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Praha dne  24. 8. 2022  
Č. j.:         MZP/2022/820/2131
Sp. zn.:     ZN/MZP/2020/780/85

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 EKOME, spol. s. r. o., sídlem 
Tečovská 257, 763 02, Zlín – Malenovice, IČO: 634 69 235 (dále jen „žadatel“), ve věci změny 
rozhodnutí o autorizaci ke zpracování rozptylových studií podle ustanovení § 32 odst. 1 písm. e) 
zákona o ochraně ovzduší č. j. 49247/ENV/14 ze dne 15. 7. 2014, ve znění rozhodnutí č. j. 
MZP/2022/820/952 ze dne 14. 2. 2022 (dále jen „žádost“) takto:

I.

žadateli se vydává

AUTORIZACE KE ZPRACOVÁNÍ ROZPTYLOVÝCH STUDIÍ
podle ustanovení § 32 odst. 1 písm. e) zákona o ochraně ovzduší.

Činností zpracovávat rozptylové studie jsou autorizovanou osobou pověřeni:
Ing. Jaroslav Šilhák

Ing. Pavel Ujčík

II.

Při výkonu autorizované činnosti je autorizovaná osoba povinna:

1. Uvádět pouze správné, úplné a nezkreslené údaje a dodržovat povinné náležitosti 
rozptylových studí stanovené v příloze č. 15 vyhlášky č. 415/2012 Sb., o přípustné úrovni 
znečišťování a jejím zjišťování a o provedení některých dalších ustanovení zákona o ochraně 
ovzduší, v platném znění; 

2.  Postupovat v souladu s pracovními postupy, metodami a zásadami „Metodického pokynu 
odboru ochrany ovzduší pro vypracování rozptylových studií podle § 32 odst. 1 písm. e) zákona 
č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší“ ve znění aktualizací tohoto metodického pokynu.

III.

Ruší se rozhodnutí o autorizaci ke zpracování rozptylových studií podle ustanovení § 32 odst. 1 
písm. e) zákona o ochraně ovzduší č. j. 49247/ENV/14 ze dne 15. 7. 2014, ve znění rozhodnutí 
č. j. MZP/2022/820/952 ze dne 14. 2. 2022.

mailto:posta@mzp.cz
http://www.mzp.cz/


Č. j.: MZP/2022/820/2131

Ministerstvo životního prostředí
Vršovická 1442/65, 100 10 Praha 10 

(+420) 26712-1111 
posta@mzp.cz
ISDS: 9gsaax4 
www.mzp.cz

2/2

O d ů v o d n ě n í

Dne 10. 8. 2022 byla ministerstvu doručena žádost žadatele pod č.j. MZP/2022/820/2132. 
Žadatel provedl dne 23. 8. 2022 bezhotovostní úhradu správního poplatku na bankovní účet 
ministerstva. Předmětem žádosti je vydání úplného znění rozhodnutí o autorizaci č. j. 
49247/ENV/14 ve znění rozhodnutí č. j. MZP/2022/820/952 ze dne 14. 2. 2022. Jako důvod 
uvedl žadatel rozdílnost v seznamech autorizovanou osobou pověřených osob k výkonu činnosti 
zpracování rozptylových studií ve výše citovaných rozhodnutích, která je pro zákazníky značně 
matoucí.

Vzhledem k tomu, že pověřené osoby úspěšně prokázaly již v minulosti odborné znalosti a 
znalosti právních předpisů upravujících ochranu životního prostředí v rozsahu dané činnosti, není 
třeba provádět opětovné ověřování znalostí pověřených osob. Zároveň též nedošlo k žádným 
dalším změnám, které by tvořily překážku vyhovění žádosti a vydání rozhodnutí ve věci, a 
současně byly splněny všechny podmínky pro kladné vyřízení žádosti. Z výše uvedených důvodů 
bylo žádosti vyhověno a bylo rozhodnuto tak, jak je uvedeno ve výrokové části 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, 
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:

EKOME, spol. s r.o.
Tečovská 257
763 02 Zlín – Malenovice

Stejnopis obdrží na vědomí po nabytí právní moci:

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

I
Ing. Kurt Dědič

ředitel odboru ochrany ovzduší
podepsáno elektronicky
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