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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. 3. 2018 Vaši
žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím,
ve znění pozdějších předpisů, týkající se poskytnutí schéma organizační struktury
ministerstva s uvedením jména a příjmení vedoucích zaměstnanců jednotlivých
organizačních útvarů ke dni 31. 12. 2017.
K výše uvedenému Vám sdělujeme následující:

Na webových stránkách ministerstva je zveřejněna aktuální organizační struktura
ministerstva. Naleznete ji pod odkazem https://www.mzp.cz/cz/organizacni_struktura.
Rovněž zde naleznete i grafické schéma jeho aktuální organizační struktury, a to pod
odkazem https://www.mzp.cz/C1257458002F0DC7/cz/organizacni_struktura/$FILE/OPSorganizacni_struktura-20180101.pdf. Jména a příjmení vedoucích zaměstnanců
ministerstva si tedy lze jednoduše spojit s jednotlivými organizačními útvary, které jsou
v grafickém schématu vyznačeny.
Dodáváme, že ke dni 31. 12. 2017 byl u samostatného oddělení 120 uveden jako vedoucí
Mgr. Jaroslav Kepka (nyní Anna Pasková, M. A.) a u odboru 260 bylo navíc uvedeno
oddělení slaďování rodinného a osobního života s výkonem služby (263), které bylo
s účinností od 1. 1. 2018 zrušeno.
V této věci ministerstvo vydalo dne 27. 3. 2018 pod č. j. MZP/2018/130/242 rozhodnutí
o odmítnutí poskytnutí informací z důvodu jejich neexistence (ministerstvo nemá
povinnost vytvářet podle zákona č. 106/1999 Sb. informace nové). Toto rozhodnutí Vám
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bude zasláno jednak emailem, o což jste ve své žádosti požádal, jednak prostřednictvím
provozovatele poštovních služeb.

S pozdravem

Bc. Petra Roubíčková
vedoucí samostatného oddělení tiskového a PR
elektronicky podepsáno
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