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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 16. 9. 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 návaznosti na zákon č. 2/1969 Sb., 

o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky. Ve své žádosti 

požadujete vyplnit dotazník s těmito informacemi: 

1. Informujete veřejnost o plnění úkolů Vašeho ministerstva z kompetenčního zákona? 

(ano/ ne), pokud ano: 

1.1 Od kdy? (před rokem 2010/ v letech 2010-2011/ po roce 2011) 

1.2 Jak pravidelně? (jedenkrát ročně/ více než jedenkrát ročně/ méně než jedenkrát ročně) 

1.3 V jakém rozsahu? (v rozsahu všech úkolů/ v rozsahu pouze části úkolů) 

1.4 Jakým způsobem? (na webu jako obecnou informaci/ v příloze účetní závěrky/ v textu 

závěrečného účtu kapitoly/ ve výroční zprávě/ jiným způsobem – jakým?) 

2. Informujete veřejnost o úkolech Vašeho ministerstva z kompetenčního zákona, které jste 

jako orgán státní správy delegovali na jiné subjekty? (ano/ ne), pokud ano: 

2.1 Od kdy? (před rokem 2010/ v letech 2010-2011/ po roce 2011) 

2.2 Jak pravidelně? (jedenkrát ročně/ více než jedenkrát ročně/ méně než jedenkrát ročně) 

2.3 V jakém rozsahu? (v rozsahu všech delegovaných úkolů/ v rozsahu pouze části 

delegovaných úkolů) 

2.4 Jakým způsobem? (na webu jako obecnou informaci/ v příloze účetní závěrky/ v textu 

závěrečného účtu kapitoly/ ve výroční zprávě/ jiným způsobem – jakým?) 

3. Informujete veřejnost o existenci subjektů, na které jste jako orgán státní správy delegovali 

úkoly Vašeho ministerstva z kompetenčního zákona? (ano/ ne), pokud ano: 

3.1 Od kdy? (před rokem 2010/ v letech 2010-2011/ po roce 2011) 

3.2 Jak pravidelně? (jedenkrát ročně/ více než jedenkrát ročně/ méně než jedenkrát ročně) 
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3.3 V jakém rozsahu? (v rozsahu všech delegovaných úkolů/ v rozsahu pouze části 

delegovaných úkolů) 

3.4 Jakým způsobem? (na webu jako obecnou informaci/ v příloze účetní závěrky/ v textu 

závěrečného účtu kapitoly/ ve výroční zprávě/ jiným způsobem – jakým?) 

4. Podáváte veřejnosti finanční informace ve struktuře ke konkrétně plněným úkolům Vašeho 

ministerstva z kompetenčního zákona? (ano/ ne), pokud ano: 

4.1 Od kdy? (před rokem 2010, v letech 2010-2011, po roce 2011) 

4.2 Jak pravidelně? (jedenkrát ročně/ více než jedenkrát ročně/ méně než jedenkrát ročně) 

4.3 V jakém rozsahu? (v rozsahu všech úkolů/ v rozsahu pouze části úkolů) 

4.4 Jakým způsobem? (na webu jako obecnou informaci/ v příloze účetní závěrky/ v textu 

závěrečného účtu kapitoly/ ve výroční zprávě/ jiným způsobem – jakým?) 

5. Informujete veřejnost o plánech a očekáváních, jak budou do budoucna plněny úkoly 

Vašeho ministerstva z kompetenčního zákona? (ano/ ne), pokud ano: 

5.1 Od kdy? (před rokem 2010, v letech 2010-2011, po roce 2011) 

5.2 Jak pravidelně? (jedenkrát ročně/ více než jedenkrát ročně/ méně než jedenkrát ročně) 

5.3 V jakém rozsahu? (v rozsahu všech úkolů/ v rozsahu pouze části úkolů) 

5.4 Jakým způsobem? (na webu jako obecnou informaci/ v příloze účetní závěrky/ v textu 

závěrečného účtu kapitoly/ ve výroční zprávě/ jiným způsobem – jakým?) 

 

K výše uvedenému Vám sdělujeme následující: 

 

Zákon č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České 

republiky (kompetenční zákon), pouze obecně stanoví oblasti působnosti ministerstva, konkrétní 

úkoly a kompetence vyplývají ze zvláštních právních předpisů. 

Povinnost aktivního zveřejňování informací plní MŽP prostřednictvím svých webových stránek 

a webových stránek jeho rezortních organizací.  

Úkoly vyplývající ze zvláštních právních předpisů MŽP plní v celém rozsahu, na jiné subjekty je 

nedeleguje. 

Pokud se jedná o zveřejňování finančních informací, MŽP postupuje v souladu s § 30 odst. (4) 

zákona 218/2000 Sb. (rozpočtová pravidla). Od roku 2014 má MŽP na webu 

http://mzp.cz/cz/zaverecny_ucet_kapitoly_315 uveřejněn SZÚ. V něm jsou informace 

o veškerých finančních operacích ministerstva za daný rok a jsou i členěny dle jednotlivých 

činností.  
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S pozdravem 

 

 

 

 

 

Bc. Petra Roubíčková 

vedoucí oddělení tiskového a PR 

podepsáno elektronicky 
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