ODESÍLATEL:

ADRESÁT:

Bc. Petra Roubíčková
Vedoucí samostatného oddělení
tiskového a PR
Ministerstvo životního prostředí
Vršovická 65
100 10 Praha 10
V Praze dne
Č. j.:
Vyřizuje:
Tel.:

5. 4. 2017
21095/ENV/17
Mgr. Bokotejová
267 122 054

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 21. 3. 2017 Vaši žádost
o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění
pozdějších předpisů. Ve své žádosti požadujete poskytnout tyto informace:
1) Prosím, uveďte seznam legislativních odborů Vašeho úřadu
2) Jakou roli hraje legislativní odbor(y) na Vašem úřadu – např. roli koordinace vznikající
legislativy; roli tvorby prvních návrhů legislativy; roli kontroly legislativně-technické
kvality předpisů vzniklých na jiných odborech úřadu; roli kontroly právní správnosti
předpisů vzniklých na ostatních odborech. Prosím, rozveďte.
3) Jaké je členění a dělba práce legislativního/ch odbor/ů – jakým způsobem se člení
legislativní odbor(y) a podle jakého klíče např. dělení podle obsahové náplně
legislativy; dělení na oddělení pro připomínkové řízení a oddělení pro tvorbu/kontrolu
vlastní tvorby
4) Popište zapojení ostatních odborů a oddělení do tvorby legislativy – tvorba prvních
návrhů; konzultace legislativního odboru, který návrh tvoří;
5) Kolik zaměstnanců (dále též „legislativci“) působí na legislativním odboru Vašeho
úřadu (podle jednotlivých oddělení)? Jaký je počet legislativců při naplnění celého
útvaru?
6) Připouští Váš úřad stáže na legislativním odboru? Prosím uveďte počet stážistů za
uplynulý rok a přibližnou časovou náročnosti stáže v odpracovaných hodinách. Jsou
stážisté placeni např. formou DPP nebo DPČ?
7) Jak dlouho působí Vaši legislativci na současné pozici? Jak dlouho působí celkem na
legislativním odboru Vašeho úřadu?
8) Jaký je věk jednotlivých legislativců?
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9) Jaké jsou předchozí zkušenosti Vašich legislativců v legislativní oblasti? Prosím,
uveďte délku působení a o jaké ministerstvo/jiný správní úřad se jednalo. V případě
zkušeností z územně samosprávných celků uveďte, o jaký kraj nebo obec se jednalo.
Prosím, vyznačte pozici daného pracovníka (ředitel, vedoucí, zástupce
ředitele/vedoucího) a uveďte informace do souvislosti s odpovědí na otázku č. 8.
10) Je vyžadováno pro působení na legislativním odboru magisterské právnické vzdělání?
Kolik pozic je obsazeno zaměstnanci bez magisterského právnického vzdělání?
11) Kolik a jaká školení nebo kurzy dalšího rozvoje jednotliví členové legislativního odboru
absolvovali v roce 2016. Šlo o vzdělávací akce organizované jiným správním úřadem
nebo šlo o třetí stranu? Prosím, uveďte seznam akcí a účast podle jednotlivých
zaměstnanců (bez uvedení jména).
Ve své žádosti dodáváte, že požadujete poskytnutí informací v takové podobě, která
umožňuje přiřazení informací k jednotlivé osobě, kde to jejich povaha umožňuje, nicméně
tato osoba nemusí být identifikována jménem nebo pozicí na MŽP.

