Samostatné oddělení tiskové a PR
Vršovická 65
100 10 Praha 10

Praha dne 17. června 2019
Č. j.: MZP/2019/130/433
Sp. zn.: ZN/MZP/2019/130/202
Vaše č. j.:
Vyřizuje: Mgr. Šamonilová
Tel.: 267 122 167
E-mail: Stepanka.Samonilova@mzp.cz

Odpověď k žádosti o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu
k informacím
Ministerstvo životního prostředí (dále jen „MŽP“) obdrželo dne 24. května 2019 Vaši žádost
o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění
pozdějších předpisů. Ve své žádosti požadujete poskytnout:
kopii veškeré korespondence mezi povinným subjektem a zástupci Evropské komise ve věci
auditního šetření v souvislosti s možným střetem zájmů premiéra Andreje Babiše a ministra
zemědělství Miroslava Tomana, zejména
1. kopii prvotního oznámení o auditu
2. oznámení o stanovení konečné lhůty pro zpracování návrhu auditní zprávy (včetně
oznámení o jejím přerušení)
3. žádosti o doplňující materiály
4. uvedení informace, kdy konkrétně (přesná data) povinný subjekt dokumenty obdržel

K výše uvedenému Vám sdělujeme následující:
Ad 1 a 3)
Podle čl. 5 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1049/2001 o přístupu veřejnosti
k dokumentům Evropského parlamentu, Rady a Komise, MŽP požádalo Evropskou komisi
o vyjádření, zda můžeme uvedené dokumenty k žádosti o informace zpřístupnit.
Ad 2)
Lhůtu pro předložení návrhu zprávy členskému státu upravuje Nařízení Evropského parlamentu
a Rady (EU) č. 1303/2013. Dle čl. 75 odst. 2a nařízení poskytne Komise příslušnému
vnitrostátnímu orgánu návrh zprávy do 3 měsíců od ukončení šetření na místě. Lhůta
nezahrnuje období, které začíná dnem následujícím po dni, kdy Komise zaslala žádost
o dodatečné informace členskému státu, a trvá do dne, kdy na ni členský stát odpoví. Šetření
na místě bylo ukončeno dne 15. 2. 2019, lhůta pro předložení návrhu zprávy byla tedy
stanovena do 15. 5. 2019. Následně MŽP obdrželo dvě žádosti o doplnění podkladů
(19. 2. 2019, 4. 3. 2019), jejichž zodpovězení trvalo celkem 16 dní, původní lhůta se tedy
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prodloužila o 16 dní na 31. 5. 2019. Návrh zprávy v anglickém jazyce byl členskému státu
doručen ve stanoveném termínu (viz Tabulka č. 1)
Tabulka č. 1: Přehled termínů a lhůt vztahujících se k auditu

Ukončení šetření na místě
Termín pro zpracování návrhu zprávy
Počet dnů pro doplnění podkladů
Nový termín pro návrh zprávy
Zpráva doručena

15. 2. 2019
15. 5. 2019
16
31. 5. 2019
31. 5. 2019

Ad 4)
Tabulka č. 2: Přehled termínů, ve kterých ředitel odboru OPŽP obdržel žádosti o doklady

Označení

Termín pro
Datum žádosti zaslání
dokladů

Žádost č. 1
žádost č. 1 - doplnění
Žádost č. 2
Žádost č. 3
Žádost č. 4

21. 12. 2018
21. 1. 2019
6. 2. 2019
19. 2. 2019
4. 3. 2019

9. 1. 2019
23. 1. 2019
11. 2. 2019
26. 2. 2019
14. 3. 2019

Skutečné
datum zaslání
9. 1. 2019
23. 1. 2019
8. 2. 2019
26. 2. 2019
14. 3. 2019

Počet dnů pro
doplnění
x
x
X*
6
10

*Šetření na místě bylo ukončeno 15. 2. 2019, žádosti, které MŽP obdrželo do té doby neměly na termín pro předložení
návrhu zprávy vliv.

Vaši žádost vztahující se k poskytnutí oznámení o stanovení konečné lhůty pro zpracování návrhu
auditní zprávy a k poskytnutí informace, kdy konkrétně (přesná data) povinný subjekt dokumenty
obdržel, považujeme tímto přípisem za vyřízenou. Pokud jde o zbývající část Vaší žádosti, tj.
poskytnutí shora specifikovaných dokumentů, ministerstvo může přistoupit k vyřízení Vaší žádosti
až poté, co obdrží vyjádření Evropské komise dle čl. 5 výše citovaného nařízení EU.
S pozdravem

Bc. Petra Roubíčková
vedoucí oddělení tiskového a PR
podepsáno elektronicky

Ministerstvo životního prostředí
Vršovická 1442/65, 100 10 Praha 10
(+420) 26712-1111
posta@mzp.cz
ISDS: 9gsaax4
www.mzp.cz

2/2

