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Praha dne 17.12.2021  
Č. j.: MZP/2021/780/1797 
Sp. zn.: ZN/MZP/2020/780/197 

R O Z H O D N U T Í

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 společnosti ELVAC EKOTECHNIKA s.r.o., 
sídlem Tavičská 337/23, Vítkovice, 703 00 Ostrava, IČO 26839652 (dále jen „žadatel“), ve věci 
změny rozhodnutí o autorizaci k jednorázovému měření emisí podle ustanovení § 32 odst. 3 
zákona o ochraně ovzduší č. j. MZP/2018/780/706 ze dne 26. 9. 2018 (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 a roční ověření správnosti 
a kalibrace kontinuálního měřícího 
systému

2. oxid siřičitý iontová chromatografie a roční ověření 
správnosti a kalibrace kontinuálního 
měřícího systému, spektrometrie 

3. oxid uhelnatý spektrometrie a roční ověření správnosti 
a kalibrace kontinuálního měřícího 
systému, elektrochemický článek

4. oxidy dusíku chemiluminiscence a roční ověření 
správnosti a kalibrace kontinuálního 
měřícího systému, spektrometrie 
a elektrochemický článek
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5. organické látky vyjádřené jako 
celkový organický uhlík (TOC)

plamenoionizační

6. plynné anorganické sloučeniny chloru fotometrie a iontová chromatografie

7. plynné anorganické sloučeniny fluoru fotometrie a iontová chromatografie

8. kyanovodík, kyanidy fotometrie

9. sirovodík fotometrie

10. amoniak fotometrie

11. organické plyny a páry plynová chromatografie

12. persistentní organické látky (PCDD, 
PCDF; PCB, PAH)

HRGC-HRMS; 
GC/MS, HPLC/FLD

*)

13. kovy (Be, Te, Tl; As, Cd, Co, Cr, Cu, 
Hg, Mn, Ni, Pb, Sb, Se, Sn, V, Zn)

AAS, ICP;
AAS, ICP

*)

14. silné anorganické kyseliny (kromě 
HCl) vyjádřené jako H+

titrační, spektrometrie

15. plynné anorganické sloučeniny bromu iontová chromatografie

16. kyselina sírová iontová chromatografie

17. oxid dusný spektrometrie

*) Stanovení koncentrací znečišťujících látek v odebraných vzorcích je zajištěno 
ve spolupracujících akreditovaných laboratořích.

III.
Odpovědnými osobami podle ustanovení § 32 odst. 3 písm. c) zákona o ochraně ovzduší, 

které jménem autorizované osoby provádí činnost jednorázového měření emisí, jsou:

A. RNDr. Pavel Lazecký - všechny zkoušky uvedené ve výroku II., 
B. Stanislav Ročňák – zkoušky pod poř. č. 1 až 16 uvedené ve výroku II.

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.
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V.
Ruší se rozhodnutí o autorizaci k měření emisí č. j. MZP/2018/780/706 ze dne 

26. 9. 2018.

O d ů v o d n ě n í

Dne 15. 11. 2021 byla ministerstvu doručena žádost žadatele. V souladu s ustanovením § 44 
odst. 1 správního řádu bylo téhož dne zahájeno správní řízení v uvedené věci. Úhradu správního 
poplatku žadatel prokázal přiloženou kolkovou známkou.

Ve své žádosti žadatel požaduje rozšíření o stanovení N2O metodou spektrometrickou.

Posouzením žádosti bylo zjištěno, že tato nebyla předložena řádným způsobem, tzn. statutárním 
orgánem společnosti uvedeným v obchodním rejstříku, tj. v souladu s ustanovením § 30 odst. 1 
správního řádu, proto ministerstvo v souladu s ustanovením § 45 odst. 2 správního řádu, 
žadatele vyzvalo k podání žádosti předepsaným způsobem. Žadatel podáním dne 22. 11. 2021 
předložil žádost v souladu s ustanovením § 30 odst. 1 správního řádu a doplnil, že doklady 
žádosti podle ustanovení § 32 odst. 3 zákona o ochraně ovzduší již ministerstvu předložil, 
a to podáním č. j. MZP/2021/780/1284 ze dne 19. 8. 2021. 

