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KŠD LEGAL advokátní kancelář s.r.o. 
k rukám Mgr. Ilony Kindlové, advokátky 
Hvězdova 1716/2b 
140  00 Praha 4 
IDDS: gbtg5kn 
 
 
 
 

V Brně dne 2. 4. 2020 

Č. j.: ÚVGZ/0309/20.0.2/2020 

 

ODPOVĚĎ NA ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ INFORMACÍ DLE ZÁKONA Č. 106/1999 SB., O SVOBODNÉM 

PŘÍSTUPU K INFORMACÍM 

 

 

Vážená paní magistro,  

dne 18. 3. 2020 jsme doporučeným dopisem obdrželi Vaši žádost o poskytnutí informací. 
Ve své žádosti mimo jiné uvádíte, že odpověď na Vaši žádost si přejete zaslat do datové 
schránky ID: u8yhacj. Vzhledem k tomu, že tato datová schránka umožňuje pouze 
komunikaci s orgány veřejné moci, zasíláme tímto tuto odpověď do datové schránky 
obchodní společnosti KŠD LEGAL advokátní kancelář s.r.o., jejíž jednatelkou a 
majitelkou jste. 

 

 

Odpovědi na Vaše dotazy naleznete níže: 

Otázka č. 1:  

Byly v období posledních pěti let Ústavem výzkumu globální změny AV ČR, v. v. i. 
poskytovány služby či realizovány projekty pro níže uvedené objednatele a pokud ano, o 
jaké projekty se jednalo: 

a) ČEZ, a.s. a/nebo jakékoliv obchodní společnosti ovládané společností ČEZ, a.s. 
a/nebo náležející do skupiny (podnikatelského uskupení) ČEZ, 

b) Českému svazu zaměstnavatelů v energetice a 

c) Teplárenskému sdružení České republiky. 

Odpověď č. 1:  

Vědecký výzkum ohledně vlivu emisí SO2 a NOx na růst stromů započal již na začátku 90. 
let 20. století. V roce 2018 byla dokončena studie Hruška, J., Oulehle, F., Kolář, T.: „Vliv 
emisí SO2 a NOX na růst smrku“. V ní autoři provedli nové analýzy půd, odběry vývrtů 
stromů, ale zejména došlo k sumarizaci našich dlouholetých zkušenosti, přičemž vědecké 
práce na toto téma byly průběžně publikovány, a tedy recenzovány ve vědecké literatuře. 
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Její soupis je v dané studii uveden. Výsledky, ke kterým studie dospěla, jsou mimo jiné v 
souladu se zahraničními výsledky na toto téma a naši pracovníci i nadále na této 
problematice stále pracují v rámci svého výzkumného zaměření za podpory vědeckých 
grantů a vlastních institucionálních prostředků. Vypracování této studie bylo podpořeno 
projektem smluvního výzkumu na základě smlouvy s ČEZ, a.s. 

V současné době byla dokončena studie pro Teplárenské sdružení České republiky na 
základě smlouvy o dílo (https://smlouvy.gov.cz/smlouva/11038028), která se týká 
kritických zátěží dusíku pro terestrické ekosystémy, vypracování map depozice sloučenin 
dusíku a překročení kritických zátěží touto depozicí. Tyto mapy jsou standardně 
periodicky vypracovávány v celé Evropě v rámci Konvence o dálkovém přenosu škodlivin 
v Evropě v rámci Evropské komise OSN. Práce v ČR koordinuje Ministerstvo životního 
prostředí ČR. Výsledky jsou k dispozici v evropském centru v Německu 
(https://www.umweltbundesamt.de/en/Coordination_Centre_for_Effects), které na 
základě výsledků z jednotlivých evropských zemí zpracovává mapy kritických zátěží pro 
celou Evropu. Pro tuto studii byly sumarizovány výsledky pro ČR vypočtené podle 
mezinárodní metodiky (https://www.umweltbundesamt.de/en/manual-for-modelling-
mapping-critical-loads-levels?parent=68093) a podle další publikované veřejně dostupné 
metodiky byla depozice dusíku rozdělena na depozici dusičnanového a amoniakálního 
dusíku. 

 

Otázka č. 2:  

Co bylo obsahem „komerčního projektu od ČEZ“, o kterém hovoří prof. Hruška na str. 3 
newslettru Czech Globe 2/2018? 

a) Byla výsledkem tohoto projektu nějaká studie či jiný písemný výstup? 

b) Je tato studie či jiný písemný výstup k zapůjčení/nahlédnutí v knihovně Akademie 
věd ČR či na jiném místě? 

c) Jakou odměnu (v Kč) Ústav výzkumu globální změny AV ČR, v. v. i. za tento 
komerční projekt získal? 

Odpověď č. 2:  

Ve zmiňovaném Newsletteru prof. Hruška danou studii zmiňuje, nepřesně ji však nazývá 
komerčním projektem. 

Studie je veřejně dostupná na webových stránkách instituce na následujícím odkazu ze 
dne 5. 2. 2019 (http://www.czechglobe.cz/cs/studie-vliv-emisi-so2-a-nox-na-rust-smrku/). 

Celková cena díla byla 1,900.000 Kč bez DPH. 

 

Otázka č. 3:  

Je práce Výzkum vlivu SO2 a NOX na růst smrku autorského kolektivu prof. Jakub 
Hruška, Mgr. Filip Oulehle, PhD., Ing. Tomáš Koláč, PhD. výsledkem komerčního 
projektu pro ČEZ? 

Odpověď č. 3:  

Vypracování této studie bylo podpořeno projektem smluvního výzkumu na základě 
smlouvy s ČEZ, a.s. 

https://smlouvy.gov.cz/smlouva/11038028
https://www.umweltbundesamt.de/en/Coordination_Centre_for_Effects
https://www.umweltbundesamt.de/en/manual-for-modelling-mapping-critical-loads-levels?parent=68093
https://www.umweltbundesamt.de/en/manual-for-modelling-mapping-critical-loads-levels?parent=68093
http://www.czechglobe.cz/cs/studie-vliv-emisi-so2-a-nox-na-rust-smrku/
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Smluvní výzkum, v rámci kterého byla studie provedena, je běžnou součástí hlavní 
činnosti veřejné výzkumné instituce a navíc je hodnocen pozitivně při evaluaci pracovišť 
Akademie věd ČR. 

 

 

 

Věříme, že tímto jsme Vám poskytli odpovědi na všechny Vaše dotazy. 

 

S pozdravem 

 

 

 

prof. RNDr. Ing. Michal V. Marek, DrSc., dr. h. c 

ředitel 

Ústav výzkumu globální změny AV ČR, v. v. i. 
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