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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 27. 12. 2014 doplnění Vaši
žádosti o informaci podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím,
ve znění pozdějších předpisů, týkající se hospodaření ministerstva.
Ve své žádosti požadujete poskytnutí těchto informací:
1. informace, co způsobilo navýšení výdajů za konzultační, právní a poradenské služby
v roce 2012,
2. informace, co způsobilo navýšení výdajů na cestovné a pohoštění v roce 2009 (zde
předpokládám, že důvodem je předsednictví ČR v radě EU, ale prosím o potvrzení) a co
způsobilo navýšení výdajů na pohoštění v roce 2013.
K výše uvedenému Vám sdělujeme následující:
Ad 1. Rok 2012 - zvýšení výdajů za konsultační, právní a poradenské služby:
Čerpání prostředků na této položce v celkové výši 48 272 tis. Kč ovlivnily následující
výdaje:
A) výdaje spojené s realizací programu v rámci OP Životní prostředí 115 150 - Technická
pomoc v celkové výši 9 956 tis. Kč na studie a posudky.
B) výdaje týkající se projektů OP Lidské zdroje a zaměstnanost, které byly vynaloženy ve
výši 2 390 tis. Kč v návaznosti na schválenou dokumentaci jednotlivých projektů týkajících
se např. oblasti přípravy, rozvoje a zavádění procesních metodik resortu ŽP, metodiky
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efektivní přípravy a vyhodnocování dopadů koncepcí ŽP, zavedení projektového řízení
a projektové kanceláře v rámci MŽP apod.
C) studie pořízená v rámci úkolů týkajících se civilního nouzového plánování ve výši
1 800 tis. Kč.
Ad 2) Ostatní nákupy:
Rok 2009:
A) Z výdajů na cestovné v celkové výši 42 366 tis. Kč připadá na tuzemské i zahraniční
cestovné 22 669 tis. Kč, které se týká zabezpečení předsednictví ČR v radě EU.
Po odpočtu uvedených mimořádných výdajů činí ostatní vynaložené prostředky
19 697 tis. Kč, tj. jsou v úrovni následujícího roku a postupně se snižují.
B) V položce na pohoštění ve výši 6 541 tis. Kč jsou zahrnuty prostředky na akce týkající
se uvedeného předsednictví ve výši 4 429 tis. Kč, po jejich odpočtu je cestovné v objemu
2 112 tis. Kč v úrovni dalších let.
Rok 2013:
Z položky pohoštění byly uhrazeny výdaje spojené s přípravou a realizací akcí OP Životní
prostředí ve výši 1 117 tis. Kč a projektů OP Lidské zdroje a zaměstnanost ve výši
1 299 tis. Kč, tj. celkem ve výši 2 416 tis. Kč (porady, školení, zasedání odborných komisí
apod.).
S pozdravem
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