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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 17. 5. 2018 Vaši
žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím,
ve znění pozdějších předpisů, ve věci poskytnutí kopie veškeré korespondence mezi
Českou republikou a Evropskou komisí (dále také „EK“ nebo „Komise“) “) a mezi
ministerstvem a Ministerstvem zahraničních věcí („dále jen „MZV“) od 1. 1. 2017 týkající
se opatření na zlepšení kvality ovzduší.
V úvodu své žádosti se odkazujete na internetový článek https://zahranicni.ihned.cz/c166140690-sest-zemi-eu-nesplnilo-pozadovane-limitykvality-ovzdusi-komise-je-posle-predsoud s názvem „Šest zemí EU nesplnilo požadované limity kvality ovzduší, komise je
pošle před soud. Česko se mu těsně vyhnulo“ a citujete tuto pasáž:
V lednu komise informovala, že na ochraně čistého ovzduší musí bezodkladně zapracovat
i Česká republika, ta ale podle sdělení EK navrhla uspokojivá opatření, podobně jako
Slovensko a Španělsko.
Česká republika, Slovensko a Španělsko naopak podle EK hodlají zavést nebo připravit
opatření, o nichž Brusel informovaly po lednovém ministerském summitu na téma kvality
ovzduší. Pokud budou tato opatření správně zapracována, "zdá se, že budou schopna
přiměřeně napravit" zjištěné nedostatky.
V návaznosti na to požadujete poskytnout tyto informace:
a)

veškeré korespondence MŽP s Evropskou komisí

b)

korespondence ČR zasílané z MŽP do Bruselu nepřímo přes MZV

c)

korespondence MŽP a MZV

ve výše identifikované věci, a to od 1. 1. 2017.
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K výše uvedenému Vám sdělujeme následující:
Proti České republice jsou v současné době vedena dvě řízení pro nesplnění povinností
vyplývajících ze směrnice 2008/50/ES, o kvalitě vnějšího ovzduší a čistším ovzduší
pro Evropu, pokud jde o překročení mezních hodnot:
 řízení č. 2008/2186 vedené z důvodu neplnění povinností ze směrnice 2008/50/ES,
pokud jde o mezní hodnoty PM10. Řízení se v současné době nachází ve fázi
dodatečného odůvodněného stanoviska.
 řízení č. 2016/2062 vedené z důvodu neplnění povinností ze směrnice 2008/50/ES,
pokud jde o mezní hodnoty NO2. Řízení se v současné době nachází ve fázi
formálního upozornění.
Informace o lednovém jednání s EK jsou veřejně dostupné na webových stránkách
ministerstva pod odkazem: http://mzp.cz/cz/news_ovzdusi_jednani_Brusel_30012018.

Ad a) a b)

Dotazy pod těmito body lze považovat za totožné, neboť MZV je kontaktním
místem pro předávání korespondence mezi věcně příslušnými ústředními
správními úřady a institucemi Evropské unie.
Korespondencí, která se týkala výše uvedených řízení, je dopis ministra
životního prostředí Richarda Brabce na komisaře pro životní prostředí,
námořní záležitosti a rybolov Karmenu Vellu ze dne 5. 2. 2018, č. j.
MZP/2018/780/179. Tento dopis byl odeslán prostřednictvím Stálého
zastoupení ČR při EU, které je řízeno MZV, a ministr životního prostředí se
v něm v návaznosti na jednání dne 30. 1. 2018 v Bruselu a požadavek
Komise vyjadřuje k otázce nedodržování mezních hodnot stanovených
směrnicí 2008/50/ES.
Ministerstvo vydalo v této věci dne 1. 6. 2018, pod č. j. MZP/2018/130/410,
rozhodnutí o odmítnutí poskytnutí informace, neboť požadované informace
jsou informacemi o probíhajících řízeních pro nesplnění povinnosti podle čl.
258 Smlouvy o fungování Evropské unie. Toto rozhodnutí Vám bude
doručeno prostřednictvím doručovatele poštovních služeb.

Ad c)

Jak je uvedeno výše, dopis ministra ze dne 5. 2. 2018, č. j.
MZP/2018/780/179, byl na komisaře Vellu odeslán prostřednictvím Stálého
zastoupení ČR při EU. Tento dopis byl přílohou dopisu ze dne 8. 2. 2018, č. j.
MZP/2018/140/97, náměstka pro řízení sekce politiky životního prostředí
a mezinárodních vztahů Ing. Vladislava Smrže adresovaného velvyslanci
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a stálému představiteli ČR ve výboru COREPER Ing. Jaroslavu Zajíčkovi,
který Vám posíláme v příloze.

S pozdravem

Bc. Petra Roubíčková
vedoucí samostatného oddělení tiskového a PR
podepsáno elektronicky

Příloha: dle textu
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