Po posouzení dokladů bylo zjištěno, že žadatel ke své žádosti nepředložil všechny náležitosti 
předepsané zákonem v ustanovení § 32 odst. 3 zákona o ochraně ovzduší. Žádost nebyla 
kompletní, přičemž tyto nedostatky byly zásadní pro ověření odbornosti a zajištění správnosti 
měření emisí, proto ministerstvo během telefonického rozhovoru s žadatelem dne 22. 11. 2021, 
žadateli pomohlo s odstraněním zjištěných nedostatků ve smyslu § 45 odst. 2 správního řádu 
spočívajících v nedodání dokladu o kalibraci nových měřidel, které jsou součástí izokinetického 
vzorkovače DADOLAB ST5 (tj. teplotního čidla, diferenčního tlakoměru a tlakoměru absolutního 
a barometrického tlaku) a vzoru protokolu o jednorázovém měření emisí N2O.

Žadatel s pomocí ministerstva doložil chybějící doklady způsobující vady žádosti prostřednictvím 
dopisu č. j. MZP/2021/780/1834 doručeného ministerstvu elektronickou poštou dne 
23. 11. 2021, tj. kalibrační listy měřidel izokinetického vzorkovače DADOLAB ST5 
(tzn. teplotního čidla, diferenčního tlakoměru a tlakoměru absolutního a barometrického tlaku) 
a vzor protokolu o jednorázovém měření emisí N2O. Zpracováním doručených kalibračních 
protokolů bylo shledáno odstranění vady žádosti. Zpracováním vzoru protokolu o jednorázovém 
měření emisí bylo zjištěno dílčí odstranění vad žádosti, přičemž trvající vady spíše formálního 
charakteru je nezbytné odstranit, proto ministerstvo žadateli během telefonického rozhovoru 
dne 23. 11. 2021, pomohlo s odstraněním zjištěných nedostatků ve smyslu § 45 odst. 2 
správního řádu spočívajících v absenci způsobu sběru a zpracování dat z měření a informaci 
o kalibračním plynu využitém ke kalibraci kyslíku. Žadatel s pomocí ministerstva doložil doklady 
způsobující vady žádosti prostřednictvím dopisů č. j. MZP/2021/780/1996 
a č. j. MZP/2021/780/2000, doručených ministerstvu elektronickou poštou dne 16. 12. 2021, 
tj. vzoru protokolu o jednorázovém měření emisí s uvedením způsobu sběru a zpracování dat 
z měření a identifikací kalibračního plynu využitého ke kalibraci kyslíku. Po posouzení doručených 
dokladů bylo shledáno odstranění vad žádosti.
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Za účelem ověření znalostí odpovědné osoby pro výkon autorizované činnosti žadatele, 
RNDr. Pavla Lazeckého a pana Stanislava Ročňáka, podle ustanovení § 33 odst. 1 zákona 
o ochraně ovzduší, se dne 24. 11. 2021 sešla autorizační komise ministerstva. Z účasti se pro 
pracovní zaneprázdněnost omluvil pan Stanislav Ročňák. Autorizační komise ministerstva 
navrhla hodnotit zkoušku RNDr. Pavla Lazeckého stupněm „vyhověl“. K ověření znalostí pana 
Stanislava Ročňáka, podle ustanovení § 33 odst. 1 zákona o ochraně ovzduší, byla na den 
14. 12. 2021 svolána autorizační komise ministerstva. Pan Stanislav Ročňák se k ověření 
znalostí nedostavil s omluvou ze zdravotních důvodů a současně uvedl, že na ověření znalostí 
pro výkon autorizované činnosti stanovení oxidu dusného netrvá.

