Samostatné oddělení tiskové a PR
Vršovická 65
100 10 Praha 10

Praha dne 4. března 2019
Č. j.: MZP/2019/130/115
Sp. zn.: ZN/MZP/2019/130/63
Vaše č. j.:
Vyřizuje: Mgr. Bokotejová
Tel.: 267 122 054
E-mail: Helena.Bokotejova@mzp.cz

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

Ministerstvo životního prostředí (dále jen „MŽP“) obdrželo dne 18. února 2019 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 MŽP. Ve své žádosti
požadujete poskytnout tyto informace:
1)

2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

Jaká je v současné době organizace rozkladové komise na daném úřadu? Tedy počet
rozkladových komisí (senátů), příp. jaká je jejich specializace, pokud je komisí (senátů)
více.
Jmenný seznam veškerých členů rozkladové komise včetně vyznačení členů, kteří jsou
zaměstnanci daného úřadu a kteří jsou externími odborníky.
Povolání a profesní životopisy členů rozkladové komise, pokud jimi disponujete.
Kolikrát vedoucí (ministr) rozhodl odlišně od návrhu, který mu byl předložen rozkladovou
komisí za rok 2018.
Byla za loňský rok namítána účastníkem řízení podjatost člena rozkladové komise? Pokud
ano, jak o ní vedoucí (ministr) rozhodl?
Jakým způsobem jsou odměňováni členové rozkladové komise a jaká částka je jim za
tuto práci vyplácena?
Poskytnutí aktuálního jednacího řádu či statutu rozkladové komise.
Byl již někdy na základě § 152 odst. 4 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ustanoven
zvláštní senát z důvodu projednání takové věci, která obsahuje utajované informace?
Případně pokud ne, je tento senát již vytvořen, nebo v takovém případě dojde
k ustanovení senátu ad hoc?

K výše uvedenému Vám sdělujeme následující:
Ad 1) MŽP má jmenovanou jednu rozkladovou komisi, která se dělí a svolává dle specializace –
je složena ze dvou senátů. První senát je specializován na ochranu přírody a krajiny,
druhý pak na technickou ochranu životního prostředí
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Ad 2) V příloze Vám posíláme požadovaný seznam. Všichni členové rozkladové komise jsou
externími odborníky.
Ad 3) Povolání je uvedeno stručně v seznamu členů rozkladové komise, profesní životopisy MŽP
nepožaduje.
Ad 4) Za posledních 10 let ministr životního prostředí nerozhodl odlišně od předloženého
návrhu – doporučení rozkladové komise.
Ad 5) Podjatost člena rozkladové komise v žádném rozkladovém řízení nebyla ze strany
účastníka řízení namítnuta.
Ad 6) Členové rozkladové komise jsou odměňováni za přípravu na jednání (studium spisu
a právní kvalifikace) a za účast na svolaném jednání (projednání věci). Průměrně je
členovi vyplacena za jedno jednání při průměrném počtu projednávaných právních věcí
odměna ve výši cca 2000 Kč.
Ad 7) V příloze Vám posíláme požadovaný jednací řád a statut rozkladové komise MŽP.
Ad 8) V předchozím období nebyla nikdy v rozkladové komisi projednávaná právní věc
obsahující utajované skutečnosti. Pokud by se tak stalo, byl by ustanoven speciální senát
ad hoc.

S pozdravem
Bc. Petra Roubíčková
vedoucí oddělení tiskového a PR
podepsáno elektronicky
Příloha
dle textu
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