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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 14. 8. 2017 Vaši 

žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, 

ve znění pozdějších předpisů, týkající se poskytnutí informací k jednání se zástupci 

Evropské komise (DG ENV) dne 1. 6. 2017. Ve své žádosti požadujete poskytnout:  

a) Kopii veškeré korespondence, která k tomuto jednání proběhla před 1. 6. 2017. 

b) Kopii všech dokumentů předložených k předmětnému jednání a kopii zápisu/záznamu 

z předmětného jednání včetně prezenční listiny. 

c) Kopii veškeré korespondence, která k tomuto jednání proběhla po 1. 6. 2017. 

 

K výše uvedenému Vám sdělujeme následující: 

 

Ad a) V příloze Vám posíláme veškerou požadovanou korespondenci se znečitelněnými 

údaji, kterou má ministerstvo v této věci k dispozici. Ministerstvo k tomuto bodu 

žádosti vydalo dne 29. 8. 2017 pod č. j. MZP/2017/130/138 rozhodnutí o odmítnutí 

poskytnutí informací z důvodu práva na ochranu osobních údajů a z důvodu 

informací o probíhajícím řízení pro nesplnění povinnosti podle čl. 258 Smlouvy 

o fungování Evropské unie. 

Ad b) V příloze Vám posíláme požadovanou prezenční listinu se znečitelněnými údaji. 

Ministerstvo k tomuto bodu žádosti vydalo dne 29. 8. 2017 pod č. j. 

MZP/2017/130/138 rozhodnutí o odmítnutí poskytnutí informací z důvodu práva 
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na ochranu osobních údajů a rovněž z důvodu neexistence požadovaných 

informací. 

Ad c) K tomuto bodu žádosti vydalo ministerstvo dne 29. 8. 2017 pod č. j. 

MZP/2017/130/138 rozhodnutí o odmítnutí poskytnutí informací, jelikož se jedná 

o informace o probíhajícím řízení pro nesplnění povinnosti podle čl. 258 Smlouvy 

o fungování Evropské unie. 

 

S pozdravem 

 

Bc. Petra Roubíčková 
      Vedoucí samostatného oddělení tiskového a PR 
 

Příloha: dle textu 


