vnitrostátními orgány a mezi 
těmito orgány a Komisí.

Komise přijme vhodná opatření na ochra-
nu důvěrné povahy informací získaných na 
základě tohoto článku.

5. Na žádost jiného členského státu může člen-
ský stát provést kontrolu podniků nebo šet-
ření podniků, které jsou podezřelé ze zapo-
jení do nedovoleného pohybu regulovaných 
látek a které působí na území tohoto člen-
ského státu.

Pravomoci kontrolních orgánů, které jim po-
skytuje toto Nařízení jsou značné. Mezi hlavní úko-
ly kontroly patří omezení nelegálního obchodu s re-
gulovanými látkami a plnění stanovených opatře-
ní na omezení úniků regulovaných látek do ovzduší. 
Zmocnění k provádění kontroly dodržování právních 
předpisů EU i národních, týkajících se regulovaných 
látek i F-plynů, mají Česká inspekce životního prostře-
dí (ČIŽP), Česká obchodní inspekce (ČOI) a celní or-
gány.

Článek 29 – Sankce

Členské státy stanoví sankce za porušení to-
hoto nařízení a přijmou veškerá opatření nezbyt-
ná k jejich uplatňování. Stanovené sankce musí 
být účinné, přiměřené a odrazující. Členské stá-
ty oznámí takto stanovené sankce Komisi do 
30. června 2011 a neprodleně jí oznámí všechny 
následné změny těchto ustanovení.

Sankce jsou již stanoveny v České republice záko-
nem č. 483/2008 Sb. Za nedodržování právních před-
pisů EU i národních, týkajících se regulovaných lá-
tek i F-plynů, může ČIŽP udělit pokutu do výše 2 mili-
onů Kč.

Kapitola VIII - Závěrečná ustanovení

Článek 30 – Zrušení

Nařízení (ES) č. 2037/2000 se zrušuje s účinkem 
ode dne 1. ledna 2010.

Nařízení (ES) č. 2037/2000 bylo zrušeno. Toto je tře-
ba vzít na vědomí pro certifikační zkoušky.

Článek 31 – Vstup v platnost

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým 
dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské 
unie.

Použije se ode dne 1. ledna 2010.
Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a pří-

mo použitelné ve všech členských státech.
Nařízení EU 1005/2009 bylo zveřejněno v Úřed-

ním věstníku EU dne 31. 10. 2009 a nabylo účinnosti 
od 1. ledna 2010. Platí přímo v celém rozsahu ve všech 
členských státech EU.
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