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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 „ministerstvo“) obdrželo dne 14. 2. 2018 Vaši 

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

ve znění pozdějších předpisů, ze dne 6. 2. 2018. Ve své žádosti požadujete poskytnout 

informace o výši veškerých vyplacených platů (včetně, nikoli však výlučně, osobního 

ohodnocení a všech příplatků), odměn (včetně, nikoli však výlučně odměny řádné, 

mimořádné a odměny za plnění cílových úkolů), jiných příjmů a benefitů spojených 

s výkonem funkce (včetně, avšak nikoli výlučně, odměny za působení v dozorčích 

orgánech a naturální požitky – nepeněžitý příjem spočívající v užívání služebního vozidla, 

poskytnuté ubytování), zdůvodnění mimořádné odměny, počet odpracovaných měsíců 

u osob na pozicích: 

- Ministr životního prostředí 

- Státní tajemník 

- Náměstek pro řízení sekce fondů EU, finančních a dobrovolných nástrojů 

- Náměstek pro řízení sekce státní správy 

- Náměstek pro řízení sekce ochrany přírody a krajiny 

- Náměstkyně pro řízení sekce technické ochrany životního prostředí 

- Náměstek pro řízení sekce politiky životního prostředí a mezinárodních vztahů 

a to za kalendářní rok 2016 a 2017 (vyplacených, resp. poskytnutých v souvislosti 

s výkonem výše uvedené pozice, resp. funkce za období od 1. 1. 2016 do 31. 12. 2016 

a 1. 1. 2017 do 31. 12. 2017).  

Informace požadujete poskytnout ve struktuře pozice – sekce – plat – odměny – jiné 

funkční požitky – zdůvodnění mimořádné odměny – počet odpracovaných měsíců. 

V závěru žádosti dodáváte, že požadované informace Vám mohou být zaslány 

v anonymizované podobě, bude-li anonymizace nutná. 
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K výše uvedenému Vám sdělujeme následující: 

 

Pokud se jedná o poskytnutí informací o platu, odměnách a jiných příjmech či benefitech 

spojených s výkonem funkce ministra, uvádíme, že výpočet platu ministra je veřejně 

známou informací upravenou zákonem č. 236/1995 Sb., o platu a dalších náležitostech 

spojených s výkonem funkce představitelů státní moci a některých státních orgánů 

a soudců a poslanců Evropského parlamentu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 

„zákon č. 236/1995 Sb.“).  

 

V období od 1. 1. 2016 do 23. 5. 2017 zastával Mgr. Richard Brabec funkci ministra 

životního prostředí. Dne 24. 5. 2017 se stal 1. místopředsedou vlády, tuto funkci zastával 

i po zbytek roku 2017. Výpočet platu ministra je upraven konkrétně v § 11 písm. a) zákona 

č. 236/1995 Sb. a výpočet platu místopředsedy vlády v § 11 písm. b). tohoto zákona. 

Výpočet víceúčelové paušální náhrady ministra je upraven v § 12 odst. 1 písm. a) zákona 

č. 236/1995 Sb., výpočet víceúčelové paušální náhrady místopředsedy vlády pak v § 12 

odst. 1 písm. b) tohoto zákona. Součet těchto dvou složek tvoří standardní měsíční příjem 

ministra. Při výpočtu se vychází z platové základny, která je též veřejně známou informací 

vydanou sdělením Ministerstva práce a sociálních věcí č. 329/2015 Sb. (za rok 2016) 

a č. 401/2016 Sb. (za rok 2017). Členům vlády dále náleží naturální plnění podle § 13 

odst. 1 zákona č. 236/1995 Sb. 

 

K Vašemu dotazu týkajícímu se poskytnutí informací o platu, odměnách a jiných příjmech 

či benefitech spojených s výkonem funkce náměstka pro řízení sekce a státního tajemníka 

(státní tajemník je pro účely vyplácení platů a odměn zařazen mezi náměstky pro řízení 

sekce, jelikož vede Sekci úřadu ministerstva) Vám v příloze posíláme tabulku platů 

a odměn za roky 2016 a 2017 v anonymizované podobě vzhledem k nálezu ústavního 

soudu ČR ze dne 17. 10. 2017, sp. zn. IV. ÚS 1378/16. 

 

Co se týče benefitů, s výkonem funkce náměstka pro řízení sekce je výlučně spojen pouze 

nárok na užívání služebního vozidla podle části II čl. 5 zákona č. 10/1993 Sb., o státním 

rozpočtu České republiky na rok 1993, o změně a doplnění některých zákonů České 

národní rady a některých dalších předpisů. 

 

Pokud se jedná o poskytnutí informací o odměnách za působení v dozorčích orgánech, 

sdělujeme, že celkový úhrn odměn nepřevýšil u žádného ze zaměstnanců ministerstva 

vyslaných v roce 2017 služebním orgánem do dozorčích rad limitní výši uvedenou v § 81 

zákona o státní službě. 

 

S pozdravem 

Bc. Petra Roubíčková 
      vedoucí samostatného oddělení tiskového a PR 

         podepsáno elektronicky 
Příloha: dle textu 


