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

přístupu k informacím  

 

Ministerstvo životního prostředí obdrželo dne 29. 3. 2018 Vaši žádost o informace podle 

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

předpisů, týkající se poskytnutí informace, zdali bývalý ministr životního prostředí Richard 

Brabec využíval po svém odchodu z funkce služební auto či auta, případně zdali měl 

k dispozici řidiče. V případě, že ano, žádáte o informaci, kolik kilometrů auto najelo, kolik 

korun stál celkový provoz včetně případných nákladů na řidiče a kolik řidičů tento provoz 

zajišťovalo. Zároveň požadujete poskytnout kopii jízdního deníku (knihy jízd) za dané 

období. 

 

K výše uvedenému Vám sdělujeme následující: 

 

Mgr. Richard Brabec stále zastává svou funkci ministra životního prostředí, nelze o něm 

tedy hovořit jako o „bývalém ministrovi životního prostředí“.  

Podle ustanovení § 6 odst. 1 písm. a) zákona 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, náleží 

ministrovi naturální plnění spočívající v užívání služebního vozidla (s řidičem i bez něho) 

k výkonu funkce a k osobní dispozici. Ustanovení § 36 odst. 1 téhož zákona, které říká, že 

toto naturální plnění náleží rovněž po tři kalendářní měsíce následující po měsíci, v němž 

došlo k ukončení výkonu funkce, pokud v této době nevznikl nárok na stejné naturální 

plnění, se ministra Richarda Brabce prozatím netýká. Z tohoto důvodu není možné 

na Vaše dotazy odpovědět. 

 

S pozdravem 

Bc. Petra Roubíčková 
      vedoucí samostatného oddělení tiskového a PR 

         podepsáno elektronicky 


