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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 25. 10. 2018 Vaši žádost 

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

pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 106/1999 Sb.“) ze dne 16. 10. 2018. Ve své žádosti 

požadujete poskytnout tyto informace: 

 

Okruh 01 (oblast informací) 

1. Průřezový a odvětvový rozpočet povinného subjektu v roce 2018, návrh rozpočtu na rok 

2019. 

2. Kapitálové výdaje v roce 2018, návrh plánovaných investic v roce 2019 a více - název akce, 

termín plnění, finanční výdaje, realizátor akce, odpovědná osoba u povinného subjektu, 

odpovědná osoba u realizátora. 

3. Organizační struktura povinného subjektu, aktuální organizační řád, pracovní řád. 

4. Jmenný seznam managementu (vedoucích pracovníků) od statutárního zástupce po úroveň 

vedoucího oddělení - jméno, příjmení, titul, zastávaná funkce, datum vzniku této funkce 

(jmenování, pracovní poměr apod.), rok narození (není povinný údaj). 

5. Seznam externích pracovníků v oblasti advokacie, exekutorů a ochrany majetku, a to 

i v rámci sekcí povinného subjektu - jméno, příjmení, titul externisty, předmět spolupráce, 

doba plnění, výše finančního ohodnocení (paušál, hodinová sazba, limity apod.), odpovědná 

osoba za povinný subjekt, odpovědná osoba za externího spolupracovníka, právní forma 

(OSVČ, obchodní společnost apod.). 

6. Celkový aktuální počet zaměstnanců, z toho odlišit management - THP a dělnické profese 

(řidič, údržbář apod.) v přehledné tabulce. 

7. Plán úkolů nebo činností na další období (plán legislativních prací, plán kontrol apod.). 

8. Aktuální seznam zřizovaných subjektů (ústavy, školy, pobočky apod.) - název, IČO, adresa, 

odpovědná osoba, zaměření nebo předmět činnosti. 

mailto:posta@mzp.cz
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Okruh 02 (oblast BOZP) 

1. Aktuální znění vnitřních předpisů v oblasti ochrany zdraví zaměstnanců, evidence pracovních 

úrazů, nemocí z povolání, prevence nemocí apod. 

2. Aktuální znění vnitřních předpisů v oblasti pracovního prostředí, ochranných prostředků 

a pomůcek včetně metodiky BOZP. 

3. Aktuální znění vnitřních předpisů v oblasti ochrany osobních údajů s dosahem na úpravu 

komunitárním právem včetně metodiky. 

4. Opatření na ochranu osob, vykonávající činnost u povinného subjektu a přicházející do 

kontaktu s veřejností k zabránění přenosu infekčních nemocí (bakteriologické vyšetření, 

dekontaminace, hygiena apod.). 

5. Aktuální znění vnitřních předpisů v oblasti ochrany a přístupu osob se zdravotním 

postižením (asistence, bezbariérový přístup apod.). 

6. Působnost odborů a subjektů non-profit u povinného subjektu, aktuální znění smluvních 

dokumentů, název subjektu, IČO, adresa, odpovědná osoba i předmět činnosti, doba 

působení ú povinného subjektu. 

7. Aktuální znění vnitřních předpisů v oblasti poskytování informací podle zákona č. 106/1999 

Sb. o svobodném přístupu k informacím včetně aktuálního ceníku a metodiky pro výpočet 

úhrad. 

8. Aktuální znění vnitřních předpisů v oblasti umisťování zaměstnanců (podlahová plocha, 

osvětlení, práce s PC, metodika pracovních postupů apod.), archivace, skladování, likvidace 

komunálního odpadu a jejich účinnost v přehledných tabulkách 

 

Okruh 03 (oblast výkaznictví) 

1. Výroční zpráva o činnosti za rok 2017, příp. jiný dokument, pojednávající souhrnně 

o činnosti a fungování povinného subjektu za uplynulé období. 

2. Jmenný seznam všech vyžadovaných i zpracovávaných výkazů v roce 2017 - název výkazu 

(tiskopisu), účel, adresát, četnost užití, odpovědná osoba za jeho vyplnění (odborný útvar 

apod.) - TAB. 

