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Vážený pane poslanče,

dovoluji si Vám zaslat odpověď na Vaši písemnou interpelaci ve věci „Otravy řeky Bečvy látkou 

kyanid”, která mně byla zaslána dopisem předsedy Poslanecké sněmovny ze dne 30. září 2020 

(č. j. PS2020/015756; ev. č. interpelace 1400). V souvislosti se závažnou ekologickou havárií 

na řece Bečvě mně pokládáte celkem 5 otázek - dovolte mi na ně proto jednu po druhé 

odpovědět.

1) V pátek jste situaci komentoval s tím, že najít zdroj znečištění bude otázkou několika hodin. 

Proč tedy stále nevíme, odkud se kyanid do řeky dostal?

Zmíněný tweet na sociální síti doporučuji si přečíst ještě jednou. Dovolil jsem si vyjádřit víru, že 

se zdroj znečištění najde v řádu hodin. To se policii také podařilo, když po 24 hodinách zveřejnila, 

že našla kanál, ze kterého kyanid do Bečvy vtekl. Nemluvil jsem v této souvislosti ani o viníkovi, 
ani původci, ani o pachateli, ale o zdroji.

2) Zajímáte se a dohlížíte vy osobně na postup ČIŽP v této věci?

Podle vodního zákona a již velmi zažité a mnohými případy ověřené praxe řeší havárii na vodním 

toku v případě, že není vyhlášen krizový stav. Hasičský záchranný sbor České republiky. Policie 

České republiky, správce povodí, příslušný vodoprávní úřad, ČIŽP a v omezených případech je 

informováno i Ministerstvo zdravotnictví.

Ministerstvo životního prostředí ani ministr životního prostředí do práce těchto orgánů nijak 

nezasahuje. Jako ministr životního prostředí jsem ale byl každý den informován o rozsahu 

havárie a činnostech vedoucích k jejímu zneškodnění. Současně jsem ihned poté, co se podařilo 
havárii dostat pod kontrolu a veškeré poznatky, vzorky a výstupy z úkonů České inspekce 

životního prostředí byly předány Policii ČR, začal řešit téma, které je stejně důležité jako 

dopadení pachatele, a to jak řeku po havárii obnovit.



3) Jak bude reagovat MŽP na tento problém? MZE dle médií slibuje finanční pomoc rybářům,

(zdroj: https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/ministr-zemedelstvi-toman-slibuje-pomoc-

rybarum - v- okoli-becvy)

S předsedou Českého rybářského svazu a místními rybáři jsme se v úterý 29. 9. 2020, přímo 

v místě zasaženém havárií, dohodli na spolupráci při odstraňování následků katastrofy. Spolu 

s Českou inspekcí životního prostředí jsme již začali jednat s výzkumnými pracovišti o dalším 

monitoringu řeky, který by nám měl dát co nejvíce informací o jejím aktuálním ekologickěm 
stavu. Parametry odborných analýz byly stanoveny ve spolupráci s rybáři. Podle výsledků těchto 

studií připravíme s rybáři. Agenturou ochrany přírody a krajiny a případně s dotčenými kraji 

konkrétní plán na obnovu řeky.

4) V médiích jste se vyjadřoval, že půjde o exemplární potrestání. Co tím přesné myslíte?

Šlo o mimořádnou ekologickou havárii, a proto je nyní klíčové co nejdříve vypátrat a usvědčit 

pachatele, dovést jej k odpovědnosti a dle platné legislativy ho potrestat. To samo bude 

odstrašujícím příkladem do budoucna. Nesmí se totiž stát, aby viník odešel bez potrestání. Věřím 

v tomto ohledu Policii ČR.

5) Bude MŽP podnikat nějaké konkrétní kroky, aby se podobná situace do budoucna pokud 

možno neopakovala?

Dokud neznáme přesnou příčinu havárie, můžeme v tuto chvíli jen těžko spekulovat o 

nápravných opatřeních. Je samozřejmostí, že najdou-li se nějaká bílá místa v nastavené 

legislativě, navrhne ministerstvo jejich úpravu. V tuto chvíli to však logicky není možné.

S pozdravem

Vážený pan
Bc. František Elfmark, DiS
poslanec
Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR 
Praha

Na vědomí

Vážený pan
Mgr. Radek Vondráček
předseda Poslanecká sněmovny Parlamentu ČR 
Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR 
Praha
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Ověřovací doložka konverze do dokumentu obsaženého v datové zprávě

Ověřuji pod pořadovým číslem 132868979-257981-201016081700, 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 16.10.2020
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