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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 „MŽP“) obdrželo dne 8. července 2018 Vaši žádost 

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

pozdějších předpisů, týkající se poskytnutí informací v podobě znění vyúčtování (resp. přehledů 

a veškerých dalších dokumentů), které zadal vyhotovit pan předseda vlády jednotlivým 

ministerstvům, resp. ministrům, a tedy i povinnému subjektu stran cestovních nákladů ministra. 

Ve své žádosti se odkazujete na články v médiích, např. na webu IDNES.cz ze dne 17. května 

2018. 

 

K výše uvedenému Vám sdělujeme následující: 

 

Náklady ministra na zahraniční pracovní cesty činily za roky 2014 až 2018 celkem 733 460 Kč. 

VIP salonek nebyl využit.  

2014 = 89 660 Kč 

2015 = 256 825 Kč 

2016 = 239 820 Kč 

2017 = 130 313 Kč 

2018 = 16 842 Kč (aktuální k datu 25. 5. 2018) 

V příloze naleznete detailní rozpis nákladů na zahraniční pracovní cesty ministra, který MŽP 

zaslalo na Úřad vlády ČR. 

 

Pokud jde o tuzemské pracovní cesty ministra, není možné je jednoznačně vyčíslit, neboť není 

vedena jejich přesná evidence. Ministr však na pracovních cestách po ČR využívá pouze svůj 

služební vůz a doprovází jej vedle řidiče max. jedna další osoba, zpravidla tisková mluvčí. 
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Pracovní cesty jsou zpravidla jednodenní. U delších pracovních cest je hrazeno ještě ubytování 

ministra, přičemž výdaje jsou uvedeny níže. Žádné další finanční náklady při tuzemských 

pracovních cestách ministra nevznikají. Bylo uvedeno následující: 

2014 = 3 870 Kč 

2015 = 4 760 Kč 

2016 = 4 260 Kč 

2017 = 6 296 Kč 

2018 = 3 000 Kč 

 

Informace byla doplněna také o výdaje ministra na odborné poradce ministra (ne však na PR 

poradenství, k tomuto účelu má ministr k dispozici tiskové oddělení MŽP). V letech 2014 až 

2018 vydalo MŽP následující prostředky na poradce ministra: 

2014 = 609 746 Kč 

2015 = 1 023 504 Kč 

2016 = 904 752 Kč 

2017 = 756 000 Kč 

2018 = 160 000 Kč 

 

S pozdravem 

 

 

 

 

 

Příloha 

Dle textu 

 

Bc. Petra Roubíčková 

vedoucí oddělení tiskového a PR 

podepsáno elektronicky 
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