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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 16. června 2021 Vaši 

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

pozdějších předpisů (dále jen zákon č. 106/1999 Sb.“), ze dne 15. června 2021.  

Ve své žádosti uvádíte, že se v médiích objevovala informace, že není možné zveřejnit 

podmínky české strany pro dohodu o Turówu s Polskem, než bude návrh smlouvy zaslán Polsku. 

Podle informací, které ministerstvo včera (tj. dne 14. června 2021) rozeslalo médiím, byl draft 

včera (tj. dne 14. června 2021) do Polska odeslán.  

V této souvislosti požadujete poskytnout návrh smlouvy a podmínek, které si česká strana pro 

smlouvu klade. V žádosti dále popisujete, že již několik měsíců čeká veřejnost, včetně vás, na 

data z měření vodních hladin v okolí Turówa a závěrečnou zprávu o vlivu dolu Turów a stav vody 

České geologické služby, která analýzy provádí, jejich zveřejnění bylo slibováno již na začátku 

roku, a proto žádáte ministerstvo o urychlené zveřejnění celé studie. V závěru žádosti sdělujete, 

že vás zajímá, zda česká vláda přizve Evropskou komisi k přípravě smlouvy s Polskem. Evropská 

komise se minulý týden přidala k české žalobě a Českou republiku, a jeho požadavky tak 

významně podpořila, je proto v jejím zájmu Komisi urychleně na jednání přizvat. 

 

K výše uvedenému Vám sdělujeme následující: 

 

Pokud jde o poskytnutí návrhu mezivládní dohody odeslaného Polské republice dne 14. června 

2021 a konkrétních podmínek této dohody, ministerstvo k této části Vaší žádosti vydalo dne 

9. července, pod č. j. MZP/2021/130/599, rozhodnutí o odmítnutí poskytnutí informace podle 

ustanovení § 15 odst. 1 ve spojení s ustanovením § 11 odst. 1 písm. b) a písm. e) zákona 

č. 106/1999 Sb. Rozhodnutí Vám bude doručeno prostřednictvím datové schránky. 

Co se týče poskytnutí závěrečné zprávy České geologické služby o vlivu dolu Turów na 

podzemní vody v ČR, ministerstvo vydalo k této části Vaší žádosti rovněž rozhodnutí o odmítnutí 

poskytnutí informace z důvodu její neexistence. 

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


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 

Data z měření vodních hladin v okolí Turówa, která má ministerstvo k dispozici, Vám posíláme 

v příloze. Jedná se o dokument „Měření hladin podzemní vody v monitorovacích vrtech na území 

České republiky ke dni 22. 4. 2020“, včetně opravy po novém zaměření vrtů ke dni 10. září 

2020. 

K Vašemu dotazu, zda Česká republika přizve Evropskou komisi (dále jen „Komise“) k přípravě 

smlouvy s Polskem, uvádíme že ministerstvo je s příslušnými zástupci Komise v kontaktu. 

Komise vyjádřila přání být o jednání informována, nikoliv však být na jednání přímo přizvána, 

což ministerstvo respektuje. 

 

S pozdravem 

 

 

 

 

Příloha 

dle textu 

 

Bc. Petra Roubíčková 

vedoucí oddělení tiskového a PR 

podepsáno elektronicky 
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