
M lN IsTERsTVo ŽlVoTN íHo PRosTŘEDí
1oo 10 PRAHA 10 - VRšoV|cE, Vršovická 1442165

č,1.: sssls1ruv1lsl Praha dne 37. 5. 2013

Ministerstvo životního prostředí pod|e 9 6 odst. 1 a 2 zákona č.76/2002 Sb', o integrované
prevenci a omezování znečištění, o integrovaném registru znečišťování a o změně něktených
zákonů (zákon o integrované prevenci), ve znění pozdějších předpisů,

vydává
\ t \ r r r o

OSVEDCENI O ODBORNE ZPUSOBILOSTI

k poskytování odborných vyjádření pod|e $ 11 zákona o integrované prevenci pro níže
vymezené kategorie činností d|e pří|ohy č. 1tohoto zákona:

'Ministerstuo životního prostředí vydalo pod č.j. 32452/ENV/13 dne 13.5'2013 osvědčení o odborné
způsobilosti k poskytování odborných vyjádření podIe E 11 zákona o lntegrované prevenci (dá|e jen osvědčení)
pro nás|edující kategorie zařízení d|e pří|ohy č. ]. tohoto zákona: 2.3.c), 2'6., 6.7. spo|ečnosti svÚoM s.r.o.
Na zák|adě skutečností oznámených spo|ečností sVÚoM s.r.o. dopisem č.j. 35373/ENV/13 ze dne 23.5.2013
vydává Ministerstvo životního prostředí aktuaIizované osvědčení č.j. 35373/ENV/13.

obchodní firma nebo
nózev, onebo titul,
jméno a příjmení:

sVÚoM s.r.o'

Adresa sídld nebo
místo podnikání:

U Měšťanského pivovaru 934/4
170 00 Praha 7 - Ho|ešovice

Próvní formo: SpoIečnost s ručením omezeným
lČo, bylo-Ii přiděIeno: 257 94787
DlČ, byloJi přiděleno: c2257 94787

Kotegorie činností
čísto kategorie Název kategorie

2.3.c|
Nanášení ochranných pov|aků z roztavených kovů
se zpracovávaným množstvím větším než 2 t surové oce|i
za hodinu.

2.6.
Povrchová úprava kovů nebo p|astických hmot s použitím
e|ektro|ytických nebo chemických postupů, jeJi obsah |ázně
větší než 30 m3.



5.7.

Povrchová úprava |átek, předmětů nebo v'ýrobků používající
organická rozpouštěd|a, zejména provádějící apreturu,
potiskování, pokovování, odmašťování, nepromokavou úpravu,
úpravu rozměrů, barvení, čištění nebo impregnaci, při spotřebě
organických rozpouštěde| wšší než 150 kg za hodinu nebo než
200 t za rok.

Jméno zaměstnance právnické osoby
(příjmení, jméno, t itu|)

Katetorie d|e pří|ohy č' 1zákona č.75l2oo2sb',
ve znění pozdějších předpisů' pro které
je uvedený zaměstnanec způsobi|ý pracovat
na zhotovení odborných vyjádření;

Ing. Jaroslav Kvapil 2.3.cl,2.6.,6.7.
Ing. Kateřina KreisIová 2.3.c],, 2.6.,6.7 .
Ing' Hana Geip|ová 2.3.c\,2.6.,  6.7 .
JarosIav Kňourek 2.3.c),2.6.,  6.7.

osvědčení se vydává jako dok|ad o pověření dá|e uvedených zaměstnanců právnické osoby
k poskytování odborných vyjádření pod|e g 11 zákona o integrované prevenci zápisem
do Seznamu odborně způsobi|ých osob na zák|adě 5 6 odst. 2 zákona o integrované prevenci'

Platnost zópisu.j | 13.5' 2018

Poučení:

Seznam odborně způsobi|ých osob Ministerstvo životního prostředí zveřejňuje ve Věstníku
Ministerstva životního prostředí a prostřednictvím informačního systému integrované
prevence.

Ministerstvo pod|e 9 6a odst. 2 zákona o integrované prevenci prod|ouží odborně způsobi|é
osobě zápis do Seznamu odborně způsobilých osob nejdé|e o da|ších 5 |et, pokud nadá|e
splňuje podmínky pro vrýkon činnosti odborně způsobi|é osoby a požádá o prod|oužení
p|atnosti zápisu a|espoň 6 měsíců před up|ynutím stanovené doby jeho p|atnosti' V případě
prod|oužení zápisu vydá ministerstvo odborně způsobi|é osobě aktua|izované osvědčení.
V případě, že zápis neby| prod|oužen, je možné o prodloužení znovu žádat nejdříVe
po up|ynutí 1 roku.
odborně způsobi|á osoba je pod|e $ 5a odst. 3 zákona o integrované prevenci povinna
prokázat odborné zna|osti z ob|astí v působnosti tohoto zákona ve vazbě na zveřejnění
nového dokumentu o nej|epších dostupných technikách, noqich závěrů o nejlepších
dostupných technikách nebo jejich změn, pokud k tomu bude vyzvána. Termín zkoušky bude
písemně sdělen aIespoň 30 dnů předem.
Pod|e $ 6a odst. 4 zákona o integrované prevenci je odborně způsobi|á osoba povinna
se podrobit kontroIe vrýkonu činnosti, kterou provádí Ministerstvo životního prostředí

. Podle 5 6a odst. 1zákona o integrované prevenci, ve zněnÍ pozdějších předpisů, je zápis do Seznamu odborně
způsobi|ých osob platný na dobu určitou, nejdé|e na dobu 5let.



Ve spolupráci s Ministerstvem průmyslu a obchodu nebo Ministerstvem zemědě|ství pod|e
obIasti jejich působnosti'

Důvodem v'ýmazu, resp' ztráty pověření (viz $ 6 odst. 1 zákona o integrované prevenci),
odborně způsobilé osoby ze Seznamu odborně způsobi|ých osob, jsou skutečnosti uvedené
v 9 6a odst.5 zákona o integrované prevenci.

odborně způsobi|á osoba může opětovně podat žádost o zápis do Seznamu odborně
způsobi|ých osob pro tutéž kategorii činnosti pod|e pří|ohy č. 1 k zákonu o integrované
prevenci nejdříve po up|ynutí 3 |et ode dne, kdy by|a na zák|adě důvodů vymezených v 5 6a
odst.5 písm' c) až e) zákona o integrované prevenci vymazána.
odborně způsobi|á osoba je pod|e g 6 odst. 8 zákona o integrované prevenci povinna
oznámit ministerstvu změnu údajů uvedených v osvědčení do 30 dní ode dne, kdy ke změně
doš|o.

Vydáním osvědčení č.j. 35373/ENV/13 pozbývají pIatnost předchozí vydaná osVědčení.

Po up|ynutí doby p|atnosti je odborně způsobi|á osoba povinna vrátit originá| osvědčení
o odborné způsobi|osti Ministerstvu životního prostředí.
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