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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 27. 8. 2018 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 informací 

ke sdělení náměstka pro řízení sekce ochrany přírody a krajiny Ing. Vladimíra Dolejského, 

Ph. D., ke kůrovcové kalamitě, které měl pronést na schůzce s Hnutím Život, z. s., jež proběhla 

dne 22. 8. 2018 na ministerstvu.  

Ve své žádosti uvádíte, že pan náměstek Dolejský sdělil, že: „Ministerstvo životního prostředí 

nemá ambici kůrovcovu kalamitu zastavit, ale pouze tlumit. Každý skutečný odborník v České 

republice přece ví, že kůrovcová kalamita aktuálně probíhající v ČR už zastavit nejde, proto je 

ambicí MŽP kalamitu pouze tlumit.“ V této souvislosti požadujete poskytnout oficiální sdělení 

ministerstva v této věci a rovněž informaci, zda je takto formulovaný názor názorem také 

ministra životního prostředí Richarda Brabce. 

 

K výše uvedenému Vám sdělujeme následující: 

 

Podle § 2 odst. 4 zákona č. 106/1999 Sb. se povinnost poskytovat informace netýká dotazů na 

názory, budoucí rozhodnutí a vytváření nových informací. Vzhledem k tomu, že ministerstvo 

nedisponuje písemnou reakcí na tvrzení pana náměstka Dolejského v předmětné věci, jednalo 

by se o vytváření nové informace. Z tohoto důvodu vydalo ministerstvo dne 10. 9. 2018, pod č. 

j. MZP/2018/130/645, rozhodnutí o odmítnutí poskytnutí informace, které Vám bude doručeno 

prostřednictvím provozovatele poštovních služeb. 

K této věci dodáváme, že podle Záznamu z jednání ke kůrovcové kalamitě konaného na 

Ministerstvu životního prostředí dne 22. srpna 2018 sdělil pan náměstek Dolejský toto:  
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NM Dolejský 

 žádá, aby ministerstvu nebylo podsouváno, že nechce zastavit kalamitu. S ohledem na 

populační dynamiku, nástup plošné gradace, není naší ambicí do roka zastavit na území 

ČR kůrovcovou kalamitu, to je nereálné, to bychom podceňovali vážnost situace, chceme 

(a děláme pro to maximum), aby se dařilo postupně snižovat rozvoj kůrovce a postupně, 

tedy v budoucích letech, kalamitu (největší v historii) zastavit. Zdůrazňuje kompetence 

rezortů. 

 upozorňuje opakovaně, že vzhledem k rozsahu a vývoji kalamity není reálné mluvit 

o jejím zastavení do jednoho roku 

Tvrzení pana náměstka Dolejského, které ve své žádosti uvádíte, je tedy vytrženo z kontextu, je 

neúplné a v této podobě nepravdivé. Záznam Vám posíláme v příloze. 

 

Pokud se jedná o Váš dotaz, zda je formulovaný názor názorem také pana ministra Brabce, 

nezbývá než opět konstatovat, že podle zákona č. 106/1999 Sb. se povinnost poskytovat 

informace netýká dotazů na názory. K této části Vaší žádosti ministerstvo rovněž vydalo dne 

10. 9. 2018, pod č. j. MZP/2018/130/645, rozhodnutí o odmítnutí poskytnutí informace. 

 

S pozdravem 

 

 

 

 

Příloha 

dle textu 

 

Bc. Petra Roubíčková 

vedoucí oddělení tiskového a PR 

podepsáno elektronicky 
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