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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 3. března 2021 Vaši žádost 

o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, 

ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 106/1999 Sb.“). 

Konkrétně požadujete poskytnout tyto informace: 

1. Jaké kroky učinilo Ministerstvo životního prostředí k vypátrání viníka, konkrétně, jaké 

pokyny vydal ministr životního prostředí Richard Brabec k této ekologické katastrofě ihned 

po zjištění (viz vyjádření ministra Richarda Brabce v médiích při vzniku havárie, že viník 

otravy Bečvy bude znám do několika hodin maximálně dnů)? 

2. Zda Česká inspekce životního prostředí (ČIŽP) provedla všechny úkony včas, aby mohl být 

viník havárie odhalen? 

3. Zda se MŽP zabývalo tím, že možným chybným postupem ze strany inspektorů České 

inspekce životního prostředí při zjištění pachatele otravy řeky Bečvy mohlo dojít k 

spoluúčasti na maření spravedlnosti, vypátrání viníka? 

4. V případě, že ČIŽP pochybila, byla po zjištění katastrofy nečinná, jaké kroky ministr 

životního prostředí učinil k nápravě? 

5. Probíhá např. kárné řízení, odvolání ředitele České inspekce životního prostředí Erika 

Geusse? 

 

K výše uvedenému Vám sdělujeme následující: 

 

Ad 1) Ministr životního prostředí nevydal po zjištění havárie žádné pokyny, neboť mu to 

nepřísluší. Ministr však požádal ředitele České inspekce životního prostředí (dále jen 

„ČIŽP“), aby byl o postupu kontaminace a likvidace havárie průběžně a pravidelně 

informován. Zmáhání havárie podle stávajícího zákona řídí vodoprávní úřad, který si ke 

spolupráci vyžádá spolupráci ČIŽP a Povodí Moravy ad. Co se týká vyjádření ministra k 
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odhalení viníka, ministerstvo se již k tomuto veřejně vyjádřilo zde: 

https://www.mzp.cz/cz/news_20201215_FAQ-Havarie_na_Becve 

  Dovolujeme si Vás upozornit ohledně vyšetřování havárie, že případ vyšetřuje v trestním 

řízení Policie ČR. 

Ad 2) V této věci ministerstvo vydalo dne 10. března 2021 pod č.  j. MZP/2021/130/184 

rozhodnutí o odmítnutí poskytnutí informací z důvodu jejich neexistence. Toto rozhodnutí 

Vám bude zasláno prostřednictvím poskytovatele poštovních služeb. 

Ad 3)  Váš dotaz se týká kompetence Policie ČR. Ministerstvo nemá možnosti jakkoliv zjišťovat, 

zda mohlo dojít k spoluúčasti na maření spravedlnosti.    

Ad 4) V tomto bodě ministerstvo vydalo dne 10. března 2021 též pod č.  j. MZP/2021/130/184 

rozhodnutí o odmítnutí poskytnutí informací z důvodu jejich neexistence. Toto rozhodnutí 

Vám bude zasláno prostřednictvím poskytovatele poštovních služeb. 

Ad 5) Ne. 

 

 

S pozdravem 

 

 

 

 

Bc. Petra Roubíčková 

vedoucí oddělení tiskového a PR 

podepsáno elektronicky 
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