K výše uvedenému Vám sdělujeme následující:
Ad 1) Odbor legislativní MŽP.
Ad 2) Na základě věcných (technických) podkladů předaných odbornými věcnými útvary
připravuje návrhy právních předpisů (zákony, nařízení vlády, vyhlášky)
v paragrafovém znění a důvodovou právu, resp. odůvodnění. Následně – a vždy
v součinnosti s příslušným věcným útvarem – zajišťuje provedení vnitřního
a vnějšího připomínkového řízení, po odeslání do vlády zajišťuje projednání
v orgánech Legislativní rady vlády (komise, popř. také plénum). Po schválení
vládního návrhu zákona se účastní projednávání v orgánech Poslanecké sněmovny
a Senátu. V případě vyhlášek zajišťuje zapracování připomínek komisí Legislativní
rady vlády a následně korekturu ve Sbírce zákonů.
U platných právních předpisů podává právní stanoviska a výklady, a to k žádosti jak
odborných útvarů MŽP, tak vnějších subjektů (ústřední správní úřady, ČIŽP, kraje,
obce, soukromé osoby apod.).
Ad 3) Odbor legislativní je rozdělen na dvě oddělení – oddělení horizontální
a ekosystémové legislativy (EIA/SEA, ochrana přírody včetně CITES, ochrana
půdy, ochrana vod, ochrana horninového prostředí, ekologická újma, právo na
informace o životním prostředí), oddělení technické legislativy (IPPC a IRZ,
nakládání s odpady včetně výrobků, ochrana ovzduší, nakládání s chemickými
látkami, prevence závažných havárií, GMO, emisní obchodování)
Připomínkové řízení (vnější legislativa) není svodně zajišťováno odborem
legislativním.
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Ad 4) Odborné věcné útvary předávají legislativnímu odboru věcné (technické) podklady,
a to jak k právnímu předpisu samotnému, tak k důvodové zprávě, resp. odůvodnění.
Nezbytnou náležitostí návrhů právních předpisů je též hodnocení dopadů regulace
(RIA) – za jeho zpracování nese odpovědnost odbor ekonomiky životního prostředí.
Ad 5) Celkový počet legislativců je 14. Ředitel odboru a sekretariát; oddělení horizontální
a ekosystémové legislativy – 6 (jedno místo aktuálně neobsazeno); oddělení
technické legislativy – 6.
Ad 6) Ano, prostřednictvím Právnické fakulty UK. Na legislativním odboru v loňském roce
vykonávali stáž 2 stážisté. Přibližná časová náročnost stáže byla cca 20 hodin na
stážistu. Stážisté nejsou placeni.
Ad 7) – 9) a 11)

Ředitel
odboru
Vedoucí
oddělení
Vedoucí
oddělení

Doba působení
na současné pozici/
na OL MŽP
9 let/16 let
15 let/20 let
5 let/9 let

Věk

Předchozí zkušenosti
v legislativní oblasti

Školení/kurzy dalšího
rozvoje v roce 2016

41
let
44
let
36
let

Ne

27
let
39
let

Ne

Kurz o správním právu
(pořádané 3. stranou)
Kurz o správním právu
(pořádané 3. stranou)
Specializovaný kurz
práva životního prostředí
(pořádané 3. stranou)
Ne

Ne
Ne

Referent

2 roky

Referent

10 měsíců

Referent

8 měsíců

28
let

Ne

Referent

9 měsíců

27
let

Ne

Referent

Ne

Ne

Referent

2 roky

Ne

Ne

Referent

2 roky

Ne

Ne

Referent

3 roky a 8 měsíců

57
let
30
let
27
let
28
let
29
let

Ne

Referent

23 let (z toho 3 roky na
MD)
3 měsíce

Úprava nakládání
s odpady ze
zdravotnických zařízení
(pořádané 3. stranou)
Kurzy (3) zaměřené na
poslední fázi registrace
látek dle REACH
(pořádané jiným
správním úřadem)
Vodoprávní vztahy,
vlastnické právo - jeho
omezování a další práva
(pořádané 3. stranou)
Ne

Ne

Ne

Ano
MŽP (odbor odpadů)
Magistrát hl. m. Prahy
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Ad 10)

Magisterské právnické vzdělání je vyžadováno. Bez tohoto vzdělání je
obsazenou pouze 1 místo na odboru legislativním – sekretariát.

S pozdravem

Bc. Petra Roubíčková
Vedoucí samostatného oddělení tiskového a PR
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