3. Názvy všech aktuálních elektronických informačních systémů v gesci povinného subjektu - 

název včetně zkratky, účel, vlastník licence, doba jeho užívání, název a adresa zhotovitele 

softwaru, výše licenčního poplatku nebo hodnota jeho zaměstnaneckého zpracování, 

specifikace obsluhy těchto informačních systémů, metodika ochrany a ukládání dat - TAB. 

4. Jmenný seznam publikací, vydaných v roce 2017 a v letošním roce včetně názvů 

připravovaných titulů s možnou ukázkou titulů pro potřeby žadatele (TAB). 

mailto:posta@mzp.cz
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5. Nápad stížností u povinného subjektu za rok 2017 a k 1.10.2018, typ a druh stížností, 

způsob vyřízení (TAB). 

6. Nápad trestních oznámení u povinného subjektu na jeho zaměstnance za rok 2017 

a k 1.10.2018, druh oznámení, způsob vyřízení (zahájení trestního stíhání, odsouzení, 

zastavení trestního stíhání apod.) - TAB. 

7. Jmenný seznam dodavatelů služeb pro povinný subjekt v oblasti stravování, administrativy, 

oprav, kancelářského inventáře, deratizace, el. energie, dodávky vody, tepla, plynu 

a telekomunikačních služeb - název dodavatele, ICO, adresa, typ dodávky, smluvní objem 

dodávky, finanční plnění, doba plnění, odpovědná osoba za povinný subjekt i za dodavatele 

v aktuálním znění - TAB. 

8. Přehled časových aktivit pro zaměstnance povinného subjektu - druh, kapacita, finanční 

plnění, spoluúčast zaměstnanců, doba trvání (plavání apod.). 

 

K výše uvedenému Vám sdělujeme následující: 

 

Okruh 01 (oblast informací) 

Ad 1) V příloze Vám posíláme požadované přehledy rozpočtu ministerstva (druhový 

i odvětvový pro výdaje a druhový pro příjmy) v roce 2018, rovněž Vám 

posíláme návrh rozpočtu na rok 2019. 

Ad 2) Pokud se jedná o Váš požadavek na kapitálové výdaje v roce 2018, tyto informace 

jsou zahrnuty v přehledu rozpočtu druhového pro výdaje (viz příloha k bodu 1).  

Co se týče návrhu plánovaných investic, ministerstvo disponuje systémem, 

ve kterém investice vede, ovšem nedisponuje takto detailním přehledem 

(sestavou), který po ministerstvu požadujete. Vyhledávání těchto informací 

ministerstvo vyhodnotilo jako mimořádně rozsáhlé a bude za něj požadovat podle 

§ 17 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb. úhradu. Poté, co upřesníte svou žádost 

v bodech 6) a 8) okruhu informací 02 a v bodě 2) okruhu informací 03, ministerstvo 

Vám zašle výzvu k úhradě nákladů za mimořádně rozsáhlé vyhledávání. 

Ad 3) V příloze Vám posíláme požadovanou organizační strukturu ministerstva.  

Pokud se jedná o poskytnutí aktuálního organizačního řádu, ministerstvo Vám tento 

dokument se všemi přílohami již poskytlo přípisem ze dne 28. 3. 2018, 

MZP/2018/130/32. 

Pokud se jedná o poskytnutí pracovního řádu, ministerstvo vydalo dne 20. 11. 

2018, pod č. j. MZP/2018/130/819, rozhodnutí o odmítnutí poskytnutí informace, 

neboť se požadovaná informace vztahuje výlučně k vnitřním pokynům ministerstva. 

mailto:posta@mzp.cz
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Ad 4) Jmenný seznam vedoucích pracovníků ministerstva je obsažen v organizační 

struktuře ministerstva (viz bod 3). Zastávané funkce vznikly jmenováním na pozici 

představeného podle zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě. 

Ad 5) Seznam externích pracovníků v oblasti advokacie Vám již ministerstvo poskytlo 

přípisem ze dne 28. 3. 2018, č. j. MZP/2018/130/32.  

