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Praha dne 7. července 2020 

Č. j.: MZP/2020/130/514 

Sp. zn.: ZN/MZP/2020/130/183 

Vaše č. j.:  

Vyřizuje: Mgr. Pšeničková 

Tel.: 267 122 436 

E-mail: Martina.Psenickova@mzp.cz  

 

 

 

 

 

 

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

k informacím 

 

Ministerstvo životního prostředí (dále jen „ministerstvo“) obdrželo dne 11. června 2020 Vaši 

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

pozdějších předpisů týkající se poskytnutí informace o vzdělání odborně způsobilých osob v oboru 

hydrogeologie.  

Ve své žádosti požadujete poskytnout informace, jaké vzdělání v dokladech osvědčující 

požadované vzdělání pro získání odborné způsobilosti dle §3, vyhl. č. 206/20011 Sb. v oboru 

hydrogeologie uvedly tyto osoby: 

Mgr. Leoš Pilař 

Mgr. Oto Pospíšil 

Ing. Jaroslav Tylich 

RNDr. Svatopluk Šeda 

RNDr. Aleš Cahlík 

RNDr. Zuzana Cahlíková 

Ing. Jaroslav Sedláček 

Ing. Zdeněk Vacek 

Mgr. Pavel Ondráček, Ph. D. 

 

K výše uvedenému Vám sdělujeme následující: 

 

Ministerstvo vyrozumělo o podané žádosti výše vyjmenované osoby a poskytlo jim možnost se 

k Vaši žádosti vyjádřit dle § 4 odst. 4 správního řádu. Své vyjádření zaslala pouze RNDr. Zuzana 

Cahlíková, která souhlasila s tím, aby Vám byla poskytnuta informace o tom, že dosáhla 

vysokoškolského vzdělání v oboru geologie. Pokud jde o poskytnutí informací o vzdělání ostatních 

Vámi vyjmenovaných osob, ministerstvo vydalo dne 7. července 2020 pod č. j. 
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MZP/2020/130/590 rozhodnutí o částečném odmítnutí poskytnutí informací z důvodu práva na 

ochranu osobních údajů, které Vám bude doručeno prostřednictvím poskytovatele poštovních 

služeb. 

 

S pozdravem 

 

 

 

 

 

Bc. Petra Roubíčková 

vedoucí oddělení tiskového a PR 

podepsáno elektronicky 
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