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Praha dne 24.3.2021  
Č. j.: MZP/2020/780/2093 
Sp. zn.: ZN/MZP/2006/780/29 

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 ve správním řízení se společností Detekta s.r.o., 
sídlem Franzova 63, 614 00 Brno - Maloměřice, IČO 49970658 (dále jen „společnost“), 
zahájeném z moci úřední ve věci částečného odebrání autorizace k jednorázovému 
měření emisí, vydané jako rozhodnutí o autorizaci č. j. 2215/740/05 ze dne 29. 6. 2005, 
ve znění osvědčení č. j. 4044/820/09(10)/Hl ze dne 21. 4. 2010, (dále jen „řízení o částečném 
odebrání autorizace“) a správním řízení se společností zahájeném z moci úřední ve věci 
změny rozhodnutí o autorizaci, vydané jako rozhodnutí o autorizaci č. j. 1555/780/10/Hl 
ze dne 18. 6. 2010, (dále jen „řízení o změně rozhodnutí“), které bylo usnesením 
č. j. MZP/2021/780/410 ze dne 22. 3. 2021 spojeno, takto:

I.

žadateli se odebírá

AUTORIZACE K JEDNORÁZOVÉMU MĚŘENÍ EMISÍ
podle ustanovení § 32 odst. 1 písm. a) zákona o ochraně ovzduší.

II.
Rozsah odebírané autorizované činnosti žadatele:

Poř. č. Znečišťující látka Metoda stanovení

3. oxid siřičitý ICP *)

18. tmavost kouře podle Ringelmanna

5. tmavost kouře podle Bacharacha

III.
žadateli se vydává
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AUTORIZACE K JEDNORÁZOVÉMU MĚŘENÍ EMISÍ
podle ustanovení § 32 odst. 1 písm. a) zákona o ochraně ovzduší.

IV.
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;
fotometrie *)

5. organické látky vyjádřené jako 
celkový organický uhlík (TOC)

plamenoionizační 

6. organické plyny a páry GC/PID;
GC *)

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

GC/MS; LC, GC/MS *)

8. plynné anorganické sloučeniny chloru fotometrie *)

9. plynné anorganické sloučeniny fluoru potenciometrie *)

10. amoniak fotometrie;
fotometrie *)

11. kyanovodík, kyanidy fotometrie *)

12. silné anorganické kyseliny fotometrie;
ICP *)

13. oxid sírový, kyselina sírová ICP *)

14. fosforovodík GC

15. sirovodík odměrná *)

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

AAS *)

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

V.
Odpovědné osoby podle ustanovení § 32 odst. 3 písm. c) zákona o ochraně ovzduší, 

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

A. Mgr. Andrea Matušincová - všechny zkoušky uvedené ve výroku IV., 
B. Mgr. Bořek Švrčula – vyjmenované zkoušky a metody uvedené ve výroku IV., 

tj. persistentní organické látky (PCDD/F) metodou GC/MS subdodavatelsky, amoniak 
metodou fotometrickou subdodavatelsky, oxid sírový a silné anorganické kyseliny 
metodou ICP subdodavatelsky.
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VI.

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.

VII.
Ruší se rozhodnutí o autorizaci k měření emisí č. j. 2215/740/05 ze dne 29. 6. 2005, 

ve znění osvědčení č. j. 4044/820/09(10)/Hl ze dne 21. 4. 2010, a rozhodnutí o autorizaci 
k měření emisí č. j. 1555/780/10/Hl ze dne 18. 6. 2010.

O d ů v o d n ě n í

Dne 8. 3. 2021 bylo doručením oznámení č. j. MZP/2021/780/317 zahájeno z moci úřední řízení 
o částečném odebrání autorizace se společností. Dne 9. 3. 2021 bylo doručením oznámení 
č. j. MZP/2021/780/318 zahájeno z moci úřední řízení o změně rozhodnutí. Obě řízení byla 
zahájena v souladu s ustanovením § 46 odst. 1 správního řádu. 

Na základě totožnosti účastníků řízení a skutečnosti, že se jedná o řízení, která spolu věcně 
souvisejí, a nebrání tomu povaha věci, účel řízení ani ochrana práv nebo oprávněných zájmů 
účastníka řízení, dospělo ministerstvo k závěru, že výše uvedená správní řízení lze na základě 
naplnění zákonných předpokladů pro spojení samostatných správních řízení spojit do společného 
řízení. O této skutečnosti pak ministerstvo rozhodlo usnesením o spojení řízení 
č. j. MZP/2021/780/410 ze dne 22. 3. 2021 z moci úřední, a to v souladu s ustanovením § 140 
odst. 1 správního řádu. Usnesení o spojení řízení bylo na základě § 140 odst. 4 správního řádu 
poznamenáno do spisu. Účastník řízení byl o usnesení o spojení řízení vyrozuměn telefonicky 
dne 22. 3. 2021.