Co se týče ochrany majetku, ministerstvo uzavřelo smlouvu se společností G4S 

Secure Solutions (CZ), a. s. (vedoucí společník) a společností INDUS PRAHA, spol. 

s r. o. (společník) na fyzickou ostrahu objektu ministerstva a ozbrojený doprovod 

pokladní při převozu finanční hotovosti. Odpovědnou osobou je za ministerstvo 

bezpečnostní ředitel a ředitel odboru bezpečnosti a krizového řízení Ing. Bc. Jiří 

Bednář, odpovědnou osobou za společnost G4S Secure Solutions (CZ), a. s. je 

předsedkyně představenstva Ing. Lenka Nováková Ph.D., MBA a za společnost 

INDUS PRAHA, spol. s r. o. jednatel Ing. Pavel Kudrna. Doba plnění v rámci 

zajištění fyzické ostrahy objektu MŽP a ozbrojeného doprovodu pokladní při převozu 

finanční hotovosti je ujednána na dobu neurčitou. 

Hodinová sazba bezpečnostních pracovníků, kteří zajišťují fyzickou ostrahu objektu 

MŽP je 130,10 Kč/hod bez DPH. 

Jednotková cena za převoz finanční hotovosti je odstupňována dle výše převážené 

částky. Do 999999 Kč je cena za převoz 1200 Kč. Od 1 do 2 mil. je cena za převoz 

1800 Kč. 

Ad 6) Celkový aktuální počet zaměstnanců je 588, z toho management tvoří 125 

zaměstnanců, THP tvoří 453 zaměstnanců a „dělnické profese“ zastává 10 

zaměstnanců. 

Ad 7) V tomto bodě Vaší žádosti vydalo ministerstvo dne 20. 11. 2018, pod č. j. 

MZP/2018/130/819, rozhodnutí o odmítnutí poskytnutí informací z důvodu jejich 

neexistence, které Vám bude doručeno prostřednictvím provozovatele poštovních 

služeb. 

Ad 8) Seznam zřizovaných subjektů Vám již ministerstvo poskytlo přípisem ze dne 4. 9. 

2017, č. j. MZP/2017/130/90. V období od září 2017 do současnosti došlo k těmto 

změnám na pozicích ředitelů rezortních organizací: 

 CENIA – ředitel Mgr. Miroslav Havránek 

 Český hydrometeorologický ústav – ředitel Mgr. Mark Rieder 

 Správa Krkonošského národního parku – ředitel PhDr. Robin Böhnisch 

 VÚV T. G. Masaryka – ředitel Ing. Tomáš Urban 

 

mailto:posta@mzp.cz
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Okruh 02 (oblast BOZP) 

Ad 1) a 2) Ministerstvo vydalo v této věci dne 4. 9. 2017, pod č. j. MZP/2017/130/149, 

rozhodnutí o odmítnutí poskytnutí informace, neboť se požadované informace 

vztahují výlučně k vnitřním pokynům ministerstva. Toto rozhodnutí potvrdil 

ministr životního prostředí svým rozhodnutím ze dne 23. 2. 2018, pod č. j. 

MZP/2018/430/86. Požadované informace Vám tudíž nemůžeme poskytnout. 

Ad 3) V příloze Vám posíláme aktuální Směrnici ministerstva č. 11/2010 o ochraně 

osobních údajů na Ministerstvu životního prostředí, a to se všemi přílohami. 

Ad 4)  V tomto bodě Vaší žádosti vydalo ministerstvo dne 20. 11. 2018, pod č. j. 

MZP/2018/130/819, rozhodnutí o odmítnutí poskytnutí informací z důvodu jejich 

neexistence, které Vám bude doručeno prostřednictvím provozovatele poštovních 

služeb. 

Ad 5) Ustanovení týkající se ochrany a přístupu osob se zdravotním postižením obsahují 

Provozní řád MŽP a Směrnice MŽP č. 6/2018 pro autoprovoz (viz příloha). 

Ad 6) a 8) Ministerstvo Vás vyzvalo přípisem ze dne 5. 11. 2018, pod č. j. 

