Samostatné oddělení tiskové a PR
Vršovická 65
100 10 Praha 10

Praha dne 18. listopadu 2020
Č. j.: MZP/2020/130/913
Sp. zn.: ZN/MZP/2020/130/326
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 4. listopadu 2020 Vaši
žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím,
ve znění pozdějších předpisů, týkající se havárie na řece Bečva.
Konkrétně požadujete poskytnout tyto informace:
1)

Pochybila Česká inspekce životního prostředí v souvislosti s vyšetřováním havárie?

2)

Z jakého důvodu Česká inspekce životního prostředí neodebrala vzorky bentosu ihned po
nahlášení havárie?

3)

Je Česká inspekce životního prostředí nebo Ministerstvo životního prostředí nebo jeho
součást vyšetřována Policií ČR v jakékoliv souvislosti s havárií na Bečvě?

4)

Na sociálních sítích nejčastěji obhajujete své mlčení tím, že se nemůžete vyjádřit k
policejnímu vyšetřování a odkazujete na Policii ČR (což předpokládá, že na otázku č. 3
zřejmě odpovíte ANO, protože jinak vaše výmluvy nedávají žádný smysl). Podle kterého
zákona se nesmíte vyjadřovat k vlastnímu vyšetřování? Žádám zákon a konkrétní odstavec,
ze kterého vaše mlčení k celé záležitosti vyplývá.

K výše uvedenému Vám sdělujeme následující:
Ad 1) Ministerstvo vydalo k tomuto bodu dne 18. listopadu 2020, pod č. j. MZP/2020/130/940,
rozhodnutí o odmítnutí poskytnutí informací, které Vám bude doručeno prostřednictvím
datové schránky. Povinnost poskytovat informace se ve smyslu ustanovení
§ 2 odst. 4 zákona č. 106/1999 Sb. netýká dotazů na názory či vytváření nových
informací.
Ad 2) V toto bodě ministerstvo podle § 14 odst. 5 písm. c) zákona č. 106/1999 Sb. Vaši žádost
o informace odkládá. Ministerstvo nedisponuje žádnou zaznamenanou informací (srov.
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§ 3 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb.) o důvodu neodebrání vzorků bentosu Českou inspekcí
životního prostředí (ČIŽP). Přestože je ČIŽP rezortní organizací ministerstva, požadovaná
informace se netýká činnosti ministerstva, nýbrž ČIŽP. Žádný právní předpis ministerstvu
neukládá povinnost disponovat požadovanou informací. Váš požadavek tak spadá do
působnosti ČIŽP. Doporučujeme Vám, abyste se v této věci obrátil přímo na ČIŽP.
Ad 3) Ministerstvo není vyšetřováno Policií ČR v souvislosti s havárií na Bečvě, informací o
vyšetřování České inspekce životního prostředí nedisponuje, v tomto bodě ministerstvo
podle § 14 odst. 5 písm. c) zákona č. 106/1999 Sb. Vaši žádost o informace odkládá.
Obdobně jako v bodě 2 se požadovaná informace netýká působnosti ministerstva, nýbrž
působnosti ČIŽP. Ministerstvo nemá zákonnou povinnost disponovat požadovanou
informací.
Ad 4) Povinnost mlčenlivosti je zakotvena v ustanovení § 8 odst. 7 (ve vazbě na odst. 1) zákona
č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), v platném znění.

S pozdravem
Bc. Petra Roubíčková
vedoucí oddělení tiskového a PR
podepsáno elektronicky
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