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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 „ministerstvo“) obdrželo dne 20. ledna 2020 Vaši 

žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 123/1998 Sb., o právu na informace o životním 

prostředí, ve znění pozdějších předpisů, týkající se informace o autorizaci podle § 15 zákona 

č. 86/2002 Sb. Konkrétně požadujete poskytnout informaci, zda v případě porušení 

autorizované osoby ustanovení uvedeného zákona a paragrafu, se vztahuje na toto porušení 

nějaká omezená časová lhůta (promlčecí lhůta) nebo jsou případná porušení v období platnosti 

uvedeného zákona platná bez časového omezení, tedy i v roce 2020 a autorizovaná osoba za ně 

plně odpovídá. 

Ministerstvo vyhodnotilo Vaši žádost podle obsahu jako žádost podle zákona č. 106/1999 Sb., 

o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, jelikož se v tomto případě 

nejedná o informace o životním prostředí, jak je definuje § 2 písm. a) zákona č. 123/1998 Sb., 

o právu na informace o životním prostředí. 

 

K výše uvedenému Vám sdělujeme následující: 

 

Zákon č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší, byl v roce 2012 nahrazen zákonem 201/2012 Sb., 

o ochraně ovzduší, který je v současnosti rozhodným právním předpisem pro problematiku 

autorizací. Pro zajištění větší míry právní jistoty byla vydána k předmětné problematice dvě 

stanoviska odboru ochrany ovzduší ministerstva, jež lze najít na webových stránkách 

ministerstva pod odkazem https://www.mzp.cz/cz/autorizace. Tato stanoviska Vám rovněž 

posíláme v příloze. 

Závěrem uvádíme, že posouzení povahy porušení záleží na datu, kdy k porušení právního 

předpisu došlo. Od této skutečnosti se odvíjí předpisy, podle kterých bude případné porušení 

posouzeno (kromě zákona č. 201/2012 Sb. došlo také ke změně přestupkové legislativy), 

a případná promlčecí lhůta. 

 

mailto:posta@mzp.cz
http://www.mzp.cz/
mailto:Helena.Chocholouskova@mzp.cz
https://www.mzp.cz/cz/autorizace


Samostatné oddělení tiskové a PR 

Vršovická 65 

100 10  Praha 10 

 

 

Ministerstvo životního prostředí 

Vršovická 1442/65, 100 10 Praha 10  

(+420) 26712-1111  

posta@mzp.cz 

ISDS: 9gsaax4  

www.mzp.cz 

2/2 

S pozdravem 

 

 

 

 

Příloha 

dle textu 

 

Bc. Petra Roubíčková 

vedoucí oddělení tiskového a PR 

podepsáno elektronicky 
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