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Vyřizuje/linka
Ing. Jiří Hromádko, Ph.D./2455

V Praze dne 10. 10. 2016

ROZHODNUTÍ
Ministerstvo životního prostředí České republiky, orgán státní správy příslušný podle zákona
č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, v platném znění, k vedení registru osob podle § 21 odst.
11 tohoto zákona, rozhodlo takto:
Společnost Solar trade, s.r.o., Horní 729/32, 639 00 Brno – Štýřice, IČ 04252772, se
zapisuje do registru vedeného Ministerstvem životního prostředí na základě
§ 21 odst. 11 zákona o ochraně ovzduší, v platném znění.
Odůvodnění:
Doručením žádosti společnosti Solar trade, s.r.o., o zapsání do registru vedeného
Ministerstvem životního prostředí podle § 21 odst. 11 zákona o ochraně ovzduší, v platném
znění, bylo dne 05. 10. 2016 v souladu s § 44 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu,
zahájeno správní řízení v uvedené věci.
Žadatel doložil potvrzení vydané Slovenským hydrometeorologickým ústavem prokazující, že
je na dobu neurčitou registrován ve slovenském národním systému prokazování plnění kritérii
udržitelnosti pod číslem Bio-SHMÚ-2016-63. Registrace žadatele opravňuje vydávat doklady
o splnění kritérií udržitelnosti biopaliv a biokapalin v souladu s právem Slovenské republiky.
Ministerstvo životního prostředí po ověření všech dokladů žádosti provedlo zápis do registru
osob oprávněných vydávat doklady o splnění kritérií udržitelnosti biopaliv vedeného
Ministerstvem životního prostředí podle § 43 písm. q) zákona o ochraně ovzduší v platném
znění. Oprávnění vydávat prohlášení o shodě s kritérií udržitelnosti se vztahuje pouze na
prodej biopaliv uskutečněných prostřednictvím slovenského národního systému prokazování
plnění kritérii udržitelnosti.
Poučení o opravném prostředku:
Proti tomuto rozhodnutí lze podle § 152 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád,
v platném znění, 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.
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