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Sdělení o odložení žádosti o poskytnutí informací

Akademie věd České republiky se sídlem Národní 1009/3, 110 00 Praha 1, IČO 60165171
(dále jen „Akademie věd ČR“ nebo „povinný subjekt“) obdržela dne 26.7.2022 žádost žadatele,
kterou žadatel
(dále jen „žadatel“),
požádal povinný subjekt o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném
přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 106/1999 Sb.“).
Konkrétně žadatel požádal o zodpovězení následujících otázek:
•
•
•
•

Na základě jakého dokumentu (smlouvy, mezinárodní smlouvy, úmluvy apod.) je nad
územím České republiky prováděn geoinženýring, tzv. „chemtrails“?
Kdo a kdy tento dokument za Českou republiku podepsal?
V čí gesci je geoinženýring v České republice?
Jaké je složení látek vypouštěných v rámci geoinženýringu do ovzduší?

Povinný subjekt posoudil výše uvedenou žádost a v zákonné lhůtě dle zákona č. 106/1999
Sb., rozhodl takto:
Žádost se v souladu s ust. § 14 odst. 5 písm. c) zákona č. 106/1999Sb. odkládá.
Odůvodnění:
Dle ustanovení § 2 odst. 1) zákona č. 106/1999 Sb. jsou povinné subjekty povinny poskytovat
informace vztahující se k jejich působnosti. Vzhledem k tomu, že problematika geoinženýringu
nespadá do působnosti povinného subjektu definované zákonem č. 283/1992 Sb., o Akademii
věd, v platném znění, nevztahují se požadované informace k působnosti povinného subjektu
ve smyslu ustanovení § 2 odst. 1) zákona č. 106/1999 Sb.. Povinný subjekt proto žádost
v souladu s ust. § 14 odst. 5 písm. c) zákona č. 106/1999 Sb. odložil.
Nad rámec výše uvedeného povinný subjekt sděluje, že problematika životního prostředí
obecně spadá do gesce Ministerstva životního prostředí, problematika veřejného zdraví pak
do gesce Ministerstva zdravotnictví. Obě zmiňovaná ministerstva jsou taktéž povinnými
subjekty ve smyslu ust. § 2 odst. 1) zákona č. 106/1999 Sb..

S pozdravem

Ředitelka Správního odboru Kanceláře AV ČR

Poučení:
Podle tomuto sdělení není odvolání přípustné.
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