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Odpověď k žádosti o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 

k informacím 

Ministerstvo životního prostředí (dále jen „MŽP“) obdrželo dne 17. dubna 2019 Vaši žádost 

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

pozdějších předpisů, týkající se požadavku na sdělení, které subjekty mají smlouvu 

s MŽP/objednávku od MŽP na provedení prací pro NPSE. Dále jste žádal o kopie veškeré 

korespondence s ČHMÚ ve věci NPSE a to od 1. 1. 2017. 

 

K výše uvedenému Vám sdělujeme následující: 

 

Ad a)  

Veškeré činnosti k aktualizaci NPSE jsou zajišťovány výhradně Ministerstvem životního prostředí 

a jeho resortní organizací, kterou je Český hydrometeorologický ústav (dále jen „ČHMÚ“). 

S ohledem na skutečnost, že ČHMÚ je pověřenou organizací podle § 35 odst. 1 zákona 

č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, v platném znění, a vykonává činnosti na základě zřizovací 

listiny vydané Opatřením č. 17/17 Ministerstva životního prostředí, byla tato spolupráce 

zajištěna formou zadání úkolu ČHMÚ. 

Přípravy aktualizace NPSE se dotýká veřejná zakázka „SEA pro aktualizovaný NPSE ČR“, která 

byla zadána na základě výsledků zadávacího řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu na 

služby společnosti Amec Foster Wheeler, s.r.o. Smlouva k této veřejné zakázce je uveřejněna 

v IS Registr smluv (https://smlouvy.gov.cz/smlouva/8613751).  

Ad b) 

V souladu s ustanovením § 11 odst. 1 písm. b) zákona č. 106/1999 Sb. omezuje MŽP poskytnutí 

informace (korespondence s ČHMÚ), neboť se jedná o novou informaci, která vznikla při 

přípravě rozhodnutí povinného subjektu. Z tohoto důvodu MŽP vystavilo rozhodnutí 

č.j. MZP/2019/130/374, a to dne 10. května 2019. V souladu s judikaturou správních soudů 

máme za to, že u existující korespondence (definovaná v žádosti nad rámec významu slova 

korespondence) je splněna zákonná podmínka pro odepření poskytnutí podkladové informace 

před ukončením přípravy rozhodnutí. Omezení práva na informace v případě, že se jedná o tzv. 
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novou informaci, je možno uplatnit v případě, že užitím potenciálně poskytnutelných informací 

by mohlo mít za následek zneužití získaných informací. Naplněna je také podmínka "před 

ukončením přípravy rozhodnutí", neboť není myšleno pouze stricto sensu rozhodnutí, které je 

výsledek proběhnuvšího správního řízení, ale „jakékoli rozhodnutí, nikoli jen rozhodnutí učiněné 

například podle správního řádu", tedy pro podkladové materiály (vč. korespondence) k vydání 

Národního programu snižování emisí. 

Po dokončení analytické části aktualizovaného NPSE byl její text dne 17. 1. 2019 zveřejněn na 

webových stránkách MŽP zde: https://www.mzp.cz/cz/narodni_program_snizovani_emisi 

Součástí zveřejnění byla i tisková zpráva s výzvou k zasílání námětů k uveřejněné analytické 

části NPSE. Tiskovou zprávu lze najít zde: https://www.mzp.cz/cz/news_190117_NPSE 

V průběhu měsíce května bude opět na webových stránkách MŽP zveřejněn kompletní návrh 

NPSE s výzvou k pokračování veřejné konzultace a zároveň bude uveřejněno i vypořádání 

připomínek k aktualizované analytické části NPSE, které Ministerstvo obdrželo v lednu 2019. 

Výše uvedené odkazy jsou tak místem, kde lze nalézt aktualizovanou analytickou část NPSE 

a v horizontu několika týdnů i kompletní návrh NPSE. 

 

S pozdravem 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bc. Petra Roubíčková 

vedoucí oddělení tiskového a PR 

podepsáno elektronicky 
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