MZP/2018/130/779, k upřesnění Vámi požadovaných informací. Poté, co svou 

žádost v těchto bodech upřesníte, ministerstvo bude pokračovat ve vyřízení Vaší 

žádosti o informace. 

Ad 7) V příloze Vám posíláme Pokyn ministerstva č. 2/2017 o postupu při vyřizování 

žádostí o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. a zákona č. 123/1998 Sb. 

 

Okruh 03 (oblast výkaznictví) 

Ad 1)  V tomto bodě Vaší žádosti vydalo ministerstvo dne 20. 11. 2018, pod č. j. 

MZP/2018/130/819, rozhodnutí o odmítnutí poskytnutí informací z důvodu jejich 

neexistence, které Vám bude doručeno prostřednictvím provozovatele poštovních 

služeb. 

Ad 2) Ministerstvo Vás vyzvalo přípisem ze dne 5. 11. 2018, pod č. j. 

MZP/2018/130/779, k upřesnění Vámi požadovaných informací. Poté, co svou 

žádost v tomto bodě upřesníte, ministerstvo bude pokračovat ve vyřízení Vaší 

žádosti o informace. 

Ad 3)  V příloze Vám ve formě tabulky posíláme požadované informace. 

Ad 4) Ministerstvo vydalo v roce 2017 tyto publikace: 

- Politika ochrany klimatu v ČR: Manažerské shrnutí 

- Climate Protection Policy of the Czech Republic: Executive Summary 

- Environmental Protection in the Czech Republic: Experience and Know-How 

mailto:posta@mzp.cz
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- Mokřady mezinárodního významu České republiky (fotografie) 

- Mokřady mezinárodního významu České republiky (brožura) 

- Pletení z orobince 

- Průvodce předcházením odpadů na komunální úrovni 

- Průvodce předcházením vzniku stavebních odpadů 

- Průvodce předcházením vzniku odpadů v domácnosti 

- Průvodce předcházením vzniku odpadů z potravin v soukromém sektoru 

pohostinství a stravování 

- Inspirace pro život a rozvoj vašeho regionu 

- Podporujeme zvláště chráněné druhy s pomocí EHP fondů 

 

 Ministerstvo vydalo v roce 2018 tyto publikace: 

- Life pro život: České projekty LIFE pro životní prostředí a klima 

- Perlorodky 

- Flussperlmuscheln 

- Kritéria pro hodnocení produkčních a ekologických vlastností půd 

- Chráněná místa ve fotografii 

- La Protectión Del Medio Ambiente En La República Checa: Experiencias Y 

Conocimiento 

- Tajemství školy za školou 

 

 Tituly pro rok 2019 v této chvíli ještě nejsou známy. 

Ad 5)  K nápadu stížností Vám sdělujeme, že všechna podání (s výjimkou opakujících se 

nebo jiných podání) byla vyřízena přímou odpovědí nebo postoupením podle 

zákona č. 500/2004 Sb., správní řád.  

Podání 
V roce 2017 

celkem  

V roce 2018 do 

konce října 

Stížnost 93 65 

Podnět 283 170 

Petice 12 2 

Ostatní (jiná 

podání) 
19 74 

Celkem 407 311 

 

Ad 6)  Ministerstvo nevede a ani nemá zákonnou povinnost vést evidenci nápadu 

trestních oznámení na své zaměstnance. Informacemi o nápadu trestních 
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oznámení disponuje Policie České republiky, na kterou Vám doporučujeme se 

v této věci obrátit. 

Ad 7) Vyhledávání těchto informací ministerstvo vyhodnotilo jako mimořádně rozsáhlé 

a bude za něj požadovat podle § 17 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb. úhradu. Poté, 

co upřesníte svou žádost v bodech 6) a 8) okruhu informací 02 a v bodě 2) okruhu 

informací 03, ministerstvo Vám zašle výzvu k úhradě nákladů za mimořádně 

rozsáhlé vyhledávání. 

Ad 8) Ministerstvo nezajišťuje pro své zaměstnance žádné časové aktivity.  

 

S pozdravem 

 

 

 

 

 

Příloha 

dle textu 

 

Bc. Petra Roubíčková 

vedoucí oddělení tiskového a PR 
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