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Věc: Odpověď k žádosti o informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném
přístupu k informacím
Ministerstvo životního prostředí (dále jen „MŽP“) obdrželo dne 23. 2. 2015 Vaši žádost
o informaci podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění
pozdějších předpisů, ve které požadujete tyto informace:
1) Celkový počet změn na pracovních pozicích, v rámci kterých je vykonávána služba
odpovídající svým charakterem §5 zákona č. 234/2014 Sb., zákona o státní službě
(dále jen ZSS) evidovaných povinným subjektem v období od 1. 1. 2015 do 23. 2. 2015,
a to včetně zatím probíhajících/ neukončených změn, společně se sdělením, o jaké
konkrétní pozice se jednalo/jedná,
2) Počet výše uvedených změn na pracovních pozicích, které byly/jsou obsazovány
výběrovým řízením podle ZSS v období od 1. 1. 2015 do 23. 2. 2015, společně
se sdělením, o jaké konkrétní pozice se jednalo/jedná,
3) Celkový počet změn na pracovních pozicích představených, jež byly obsazeny
na základě výběrového řízení od 1.1.215 do 23. 2. 2015 dle ZSS, společně se sdělením
kolik míst (pozic) představených bylo obsazeno na základě výběrového řízení
od 1. 1. 2015 do 23. 2. 2015 mimo režim podléhající ZSS,
4) U výběrových řízení realizovaných podle ZSS poskytnutí veškerých dokumentů
vztahujících se k vyhlášení výběrového řízení vč. všech požadavků na uchazeče
(v případě zveřejnění umožňující dálkový přístup postačí odkaz na místo zveřejnění).
K výše uvedenému Vám sdělujeme následující:
Ad 1. Služebním místem povinného subjektu MŽP v režimu zákona o státní službě je
místo státního tajemníka, které je dosud neobsazeno. Na toto místo vyhlásil, v souladu se
zákonem o státní službě, výběrové řízení náměstek ministra vnitra pro státní službu. Toto
místo je místo tzv. představených. Žádná jiná služební místa (řadová i představených),
na něž by se vztahovala povinnost provádět u nich výběrová řízení podle zákona o státní
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službě, nemáme. Taková místa budou vytvořena až na základě vládou schválené
systemizace, s účinností od 1. 7. 2015.
Ad 2. Služebním místem povinného subjektu MŽP v režimu zákona o státní službě je
místo státního tajemníka, které je dosud neobsazeno. Na toto místo vyhlásil, v souladu se
zákonem o státní službě, výběrové řízení náměstek ministra vnitra pro státní službu. Toto
místo je místo tzv. představených. Žádná jiná služební místa (řadová i představených),
na něž by se vztahovala povinnost provádět u nich výběrová řízení podle zákona o státní
službě, nemáme. Taková místa budou vytvořena až na základě vládou schválené
systemizace s účinností od 1. 7. 2015.

Ad 3. Služebním místem povinného subjektu MŽP v režimu zákona o státní službě je
místo státního tajemníka, které je dosud neobsazeno. Na toto místo vyhlásil, v souladu se
zákonem o státní službě, výběrové řízení náměstek ministra vnitra pro státní službu. Toto
místo je místo tzv. představených. Žádná jiná služební místa (řadová i představených),
na něž by se vztahovala povinnost provádět u nich výběrová řízení podle zákona o státní
službě, nemáme. Taková místa budou vytvořena až na základě vládou schválené
systemizace, s účinností od 1. 7. 2015.

Ad 4. Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo státního tajemníka MŽP
je publikována na http://www.mzp.cz/cz/misto_statniho_tajemnika_vyberove_rizeni .
S pozdravem
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