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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 „MŽP“) obdrželo dne 10. 10. 2018 Vaši žádost 

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

pozdějších předpisů. Ve své žádosti požadujete poskytnout informace, kolik kontrol uskutečnila 

inspekce (Česká inspekce životního prostředí) u podniků ve svěřeneckém fondu Andreje Babiše, 

kolik bylo opatření k nápravě a kolik sankcí z těchto kontrol (s omezením období jednoho roku 

např. 2017). Dále požadujete poskytnout informaci, jak skončilo správní řízení o pokutě ohledně 

podniku Precheza Přerov, o kterém ve filmu Matrix AB hovořil mluvčí firmy Agrofert Hanzelka 

a kde ministerstvo vystupovalo jako odvolací orgán. 

 

K výše uvedenému Vám sdělujeme následující: 

 

Pokud se jedná o Váš dotaz na počet kontrol ČIŽP, opatření k nápravě a počet sankcí z těchto 

kontrol v předmětné věci, MŽP nemá tuto informaci k dispozici. Váš požadavek spadá 

do působnosti ČIŽP, na kterou Vám doporučujeme, abyste se přímo obrátil, a to v souladu s § 2 

odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb. Z výše uvedeného důvodu MŽP podle § 14 odst. 5, písm. c) 

zákona č. 106/1999 Sb. Vaši žádost o poskytnutí informace v této části odkládá.  

 

Dále Vám sdělujeme, že správní řízení bylo pravomocně ukončeno rozhodnutím MŽP ze dne 

13. 2. 2017, č. j. 1423/570/16, 52658/ENV/16, kterým byl změně výrok č. I rozhodnutí České 

inspekce životního prostředí ze dne 17. 2. 2016, č. j. ČIŽP/48/OOO/SR01/ 

/1417554.006/15/ORS, tak, že se ukládá pokuta ve výši 500 000 Kč za správní delikt podle 

§ 37 odst. 6 písm. b) zákona o integrované prevenci. 

 

S pozdravem 

 Bc. Petra Roubíčková 

vedoucí oddělení tiskového a PR 
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