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

k informacím 

 

Ministerstvo životního prostředí (dále jen „MŽP“) obdrželo dne 25. listopadu 2018 Vaši žádost 

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

pozdějších předpisů, týkající se poskytnutí informací o rozkladové komisi ministra životního 

prostředí. Ve své žádosti požadujete poskytnout tyto informace: 

(1) Složení rozkladové komise v roce 2018. 

(2) Složení rozkladové komise v roce 2019. 

(3) Doba a způsob, kdy a jakým dochází ke změně členů rozkladové komise. 

(4) Nejbližší změna rozkladové komise (a to jak doba, kdy k této změně má dojít, tak 

identifikace osob, jichž se má změna týkat). 

(5) Termíny a konkrétní složení rozkladové komise pro všechna naplánovaná zasedání 

rozkladové komise (a to naplánovaná ke dni podání této žádosti, jakož i ke dni jejího 

zpracování). 

(6) Jednací řád rozkladové komise. 

 

K výše uvedenému Vám sdělujeme následující: 

 

Ad 1) V příloze Vám posíláme požadované informace. 

Ad 2) MŽP nemá informaci o tom, že by pan ministr pro rok 2019 měnil složení rozkladové 

komise. Složení rozkladové komise, tedy i její změny, jsou dle § 152 odst. 3 správního 

řádu ve výlučné pravomoci ministra životního prostředí.   

Ad 3) Je zcela na rozhodnutí ministra životního prostředí, kdy a jakým způsobem změní složení 

rozkladové komise jako svého poradního orgánu. Ministr člena rozkladové komise 

k určitému datu odvolá nebo jmenuje podle svého uvážení.  
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Ad 4) MŽP nemá k dnešnímu dni informaci o tom, že by taková změna měla proběhnout. 

Ad 5) V současnosti nejsou naplánovaná žádná jednání rozkladové komise. Poslední jednání 

rozkladové komise proběhlo dne 30. listopadu 2018 ve složení: 

JUDr. Mgr. Martina Franková, Ph.D.  

Mgr. Jiří Kaucký  

Mgr. Bohdan Kysela 

Ing. Antonín Málek  

Ing. Jiří Morávek  

Doc. JUDr. Ing. Milan Pekárek, CSc.  

JUDr. Martin Řezáč 

JUDr. Michal Sobotka, Ph.D. 

JUDr. Ing. Josef Staša, Ph.D.  

Zástupci MŽP – Mgr. Jakub Augustinský, Mgr. Tomáš Kulhánek, Ing. Mgr. Markéta Jirků 

Zástupci MŽP – Mgr. Barbora Křížová, Mgr. Miroslava Rydlová 

 

Ad 6) Požadovanou informaci Vám posíláme v příloze. 

 

S pozdravem 

 

 

 

 

Příloha 

dle textu 

 

Bc. Petra Roubíčková 

vedoucí oddělení tiskového a PR 

podepsáno elektronicky 
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