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ROZHODNUTÍ 

 

Ministerstvo životního prostředí, orgán státní správy příslušný podle ustanovení § 32 odst. 2 

zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší (dále jen „zákon o ochraně ovzduší“), k vydání 

rozhodnutí o autorizaci podle § 32 odst. 1 písm. b) zákona o ochraně ovzduší, rozhodlo takto: 

 

 

 
spolku Bezpečnostně technologický klastr, z. s.,  

se sídlem Lumírova 630/13, 700 30, Ostrava - Výškovice,  

IČ 228 73 643,  

s e  v y d á v á  

AUTORIZACE K MĚŘENÍ ÚROVNĚ ZNEČIŠTĚNÍ 

podle § 32 odst. 1 písm. b) zákona o ochraně ovzduší. 

 

Činností měřit úroveň znečištění je autorizovanou osobou pověřen: 

Martin Šmídl 

Měření úrovně znečištění je stanoveno v následujícím rozsahu: 

Poř. číslo Znečišťující látka Metoda stanovení 

1. Tuhé znečišťující látky PM10, PM2,5 Gravimetrie 

2. Oxid siřičitý UV fluorescence 

3. 

 

Oxidy dusíku, oxid dusičitý, oxid 

dusnatý 
Chemiluminiscence 

4. Oxid uhelnatý Nedisperzní IČ spektrometrie 

5. Ozón UV fotometrie 

 

Autorizovaná osoba je povinna provádět autorizované měření úrovně znečištění podle příručky 

kvality doložené k žádosti.  

Mezilaboratorní porovnání zkoušek je nutné absolvovat minimálně jedenkrát za dva roky. 

Autorizovaná osoba je povinna dokládat při předávání dat do ISKO doklady na zajištění měřidel 

a etalonáže v souladu s požadavky s normou ISO 17025. 
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Odůvodnění: 

 

Doručením žádosti spolku Bezpečnostně technologický klastr, z. s., Lumírova 630/13, 

700 30, Ostrava - Výškovice, IČ: 22873643, o vydání autorizace k měření úrovně znečištění, bylo 

dne 23. srpna 2016 v souladu s § 44 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, zahájeno správní 

řízení v uvedené věci. 

Spolek Bezpečnostně technologický klastr, z. s., k žádosti o autorizaci podle § 32 odst. 

1 písm. b) zákona o ochraně ovzduší, nepředložil všechny zákonem požadované doklady pro 

všechny znečišťující látky a metody měření uvedené v žádosti, na což byl v průběhu správního 

řízení upozorněn. Následně, na základě písemné žádosti spolku ze dne 21. listopadu 2016 

o změnu požadovaného rozsahu měření znečišťujících látek a metod měření byly vyloučeny 

znečišťující látky a metody měření s nedoloženými dokumenty.  

Ministerstvo má po provedeném správním řízení a posouzení náležitostí žádosti za to, že 

žadatel splnil všechny zákonné požadavky pro udělení této autorizace, a proto Ministerstvo 

životního prostředí rozhodlo tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto rozhodnutí.  

Současně byla prostřednictvím osoby uvedené ve výroku rozhodnutí, pana Martina 

Šmídla, v souladu s § 33 zákona o ochraně ovzduší dne 18. 11. 2016 úspěšně prokázána odborná 

znalost a znalost právních předpisů upravujících ochranu ovzduší nutná k provádění výše uvedené 

činnosti. 

 

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 doručení, podáním u Ministerstva 

životního prostředí, Vršovická 65, 100 10, Praha 10. O rozkladu rozhoduje ministr životního 

prostředí. Včas podaný a přípustný 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. 

 

 

 

 

 

 

 

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

Bc. Kurt Dědič 

ředitel odboru ochrany ovzduší 

Otisk kulatého razítka MŽP 

červené barvy č. 14 
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