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ROZHODNUTÍ

o autorizaci k měření úrovně znečištění

Ministerstvo životního prostředí, jako správní orgán příslušný podle ustanovení § 10 
a § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, v platném znění (dále jen „správní řád“), 
a podle ustanovení § 32 a násl. zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, v platném znění 
(dále jen „zákon o ochraně ovzduší“), k vydávání rozhodnutí o autorizaci, rozhodlo takto:

I. Společnosti Sokolovská uhelná, právní nástupce, a.s., se sídlem Staré náměstí 69, 
356 01 Sokolov, IČO 263 48 349, se vydává rozhodnutí o autorizaci k měření úrovně 
znečištění podle § 32 odst. 1 písm. b) zákona o ochraně ovzduší v následujícím 
rozsahu a za následujících podmínek:

1) Rozsah znečišťujících látek, které je osoba autorizovaná podle tohoto rozhodnutí 
oprávněna měřit, a seznam metod, které pro jejich měření či odběr použije:

Poř. 
číslo

Znečišťující látky Metoda stanovení

1 Aerosolové částice PM10 Gravimetricky a metodou absorpce beta záření
2 Oxid siřičitý UV fluorescence
3 Oxidy dusíku Chemiluminiscence
4 Oxid uhelnatý IČ absorpční spektrometrie
5 Kovy: As, Be, Cd, Cr, Cu, 

Mn, Ni, Pb, Zn
Atomová absorpční spektrometrie

6 Polycyklické aromatické 
uhlovodíky

Kapalinová chromatografie (HPCL)

7 Benzen, toluen, ethylbenzen, 
xyleny

Plynová chromatografie s plamenoionizačním 
detektorem GC-FID

2) Činností měřit úroveň znečistění jsou autorizovanou osobou pověřeni: 
Ing. Iveta Dyková, Jan Osvald

3) Provádět autorizované měření úrovně znečištění podle příručky kvality pro měření 
úrovně znečištění doložené k žádosti. 

4) Poskytovat při předávání dat do ISKO doklady na zajištění metrologické návaznosti 
měřidel a etalonáže v souladu s požadavky s normou ISO 17025.
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5) Uvádět pouze správné, úplné a nezkreslené údaje a dodržovat povinné obsahové 
náležitostí protokolu o měření úrovně znečištění stanovené v příloze č. 7 vyhlášky 
č. 330/2012 Sb., o způsobu posuzování a vyhodnocení úrovně znečištění, rozsahu 
informování veřejnosti o úrovni znečištění a při smogových situacích.

6) Absolvovat minimálně jedenkrát za dva roky mezilaboratorní porovnání zkoušek.

II. Rozhodnutí č.j. 3105i/780/10/KS ze dne 12. 8. 2010, které bylo prodlouženo 
rozhodnutím č.j. 66823/ENV/14 ze dne 23. 9. 2014 a nahrazené rozhodnutím 
č.j. 24974/ENV/15a ze dne 4.5.2015, se ruší.

Odůvodnění:

Doručením žádosti společnosti Sokolovská uhelná, právní nástupce, a.s., se sídlem Staré 
náměstí 69, 356 01 Sokolov, IČO 26348349, o  změnu autorizace k  měření úrovně znečištění 
zúžením pověřených osob k výkonu autorizované činnosti ze tří na dvě, bylo dne 20. 8. 2018 
v souladu s § 44 odst. 1 správního řádu zahájeno správní řízení v uvedené věci.  
Žadatel splnil požadavky stanovené zákonem o ochraně ovzduší, a proto bylo rozhodnuto tak, 
jak je uvedeno ve výrokové části tohoto rozhodnutí.
Podmínky výkonu autorizované činnosti jsou stanoveny s ohledem na požadavek zajištění 
kvality jejího provádění.
Žadatel je držitelem autorizace k měření úrovně znečištění vydané rozhodnutím Ministerstva 
životního prostředí č.j. 3105i/780/10/KS ze dne 12. 8. 2010, které bylo prodlouženo 
rozhodnutím č.j. 66823/ENV/14 ze dne 23. 9. 2014 a nahrazené rozhodnutím 
č.j. 24974/ENV/15a ze dne 4. 5. 2015. Uvedené rozhodnutí se z důvodu provedených změn 
ruší a nahrazuje tímto.

Poučení:

Proti tomuto rozhodnutí lze podle § 152 odst. 1 správního řádu podat rozklad do 15 dnů ode 
dne jeho oznámení, 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.

Bc. Kurt Dědič
ředitel odboru ochrany ovzduší

  
Otisk kulatého razítka MŽP
           červené barvy č. 14

Na vědomí (po nabytí právní moci): ČIŽP, ředitelství.
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