Praha dne 2.8.2020
Č. j.: MZP/2020/780/1390
Sp. zn.: ZN/MZP/2017/780/106

ROZHODNUTÍ
Ministerstvo životního prostředí, odbor ochrany ovzduší (dále jen „ministerstvo“ nebo
„správní orgán“), jako správní orgán příslušný podle ustanovení § 10 zákona č. 500/2004 Sb.,
správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), ve spojení s ustanovením
§ 32 a násl. zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů (dále
jen „zákon o ochraně ovzduší“), rozhodlo o žádosti právnické osoby ENVILA s.r.o., sídlem
Prodloužená 257, Polabiny, 530 09 Pardubice, IČO 60915871 (dále jen „žadatel“), ve věci změny
rozhodnutí o autorizaci k jednorázovému měření emisí podle ustanovení § 32 odst. 3 zákona
o ochraně ovzduší čj. 4326/740/02 ze dne 11. 4. 2003 a rozhodnutí čj. 591/740/05/Hl ze dne
20. 5. 2005, obě ve znění rozhodnutí čj. 3344/820/09/Hl ze dne 11. 11. 2009 (dále jen „žádost“),
takto:
I.
žadateli se vydává

AUTORIZACE K JEDNORÁZOVÉMU MĚŘENÍ EMISÍ
podle ustanovení § 32 odst. 1 písm. a) zákona o ochraně ovzduší.
II.
Rozsah autorizované činnosti žadatele:
Poř. č.

Znečišťující látka

Metoda stanovení

1.

tuhé znečišťující látky

gravimetrie

2.

oxid siřičitý

spektrometrie

3.

oxid uhelnatý

spektrometrie a elektrochemický článek

4.

oxidy dusíku

spektrometrie a elektrochemický článek

5.

organické látky vyjádřené
organický uhlík (TOC)

jako

celkový plamenoionizační

III.
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Odpovědná osoba podle ustanovení § 32 odst. 3 písm. c) zákona o ochraně ovzduší,
která jménem autorizované osoby provádí činnost jednorázového měření emisí, je Ing. Radan
Burian.
IV.
Při výkonu autorizované činnosti je autorizovaná osoba povinna postupovat
v souladu s ustanoveními § 6 a § 34 zákona o ochraně ovzduší a dále:
1. Uvádět pouze správné, úplné a nezkreslené údaje a dodržovat rozsah povinných náležitostí
protokolu o jednorázovém měření emisí stanovených v příloze č. 14 vyhlášky č. 415/2012
Sb., o přípustné úrovni znečišťování a jejím zjišťování a o provedení některých dalších
ustanovení zákona o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů.
2. Postupovat v souladu s pracovními postupy, metodami a zásadami uvedenými v dokladech
pro měření emisí doloženými k žádosti, kterou je povinna udržovat aktuální včetně odkazů
na platné právní předpisy.
3. Při jakékoli změně v obsahu předložených dokladů, včetně osob, které budou autorizovanou
činnost vykonávat, oznámit tuto skutečnost ministerstvu v zákonem o ochraně ovzduší
stanovené lhůtě.
IV.
Ruší se rozhodnutí o autorizaci k jednorázovému měření emisí čj. 4326/740/02 ze dne
11. 4. 2003 a rozhodnutí čj. 591/740/05/Hl ze dne 20. 5. 2005, obě ve znění rozhodnutí
čj. 3344/820/09/Hl ze dne 11. 11. 2009.

