
 
 
 
 

Zkušební řád autorizační komise 
pro udělování autorizací podle § 32 odst. 1 zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší 

 
 

Tento zkušební řád definuje v návaznosti na § 32 a § 33 zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně 
ovzduší, (dále jen „zákon o ochraně ovzduší“) složení a kompetence autorizační komise, 
postup při podání žádosti, průběh a hodnocení zkoušky.  

Ministerstvo životního prostředí vydává v souladu se zákonem o ochraně ovzduší autorizaci 
k následujícím činnostem (v oblasti ochrany ovzduší): 

- jednorázovému měření emisí (dle § 32 odst. 1 písm. a)),  

- měření úrovně znečištění (dle § 32 odst. 1 písm. b)),  

- dohledu nad tepelným zpracováním odpadu (dle § 32 odst. 1 písm. c)),  

- zpracování odborného posudku (dle § 32 odst. 1 písm. d)),  

- zpracování rozptylové studie (dle § 32 odst. 1 písm. e)), a  

- ověřování zprávy o emisích podle § 20 odst. 4 a certifikaci systému kvality podle 
prováděcího právního předpisu u osob podle § 21 odst. 1 až 3 (dle § 32 odst. 1 písm. g)). 

Termíny zasedání autorizační komise jsou v souladu § 33 odst. 1 zákona o ochraně ovzduší 
zveřejněny způsobem umožňujícím dálkový přístup, a to na internetových stránkách 
Ministerstva životního prostředí (v sekci Ochrana ovzduší – Správní činnost – Autorizované 
osoby), a to nejméně 14 dní předem. 

 
I. Autorizační komise: 

1) Musí mít lichý počet členů, nejméně však tři.  
2) Je tvořena předsedou a dalšími členy. 
3) Členové jsou jmenováni ministrem životního prostředí.  
4) Členství je čestné a bez nároku na honorář. 
5) Předseda: 

a) je volen vždy při zahájení zasedání komise a řídí jednání komise a dbá na 
jednotný zkušební postup,  

b) odpovídá za pořízení zápisu ze zasedání komise o průběhu a hodnocení 
zkoušky.  

6) Hodnotí správnost a dostatečnost podkladů zaslaných k žádosti o vydání autorizace. 
7) Usnáší se o hodnocení zkoušky, podílí se na zpracování zápisu ze zasedání, jehož 

správnost stvrzují členové komise svým podpisem. 
 
 



II. Zkouška: 

1) Jako přihláška ke zkoušce slouží písemně zaslaná žádost spolu se správním 
poplatkem (kolek v hodnotě 1000 Kč) Ministerstvu životního prostředí na adresu 
jeho sídla, tj. Vršovická 65, 100 10 Praha 10. (Náležitosti žádosti jsou uvedeny 
v § 32 zákona o ochraně ovzduší). 

2) Pokud žádost splňuje všechny formální požadavky (zejména pokud obsahuje 
všechny požadavky stanovené v § 32 zákona o ochraně ovzduší), je žadatel 
informován (písemně, e-mailem nebo telefonicky) o termínu zasedání autorizační 
komise, na nějž se má dostavit. Žadatel bude vyzván k dostavení se na zkoušku 
v termínu zasedání autorizační komise odvislém na datu, kdy byla jeho žádost 
doručena tak, aby byly dodrženy správní lhůty pro rozhodnutí ve věci. 

3) Totožnost zkoušeného ověřuje autorizační komise před zahájením zkoušky na 
základě předložení dokladu totožnosti.  

4) Předmět zkoušky odpovídá oblasti autorizované činnosti, k níž je žádáno vydání 
autorizace (znalost právních předpisů a prokázání odborných znalostí žadatele 
souvisejících s předmětem jeho žádosti). 

5) Zkouška má ústní formu a je neveřejná. 
6) Žadatel se může ze zkoušky omluvit. Učinit tak musí písemně nebo elektronicky 

nejpozději den před zasedáním autorizační komise. Poté bude zařazen na nejbližší 
možný volný termín zkoušky.  

7) Jestliže se žadatel na termín zkoušky bez předem sdělené omluvy nedostaví, bude 
správní řízení ve věci udělení autorizace zastaveno (tím není dotčeno právo žadatele 
podat opětovnou žádost o udělení autorizace).  

 
III. Hodnocení zkoušky a vydání osvědčení o autorizaci: 

1) Zkouška je hodnocena stupněm „vyhověl“, „vyhověl s návrhem na omezení rozsahu 
autorizované činnosti oproti žádosti“ nebo stupněm „nevyhověl“. Jednání 
autorizační komise o výsledku zkoušky je uzavřené. O výsledku zkoušky rozhodne 
nadpoloviční většina přítomných členů autorizační komise.  

2) Výsledek zkoušky je žadateli oznámen v den jejího konání. 
3) Žadateli, který splnil požadavky k vydání autorizace, vydá Ministerstvo životního 

prostředí autorizaci k činnosti, která byla předmětem žádosti. 
4) Žadatel, který u zkoušky nevyhověl, má možnost po dohodě s Ministerstvem 

životního prostředí požádat o opakování zkoušky v náhradním termínu. Náhradní 
termín bude zvolen tak, aby byly dodrženy zákonem stanovené lhůty pro správní 
řízení. 

5) Zkoušku je možno na základě jedné žádosti opakovat pouze jednou. V případě, že 
žadatel nevyhoví ověření znalostí ani v náhradním termínu, bude správní řízení ve 
věci vydání autorizace zastaveno (tím není dotčeno právo žadatele podat opětovnou 
žádost o udělení autorizace). 
 

 
 
 
 Ing. Jan Kužel, v.r. 
 ředitel odboru ochrany ovzduší 
 
 


