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Vážený pane předsedo,

dovoluji si Vám zaslat odpověď na Váš dopis ze dne 1. 10. 2020 ve věci ekologické havárie 
na řece Bečvě. Na prvním místě bych chtěl zdůraznit, že já osobně. Ministerstvo životního 

prostředí a zejména Česká inspekce životního prostředí průběh a důsledky zmiňované havárie 

pozorně sledujeme a využíváme veškeré zákonné možnosti, abychom analyzovali přesný 

rozsah katastrofy, přispěli ke zjištění a potrestání pachatelů a v neposlední řadě pomohli 

obnovit život na zasaženém úseku řeky. Přitom v žádném případě závažnost havárie 
nesnižujeme, naopak, jak je zřejmé z mého vystoupení na tiskové konferenci MŽP v této věci 

dne 1. 10. 2020 i z četných dalších mých komentářů, uvědomujeme si mimořádnou závažnost 

a rozsah způsobených škod. Skutečnost, že se od počátku celé kauzy snažím vyvarovat 

unáhlených a kategorických soudů o příčinách a pachatelích havárie je pouze důsledkem toho, 

že respektuji rozdělení kompetencí a odpovědnosti jednotlivých úřadů a Policie ČR konat 

v souladu se zákony České republiky - věřím, že podobná zdrženlivost by byla na místě 

i u řady novinářů a mých politických kolegů, kteří měli o všech aspektech havárie rychle jasno 

a později museli pod vlivem postupujícího vyšetřování vzít některá svá prohlášení zase zpátky.

Česká inspekce životního prostředí byla u zásahu od první chvíle oznámení úniku, tj. od neděle 

20. 9. 2020. V průběhu 5 dnů odebrala a nechala analyzovat 56 vzorků z Bečvy a 40 vzorků 

z řeky Moravy, v prvních 5 dnech také opakovaně prověřila 21 subjektů, možných původců 

havárie. Od prvního dne byla též informačním kanálem pro média, kterým poskytovala 

veškeré dostupné informace o znečištění a postupu likvidačních prací. To se samozřejmě 
změnilo v pátek 25. 9. 2020, kdy důkazy a veškeré podklady převzala Policie ČR, která 

se nejen ujala sdělování informací o případu, ale především jeho vyšetřování v trestním řízení.

Po celou dobu zvládání havarijní události dotčené úřady a instituce - ČIŽP Ol Olomouc, 

ČIŽP Ol Brno, Krajský úřad Olomouckého kraje, městské úřady Hranice, Lipník nad Bečvou, 

Přerov a Valašské Meziříčí, Povodí Moravy, Policie ČR, Hasičský záchranný sbor a Český



rybářský svaz spolupracovaly a předávaly sl relevantní informace o možném původu 

a charakteru znečištění, rozsahu škod a způsobu likvidace uhynulých ryb. Od prvního 

oznámení úniku neznámé látky do Bečvy měli k veškerým dostupným informacím o průběhu 

havárie přístup zástupci vodoprávních úřadů - městské úřady Hranice, Lipníka nad Bečvou, 

Přerova, Valašského Meziříčí, včetně vodoprávního úřadu Olomouckého kraje. Ti se také 

účastnili většiny jednání, která byla každý den k havárii svolávána. Okolní vodoprávní úřady 

obcí s rozšířenou působností byly o havárii rovněž informováni.

V případech, kdy není vyhlášen krizový stav, a havárie tak není řešena dle příslušných 

ustanovení zákona č. 240/2000 o krizovém řízení, což byla i tato situace (k vyhlášení 

krizového stavu nedošlo ani v Olomouckém, ani ve Zlínském kraji), je havárie řešena 

na základě příslušných ustanovení vodního zákona. Podle § 41 odst. 3 vodního zákona „řízení 

prací při zneškodňování havárií přísiuší vodoprávnímu úřadu."' Například město Přerov již 
21. 9. v dopoledních hodinách vydalo upozornění, ve kterém nedoporučuje občanům vstup 

do řeky s ohledem na neznámou látku, která do řeky unikla. Podobný postup se dle zákona 

očekává i od dalších dotčených úřadů, které byly situací dotčeny.

Jak jsem uvedl na výše uvedené tiskové konferenci MŽP, kromě odhalení pachatele, což je 

nyní v rukách Policie ČR, je nezbytné co nejrychleji pracovat na obnově řeky. K tomu je nutné 

zjištění ekologického stavu řeky, s čímž nám pomohou akademické instituce, se kterými již 

jednáme o studiích, které bude potřeba zpracovat, abychom mohli učinit příslušné kroky. 

Dne 29. 9. 2020 jsme se při mé návštěvě Přerova také dohodli na vzájemné spolupráci 

s rybáři, kteří nám pošlou odborné požadavky, které potřebují zjistit, aby řeku mohli znovu 

zarybnit a vrátit do ní co nejdříve život. Zároveň je pozitivní zprávou, že už dnes jsou všechny 
hodnoty řeky v normálu a její přirozená obnova je vidět i na pohled. Podle aktuálních vzorků 

má řeka již standardní hodnoty, takže není nikomu nebezpečná.

Věřím, že se Policii České republiky podaří co nejdříve pachatele odhalit, aby mohl být 

nejenom adekvátně potrestán, ale především abychom znali příčinu havárie a mohli učinit 
případná preventivní opatření, která by podobným případům dokázala do budoucna zabránit.

S pozdravem

Mgr. Richard Brabec

Vážený pan
Ing. Zbyněk Linhart
předseda Výboru pro územní rozvoj, veřejnou správu a
Senát Parlamentu ČR
Praha
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Ověřovací doložka konverze do dokumentu obsaženého v datové zprávě

Ověřuji pod pořadovým číslem 132622578-257981-201008123405, že tento 
dokument, který vznikl převedením vstupu v listinné podobě do podoby 
elektronické, skládající se z 1 listů, se doslovně shoduje s obsahem vstupu.

Zajišťovací prvek: bez zajišťovacího prvku

Ověřující osoba: Irena Hrabalová - Sekce politiky a mezinárodních vztahů
Vystavil: Ministerstvo životního prostředí

V Praze dne 08.10.2020