Tím bylo prokázáno, že žadatel, tj. odpovědná osoba žadatele RNDr. Pavel Lazecký, má odborné 
znalosti a znalosti právních předpisů upravujících ochranu životního prostředí a je schopen 
provádět jednorázová měření emisí v rozsahu uvedeném ve výrokové části tohoto rozhodnutí. 
Další odpovědná osoba žadatele, pan Stanislav Ročňák, odborné znalosti a znalosti právních 
předpisů upravujících ochranu životního prostředí k výkonu stanovení oxidu dusného neprokázal.

Ustanovení § 30 odst. 2 správního řádu stanoví, že může být totéž právo přiznáno nebo tatáž 
povinnost uložena z téhož důvodu téže osobě pouze jednou. Zároveň platí, že správní orgán 
vyřizuje věci v souladu s ustanovením § 6 odst. 1 správního řádu, a to v rámci principu 
hospodárnosti a účelnosti řízení, a v souladu s ustanovením § 6 odst. 2 správního řádu zatěžuje 
dotčené osoby co možná nejméně a postupuje tak, aby nikomu nevznikaly zbytečné náklady. 
Jelikož bylo žadateli v minulosti vydáno rozhodnutí o autorizaci k měření emisí 
č. j. MZP/2018/780/706 ze dne 26. 9. 2018, které stanovuje práva a povinnosti, které byly 
taktéž předmětem tohoto správního řízení, je s ohledem na zásadu ne bis in idem upravenou 
v ustanovení § 30 odst. 2 správního řádu a zásadu procesní ekonomie upravenou v ustanovení 
§ 6 správního řádu nutné, aby bylo výše označené rozhodnutí zrušeno a jeho meritorní obsah 
inkorporován do jednoho meritorního rozhodnutí společně se stanovením práv a povinností 
ve zbytku požadovaného rozsahu autorizované činnosti. Takovým rozhodnutím má být toto 
rozhodnutí, kterým se stanoví úplný rozsah autorizované činnosti a s ním spojená práva 
a povinnosti. Jelikož byl rozhodnutím o autorizaci k měření emisí č. j. MZP/2018/780/706 ze dne 
26. 9. 2018, stanoven rozsah odpovědnosti za výkon autorizované činnosti jednorázové měření 
emisí rovněž panu Stanislavu Ročňákovi, a to v rozsahu zkoušek pod poř. č. 1 až 16 uvedených 
ve výroku II., ministerstvo zúží rozsah činnosti odpovědné osoby podle ustanovení § 32 odst. 3 
písm. c) zákona o ochraně ovzduší, vydávaný tímto rozhodnutím, na zkoušky, pro něž pan 
Stanislav Ročňák odborné znalosti a znalosti právních předpisů upravujících ochranu životního 
prostředí k výkonu autorizované činnosti prokázal. Z výše uvedených důvodů proto ministerstvo 
ruší předchozí rozhodnutí o autorizaci k jednorázovému měření emisí žadatele k téže činnosti 
vydané pod č. j. MZP/2018/780/706 ze dne 26. 9. 2018, jehož obsah nahradí obsah tohoto 
rozhodnutí. 

Z výše uvedených důvodů rozhodlo ministerstvo tak, jak je uvedeno ve výrokové části tohoto 
rozhodnutí.
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P o u č e n í 

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.

Rozdělovník

Oznámení doručením do vlastních rukou:

ELVAC EKOTECHNIKA s.r.o.
Tavičská 337/23, Vítkovice
703 00 Ostrava

Stejnopis obdrží na vědomí po nabytí právní moci:

Česká inspekce životního prostředí
ředitelství
Na Břehu 267/1a
190 00  Praha 9

I
Bc. Kurt Dědič

ředitel odboru ochrany ovzduší
podepsáno elektronicky
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