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Věc: Odpověď k žádosti o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném 

přístupu k informacím  

 

Ministerstvo životního prostředí (dále jen „MŽP“) obdrželo dne 20. 2. 2017 Vaši žádost 

o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění 

pozdějších předpisů, týkající se poskytnutí informací, jak MŽP spravuje sociální sítě 

Twitter, Facebook či případně další. Ve své žádosti požadujete poskytnout konkrétně tyto 

informace: 

1) Jaké účty, na kterých sítích má Vaše ministerstvo? Jaké účty na jakých sítích má Váš 

pan ministr? 

2) Jakým způsobem se Vaše ministerstvo a Váš ministr o své sociální sítě stará - Máte 

na to objednanou nějakou firmu nebo vše zabezpečujete z vlastních zdrojů, tedy 

zaměstnanci tiskového oddělení? Jak je to s účtem pana ministra - stará se o něj 

sám? 

3) Pokud správu sociálních sítí zabezpečujete z vlastních zdrojů, kolika zaměstnancům je 

která účet svěřen? 

4) Pokud si na správu účtu na sociální sítí najímáte externí firmu, tak kterou? Na základě 

čeho jste si ji vybrali? 

5) Kolik a za co přesně této firmě platíte? Jaké jsou podmínky smlouvy s takovouto 

firmou? 

6) Jak byla taková firma vybrána? Pokud ve výběrové řízení, jakého bylo druhu? 

7) Nechal si Váš úřad udělat nějakou analýzu svého působení na sociálních sítích? Od 

jaké firmy? Za kolik? Jak byla firma vybrána? 

8) Nechal si Váš úřad udělat návrh mediální kampaně pro sociální sítě? Pro jaké 

příležitosti? Od jakých firem, za kolik, a jak byly dané firmy vybrány? 
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K výše uvedenému Vám sdělujeme následující: 

 

Ad 1) MŽP má účet na sociální síti Facebook (FB). Ministr má soukromé profily na síti 

Facebook a Twitter. 

Ad 2) Profil MŽP na síti Facebook zajišťují zaměstnanci tiskového oddělení v rámci své 

pracovní náplně. Ministr se o své účty stará sám. 

Ad 3) Všem na tiskovém oddělení, kteří mají vlastní FB profil a mohou se tak na FB 

připojit. 

Ad 4) Ne, nenajímáme. 

Ad 5) Irelevantní, viz bod 4). 

Ad 6) Irelevantní, viz bod 4). 

Ad 7) Ne, nenechal. 

Ad 8) Ne, nenechal. 

 

S pozdravem 

 

Bc. Petra Roubíčková 
      Vedoucí samostatného oddělení tiskového a PR 
 

 


