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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 „ministerstvo“) obdrželo dne 10. 8. 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) Rekapitulace rozpočtu povinného subjektu za rok 2015, 2016 – plán a skutečnost,
plán na rok 2017 (stačí účetní sjetiny)
2) Organizační struktura, schéma, organizační řád k 1. 8. 2017, zřizované subjekty
(název, adresa – sídlo, IČ, odpovědná osoba, obecné zaměření).
3) management povinného subjektu do úrovně vedoucího oddělení (jméno, příjmení,
funkce, vznik funkce, rok narození, případně politická příslušnost u TOP
managementu)
4) Platové poměry zaměstnanců s rozlišením platů TOP managementu – průměrný
měsíční plat brutto, počet plánovaného a skutečného stavu za rok 2011, 2012, 2013,
2014, 2015, 2016, k 1. 8. 2017, vnitřní předpisy týkající se odměňování k 1. 8. 2017.
5) Vnitřní předpisy týkající se oblasti
a) BOZP, protipožární ochrany, hygieny
b) poskytování zdravotní péče zaměstnancům
c) ochrana osobních údajů a dat
d) nakládání s komunálním odpadem
e) manipulace a skladování nebezpečných látek
f)

poskytování informací (z. 106/1999 Sb.)
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6) V jakém rozsahu poskytují povinnému subjektu tito externisti od roku 2010
do současnosti, tj. advokáti, notáři a soudní exekutoři (název externisty, sídlo, IČ,
odpovědný zástupce, počet nápadů – věcí za příslušný rok, objem finančních
prostředků, druh činnosti, způsob odměňování, doba trvání (stačí sjetiny výkazů)
7) Projekty v oblasti nebezpečných látek (postačí kopie zpráv o činnosti) od roku 2010
do současnosti, gesce právních předpisů (výpis)
8) Plán činnosti na rok 2017, Výroční zpráva za rok 2015 a 2016, výhledy na další období

K výše uvedenému Vám sdělujeme následující:
Ad 1) V příloze Vám posíláme základní přehled rozpočtu a skutečnosti za roky 2015,
2016 a 1. čtvrtletí 2017.
Ad 2) V příloze vám posíláme požadovanou organizační strukturu ministerstva, jeho
schéma a rovněž seznam zřizovaných subjektů v požadované struktuře. Ve věci
poskytnutí organizačního řádu ministerstva vydalo ministerstvo dne 4. 9. 2017 pod
č. j. MZP/2017/130/149 rozhodnutí o odmítnutí poskytnutí informací, jelikož se
požadované informace vztahují výlučně k vnitřním pokynům ministerstva.
Ad 3) V příloze Vám posíláme informace o TOP managementu ministerstva, které jsou
volně přístupné na webu ministerstva. V organizační struktuře ministerstva (viz bod
2) naleznete jména ředitelů odborů a vedoucích oddělení ministerstva. K Vašemu
požadavku o informace ke vzniku jejich funkce Vám sdělujeme, že předmětné
funkce vznikly jmenováním na pozici představeného podle zákona č. 234/2014 Sb.,
o státní službě.
Ad 4) a 6)

Zpracování a poskytnutí informací pod těmito body vyžaduje mimořádně
rozsáhlé vyhledávání, které podléhá úhradě nákladů. Ministerstvo Vám tuto
skutečnost oznámí způsobem dle ustanovení § 17 odst. 3 zákona
č. 106/1999 Sb. v nejbližší době.

Ad 5) V příloze Vám posíláme vnitřní předpisy týkající se oblasti ochrany osobních údajů
a dat a poskytování informací podle zákona č. 106/1999 sb., o svobodném přístupu
k informacím. Ve věci poskytnutí ostatních požadovaných vnitřních předpisů vydalo
ministerstvo dne 4. 9. 2017 pod č. j. MZP/2017/130/149 rozhodnutí o odmítnutí
poskytnutí informací, jelikož požadované informace neexistují či se vztahují výlučně
k vnitřním pokynům ministerstva.
Ad 7) Ve věci poskytnutí informací o projektech v oblasti nebezpečných látek Vám
doporučujeme se obrátit na Technologickou agenturu České republiky (TAČR).
V příloze Vám posíláme seznam právních předpisů z oblasti chemických látek.
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Ad 8) K tomuto bodu žádosti vydalo ministerstvo dne 4. 9. 2017 pod č. j.
MZP/2017/130/149 rozhodnutí o odmítnutí poskytnutí informací z důvodu
neexistence požadovaných informací.

S pozdravem

Bc. Petra Roubíčková
Vedoucí samostatného oddělení tiskového a PR
Příloha: dle textu
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