Řízení o částečném odebrání autorizace bylo zahájeno na základě zjištění učiněných na základě 
upozornění, které nám bylo společností oznámeno dne 25. 9. 2020, a které bylo na základě 
ustanovení § 37 odst. 1 správního řádu posouzeno jako podnět k zahájení správního řízení z moci 
úřední. Společnost ministerstvu oznámila, že došlo k podstatné změně podmínek, za nichž bylo 
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rozhodnutí o autorizaci k jednorázovému měření emisí, č. j. 2215/740/05 ze dne 29. 6. 2005, 
ve znění osvědčení č. j. 4044/820/09(10)/Hl ze dne 21. 4. 2010, vydáno. Pro vydání rozhodnutí 
o autorizaci k jednorázovému měření emisí, které opravňuje k výkonu této činnosti, se prokazuje 
splnění legislativních požadavků podle ustanovení § 32 odst. 3 zákona o ochraně ovzduší. 
Společnost ministerstvu oznámila ukončení provádění zkoušky stanovení oxidu siřičitého 
metodou ICP uvedenou v rozhodnutí o autorizaci k jednorázovému měření emisí 
č. j. 2215/740/05 ze dne 29. 6. 2005, pod pořadovým číslem 3. Tím došlo k podstatné změně 
podmínek, za nichž bylo rozhodnutí o autorizaci k jednorázovému měření emisí, 
č. j. 2215/740/05 ze dne 29. 6. 2005, ve znění osvědčení č. j. 4044/820/09(10)/Hl ze dne 
21. 4. 2010, vydáno. Na základě zjištěných skutečností o změně rozhodných skutečností může 
dojít k částečnému odebrání autorizace dle ustanovení § 33 odst. 4 zákona o ochraně ovzduší.

Řízení o změně rozhodnutí bylo zahájeno, jelikož společnost má v současné době vydána dvě 
rozhodnutí o autorizaci, a to rozhodnutí o autorizaci č. j. 2215/740/05 ze dne 29. 6. 2005, 
ve znění osvědčení č. j. 4044/820/09(10)/Hl ze dne 21. 4. 2010, a rozhodnutí o autorizaci 
č. j. 1555/780/10/Hl ze dne 18. 6. 2010. Na základě přechodného ustanovení § 42 odst. 1 
zákona o ochraně ovzduší, se rozhodnutí o autorizaci k jednorázovému měření emisí vydané 
podle zákona č. 86/2002 Sb., ve znění účinném do dne nabytí účinnosti zákona o ochraně 
ovzduší, považují za rozhodnutí o autorizaci vydaná podle zákona o ochraně ovzduší. Není 
v zájmu společnosti ani ministerstva, jakožto kompetentního správního orgánu, aby stav, 
kdy má společnost vydáno více rozhodnutí v jedné věci, tj. rozhodnutí o autorizaci 
k jednorázovému měření emisí, zůstal po provedení změny v jednom z rozhodnutí v nezměněné 
podobě, neboť v jedné věci by mělo být vydáno jedno rozhodnutí.

Zjišťování a vyhodnocení úrovně znečištění se provádí u znečišťujících látek v souladu 
s ustanovením § 6 odst. 1 zákona o ochraně ovzduší, a to jednorázovým měřením emisí podle 
ustanovení § 6 odst. 4 zákona o ochraně ovzduší. Na základě výše uvedeného nelze autorizaci 
k měření tmavosti kouře podle zákona o ochraně ovzduší vydat, proto ministerstvo současně 
odebírá autorizaci k měření tmavosti kouře, která byla žadateli udělena rozhodnutím o autorizaci 
č. j. 2215/740/05 ze dne 29. 6. 2005, ve znění osvědčení č. j. 4044/820/09(10)/Hl ze dne 
21. 4. 2010, a rozhodnutím o autorizaci č. j. 1555/780/10/Hl ze dne 18. 6. 2010.

Současně se z výše uvedených důvodů ruší předchozí rozhodnutí o autorizaci 
k jednorázovému měření emisí žadatele k téže činnosti vydané pod č. j. 2215/740/05 ze dne 
29. 6. 2005, ve znění osvědčení č. j. 4044/820/09(10)/Hl ze dne 21. 4. 2010, a rozhodnutí 
o autorizaci č. j. 1555/780/10/Hl ze dne 18. 6. 2010.

Z výše uvedených důvodů bylo rozhodnuto tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto rozhodnutí.

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, 
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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:

Detekta s.r.o.
Franzova 63
614 00 Brno – Maloměřice

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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