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ROZHODNUTÍ 

Ministerstvo životního prostředí, orgán státní správy příslušný podle ustanovení § 8 odst. 3 
zákona č. 73/2012 Sb., o látkách, které poškozují ozonovou vrstvu, a o fluorovaných 
skleníkových plynech (dále jen „zákon o regulovaných látkách“), k vydání povolení činnosti 
hodnotícího subjektu podle § 8 odst. 1 zákona o regulovaných látkách a článku 6 odst. 1 
nařízení Komise (ES) č. 305/2008, kterým se podle nařízení Evropského parlamentu a Rady 
(ES) č. 842/2006 stanoví minimální požadavky na certifikaci pracovníků provádějících 
znovuzískávání některých fluorovaných skleníkových plynů z vysokonapěťových spínacích 
zařízení a podmínky pro vzájemné uznávání této certifikace (dále jen „prováděcí nařízení 
Komise“), rozhodlo takto: 
 
 

Společnosti ORGREZ, a.s. 

Hudcova 76, 657 97 Brno 

IČ 469 00 829 

se podle § 8 odst. 1 zákona o regulovaných látkách vydává povolení k činnosti 
hodnotícího subjektu podle článku 6 prováděcího nařízení Komise. 

 

Při výkonu činnosti je hodnotící subjekt povinen: 

a) podle § 8 odst. 4 písm. a) zákona o regulovaných látkách postupovat v souladu se 
zkušebními materiály, které jsou uvedeny v příloze k tomuto rozhodnutí a tvoří nedílnou 
součást vydaného povolení,  

b) podle § 8 odst. 4 písm. b) zákona o regulovaných látkách provádět praktickou část zkoušky 
na následujícím přístrojovém vybavení: 

- komplexní přístroj pro analýzu SF6, G.A.S. GmbH Dortmund, výr. č. BRAN-071043 
- vak pro uskladnění plynu SF6, G.A.S. GmbH Dortmund, výr. č. GAS-0096 
- kompresor, G.A.S. GmbH Dortmund, výr. č. GAS-0034 
- digitální hygrometr, SENSORIKA, s. r. o., Praha 4, inv. č. 200003150 
- plnička plynu SF6, DILO Armaturen und Anlagen HmbH, BABENHAUSEN, 

inv. č. 60025 
- Měřič obsahu SF6, DILO Armaturen und Anlagen HmbH, BABENHAUSEN, výr. č. 
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Odůvodnění: 

Společnost ORGREZ, a.s., Hudcova 76, 657 97 Brno, IČ 469 00 829 podala dne 28. 6. 2013 
žádost o pověření výkonem činnosti hodnotícího subjektu k  přípravě a zajištění teoretických 
a praktických zkoušek pro pracovníky, kteří vykonávají činnosti v oblasti vysokonapěťových 
spínacích zařízení uvedené v čl. 1 prováděcího nařízení Komise. Téhož dne bylo zahájeno 
správní řízení v uvedené věci.  

Žadatel v předložené žádosti požadavkům na hodnotící subjekt vyhověl, a proto Ministerstvo 
životního prostředí rozhodlo tak, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí. Součástí výroku 
rozhodnutí jsou podle § 8 odst. 4 písm. a) a b) zákona o regulovaných látkách zkušební 
materiály, podle nichž má hodnoticí subjekt postupovat a dále přehled přístrojového 
vybavení, na nichž bude prováděna praktická část zkoušky. Tímto nejsou dotčeny další 
povinnosti vyplývající ze zákona o regulovaných látkách, zejména § 8 odst. 4 až 6 a 
z prováděcího nařízení Komise stanovené pro hodnoticí subjekty. 

 

Poučení: 
Proti tomuto rozhodnutí lze podle § 81 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správního 
řádu, v platném znění, podat odvolání (rozklad) k rozkladové komisi ministra životního 
prostředí, ve lhůtě do 15 dnů ode dne jeho doručení, podáním u Ministerstva životního 
prostředí, Vršovická 65, 100 10 Praha 10. Odvolání proti tomuto rozhodnutí má podle § 85 
odst. 1 správního řádu odkladný účinek. 

Toto povolení nenahrazuje jiná povolení vydávaná podle zákona o ochraně ovzduší ani jiných 
právních předpisů. 

 

 

 

                                                                       Ing. Jaroslava Honová  
                                          Vrchní ředitelka sekce technické ochrany životního prostředí 

                                                                    otisk kulatého razítka MŽP 

                                                                           červené barvy č. 14 

     

 

 

Příloha: Zkušební materiály podle § 8 odst. 4 písm. a) zákona o regulovaných látkách 

Na vědomí:  ČIŽP, ředitelství, oddělení ochrany ovzduší 