Odůvodnění
Dne 18. 6. 2020 byla ministerstvu doručena žádost žadatele. V souladu s ustanovením § 44
odst. 1 správního řádu bylo téhož dne zahájeno správní řízení čj. MZP/2020/780/1390 v uvedené
věci.
Ve své žádosti žadatel požaduje odebrání níže uvedených znečišťujících látek a metod stanovení
znečišťujících látek:
Znečišťující látka

Metoda stanovení

persistentní organické látky (PCDD/F, PCB, PAH)

plynová chromatografie a hmotnostní spektrometrie

fenol

fotometrie

oxid uhelnatý

plynová chromatografie

fluor a jeho plynné anorganické sloučeniny

potenciometrie
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brom a jeho plynné anorganické sloučeniny

fotometrie a potenciometrie

těkavé organické látky

plynová chromatografie

oxidy síry

odměrná

oxidy dusíku

odměrná

silné anorganické kyseliny

odměrná

methanol, ethanol, perchlorethylen, toluen

plynová chromatografie

kovy (As, Be, Cd, Co, Cr, Cu, Hg, Mn, Ni, Pb, Sb, AAS, ICP
Se, Sn, Te, Tl, V, Zn)
chlor, chlorovodík

fotometrie a odměrná

kyanovodík

fotometrie a odměrná

amoniak

fotometrie a potenciometrie

sulfan

fotometrie

formaldehyd, acetaldehyd

HPLC

tmavost kouře

podle Bacharacha a podle Ringelmanna

V souladu s ustanovením § 33 odst. 4 zákona o ochraně ovzduší ministerstvo odebere autorizaci
v případě, že dojde k podstatné změně podmínek, za kterých bylo rozhodnutí o autorizaci
vydáno. Žadatel ministerstvu oznámil podstatnou změnu podmínek, za kterých bylo rozhodnutí
o autorizaci k jednorázovému měření emisí vydáno, tj. změnu v rozsahu osvědčení o akreditaci
metod a postupů, u kterých tak stanoví prováděcí právní předpis (viz na webu veřejně dostupná
příloha osvědčení o akreditaci č. 267/2020 ze dne 23. 4. 2020 vydaného Českým institutem
pro akreditaci, o.p.s.) a současně žádá odebrání dalších výše v tabulce uvedených znečišťujících
látek a metod stanovení znečišťujících látek.
Po posouzení žádosti a upřesnění nesrovnalostí žádosti dne 29. 7. 2020, ministerstvo v souladu
s ustanovením § 33 odst. 4 zákona o ochraně ovzduší rozhodlo o zrušení rozhodnutí o autorizaci
k jednorázovému

měření

emisí

čj.

4326/740/02

ze

dne

11.

4.

2003

a

rozhodnutí

čj. 591/740/05/Hl ze dne 20. 5. 2005, obě ve znění rozhodnutí čj. 3344/820/09/Hl ze dne
11. 11. 2009 a jejich nahrazení vydáním nového rozhodnutí o autorizaci k jednorázovému
měření emisí bez výše v tabulce uvedených znečišťujících látek a metod stanovení znečišťujících
látek. Odpovědná osoba podle ustanovení § 32 odst. 3 písm. c) zákona o ochraně ovzduší, která
jménem autorizované osoby provádí činnost jednorázového měření emisí, zůstává nezměněna.
Z výše uvedených důvodů rozhodlo ministerstvo tak, jak je uvedeno ve výrokové části tohoto
rozhodnutí.
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Proti tomuto rozhodnutí lze podle ustanovení § 152 odst. 1 správního řádu podat rozklad do 15
dnů ode dne jeho doručení, podáním u Ministerstva životního prostředí, Vršovická 65, 100 10,
Praha 10. O rozkladu rozhoduje ministr životního prostředí. Dle ustanovení § 76 odst. 5
správního řádu má včas podaný a přípustný rozklad odkladný účinek.

I
Bc. Kurt Dědič
ředitel odboru ochrany ovzduší
podepsáno elektronicky

Rozdělovník
Oznámení doručením do vlastních rukou:
ENVILA s.r.o.
Prodloužená 257, Polabiny
530 09 Pardubice

Stejnopis obdrží na vědomí po nabytí právní moci:
Česká inspekce životního prostředí
ředitelství
Na Břehu 267/1a
190 00 Praha 9
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