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Věc: Odpověď k žádosti o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném
přístupu k informacím
Ministerstvo životního prostředí (dále jen „ministerstvo“) obdrželo dne 29. 10. 2016 Vaši
žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím,
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 106/1999 Sb.“), týkající se poskytnutí
anglického překladu českého předpisu EIA, který byl k posouzení souladu s právem
Evropské unie předložen Evropské komisi, a to v elektronické podobě.
Dne 31. 10. 2016 Vás ministerstvo vyzvalo k doplnění Vaší žádosti, kterou jste téhož dne
obratem doplnil, a k žádosti připojil další dva dotazy:
Je Česká republika signatářským státem Úmluvy o boji proti korupci úředníků Evropských
společenství nebo členských států Evropské unie, vypracovaná na základě článku K.3
odst. 2 písm. c) Smlouvy o Evropské unii?
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/HTML/?uri=CELEX:41997A0625(01)&from=CS

Lze proti úředníkům Ministerstva životního prostředí ČR vyvodit odpovědnost podle této
Úmluvy, pokud by se prokázalo, že Česká republika získala 100 mld. Kč z programového
období 2007–2013 na základě loňské změny zákona o posuzování vlivů na životní
prostředí novelou č. 39/2015 Sb., když ve skutečnosti je platný zákon o posuzování vlivů
na životní prostředí i nadále v rozporu s čl. 10a odst. 1 až 3 směrnice Rady 85/337/EHS ze
dne 27. června 1985 o posuzování vlivů některých veřejných a soukromých záměrů na
životní prostředí, ve znění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/35/ES ze dne
26. května 2003 (obdoba Článku 11 Směrnice EP a Rady 2011/92/EU), a Česká republika
tak i nadále nesplnila povinnosti, které pro ni vyplývají z těchto směrnic ve smyslu
rozsudku soudního dvora EU ve věci C 378/09 Evropská komise proti České republice
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/HTML/?uri=CELEX:62009CJ0378&from=CS
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Podle čl. 6 prvního pododstavce směrnice 2003/35, měly členské státy uvést v účinnost
právní a správní předpisy nezbytné pro dosažení souladu s touto směrnicí nejpozději do
25. června 2005 a neprodleně o nich uvědomit Komisi; Obdobně by tedy mělo platit, že za
Českou republiku jednající Ministerstvo životního prostředí mělo uvědomit Komisi o platné
úpravě zákona EIA.
K výše uvedenému Vám sdělujeme následující:
Ad 1) Ve věci poskytnutí anglického překladu českého předpisu EIA, který byl
k posouzení souladu s právem Evropské unie předložen Evropské komisi, vydalo
ministerstvo dne 14. 11. 2016 rozhodnutí o odmítnutí poskytnutí informací, č. j.
77660/ENV/16, neboť požadovaná informace je informací o probíhajícím řízení
o porušení povinnosti podle čl. 258 Smlouvy o fungování Evropské unie. Toto
rozhodnutí ministerstva Vám bude zasláno prostřednictvím datové schránky.
Ad 2) Váš požadavek, zda-li je Česká republika signatářským státem Úmluvy o boji proti
korupci úředníků Evropských společenství nebo členských států Evropské unie,
vypracovaná na základě článku K.3 odst. 2 písm. c) Smlouvy o Evropské unii,
nespadá do působnosti ministerstva. V souladu s § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999
Sb. Vám doporučujeme obrátit se na rezort spravedlnosti. Z výše uvedeného
důvodu ministerstvo podle § 14 odst. 5 písm. c) zákona č. 106/1999 Sb. Vaši
žádost v tomto bodě odkládá.
Ad 3) K tomuto bodu uvádíme, že ministerstvo oznámilo platnou právní úpravu EIA
Evropské komisi prostřednictvím Úřadu vlády dne 27. 3. 2015 (jedná se o tzv.
notifikaci).

S pozdravem
Bc. Petra Roubíčková
Vedoucí samostatného oddělení tiskového a PR
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