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ROZHODNUTÍ
Ministerstvo životního prostředí (dále jen „ministerstvo“) jako orgán státní správy příslušný
podle ustanovení § 32 odst. 2 zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, v platném znění
(dále jen „zákon o ochraně ovzduší“) k vydání rozhodnutí o autorizaci rozhodlo na žádost
autorizované osoby a po provedeném správním řízení takto:
Rozhodnutí ministerstva o autorizaci ke zpracování odborných posudků podle ustanovení §
32 odst. 1 písm. d) zákona o ochraně ovzduší č.j. 2567/780/12/LH ze dne 29. 11. 2012
společnosti A-Z Ekologie s.r.o., se sídlem, Rubešova 26, 326 00 Plzeň, IČO: 291 09 884,
odpovědný zástupce pro výkon autorizované činnosti: Ing. Ivana Fílová, se mění a doplňuje
takto:
Ve výrokové části se rozsah stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší uvedených dle jejich
kódového označení v příloze č. 2 zákona o ochraně ovzduší doplňuje, a to o kódy
Výroba a zpracování kovů a plastů (kódy 4.12. – 4.17.),
Chemický průmysl (kód 6.5.).
Odůvodnění:
Doručením žádosti společnosti A-Z Ekologie s.r.o., Rubešova 26, 326 00 Plzeň
o rozšíření autorizace ke zpracování odborného posudku podle § 32 odst. 1 písm. d) zákona o
ochraně ovzduší bylo dne 1. 9. 2016 zahájeno správní řízení ve výše uvedené věci.
Společnost A-Z Ekologie s.r.o. ve své žádosti požádala o rozšíření autorizace ke
zpracování odborných posudků o stacionární zdroje kódů 4.12. až 4.17. a kódu 6.5. dle
přílohy č. 2 zákona o ochraně ovzduší. Žadatel k žádosti doložil příslušné podklady dle § 32
odst. 5 zákona o ochraně ovzduší.
Za účelem ověření znalostí odpovědného zástupce žadatele Ing. Ivany Fílové,
se dne 10. října 2016 konala autorizační komise ministerstva. Autorizační komise navrhla
hodnotit zkoušku stupněm „vyhověl“, čímž bylo prokázáno, že odpovědný zástupce žadatele
má odborné znalosti a znalosti právních předpisů upravujících ochranu životního prostředí a
je schopen zpracovávat odborné posudky v rozsahu uvedeném ve výroku. Autorizace
v uvedeném rozsahu je platná po dobu zaměstnaneckého poměru paní Ing. Ivany Fílové.
Původní rozhodnutí č.j. 2567/780/12/LH ze dne 29. 11. 2012 je uvedeno v příloze.

1/2

Ministerstvo životního prostředí, Vršovická 65, 100 00 Praha 10, (+420) 26712-1111, www.mzp.cz, info@mzp.cz

Poučení:
Proti tomuto rozhodnutí lze podle § 152 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu,
v platném znění, podat rozklad do 15 dnů ode dne jeho oznámení, podáním u Ministerstva
životního prostředí, Vršovická 65, 100 00, Praha 10. O rozkladu rozhoduje ministr životního
prostředí. Včas podaný rozklad má odkladný účinek.
Autorizovaná osoba je při výkonu činnosti povinna dodržovat povinnosti
dle ust. § 34 zákona o ochraně ovzduší, zejména je povinna oznámit ministerstvu do 30 dnů
ode dne, kdy ke změně došlo, změnu údajů uvedených v žádosti o vydání rozhodnutí
o autorizaci.
Rozhodnutí o autorizaci se, v souladu s ust. § 33 odst. 2 zákona o ochraně ovzduší,
vydává na dobu neurčitou a nemůže být převedeno na jinou osobu. Platnost rozhodnutí
o autorizaci zaniká smrtí fyzické osoby, jejím prohlášením za mrtvou, zánikem právnické
osoby, které bylo rozhodnutí o autorizaci vydáno, nebo dnem nabytí právní moci rozhodnutí
o odebrání autorizace. Ministerstvo odebere autorizaci vždy při naplnění podmínek ust. § 33
odst. 3 písm. a) a b) zákona o ochraně ovzduší. Ministerstvo může v souladu s ust. § 33 odst.
4 zákona o ochraně ovzduší odebrat autorizaci v případě, že dojde k podstatné změně
podmínek, za kterých byla autorizace vydána.

Bc. Kurt Dědič
ředitel odboru ochrany ovzduší
Otisk kulatého razítka MŽP
červené barvy č. 14

Příloha: Rozhodnutí č.j. 2567/780/12/LH ze dne 29. 11. 2012

Na vědomí (po nabytí právní moci): ČIŽP, ředitelství, odbor ochrany ovzduší
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