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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 14. března 2019 Vaši žádost 

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

pozdějších předpisů. Ve své žádosti požadujete poskytnout tyto informace: 

1. Má Ministerstvo životního prostředí vydán interní předpis, který upravuje metodiku či plány 

odborného průběžného vzdělávání poskytovaného ze strany ministerstva úředníkům 

krajských úřadů na úseku vodního hospodářství? Pokud ano, prosím o jeho zaslání.  

2. Má Ministerstvo životního prostředí vydán interní předpis, který upravuje metodiku či plány 

odborného průběžného vzdělávání poskytovaného ze strany ministerstva úředníkům obcí 

s rozšířenou působností na úseku vodního hospodářství? Pokud ano, prosím o jeho zaslání.  

3. Pořádalo Ministerstvo životního prostředí v posledních třech letech (2016–2018) pro 

úředníky krajských úřadů vzdělávací akce, týkající se odborného průběžného vzdělávání na 

úseku vodního hospodářství nebo pracovní porady, které by se týkaly poradenství v této 

oblasti? Kolik takových vzdělávacích akcí či porad bylo? Kde se konaly? (zda na 

ministerstvu, krajských úřadech, školicím středisku…)  

4. Pořádalo Ministerstvo životního prostředí v posledních třech letech (2016–2018) pro 

úředníky obcí s rozšířenou působností vzdělávací akce, týkající se odborného průběžného 

vzdělávání na úseku vodního hospodářství nebo pracovní porady, které by se týkaly 

poradenství v této oblasti? Kolik takových vzdělávacích akcí či porad bylo? Kde se konaly? 

(zda na ministerstvu, krajských úřadech, školicím středisku…)  

 Pokud vzdělávací akce (pro KÚ nebo ORP na úseku vodního hospodářství) pořádáte:  

5. Jsou plánovány pravidelně průběžně, či podle aktuálních potřeb a podle jakých?  

6. Co bývá jejich obsahem? Tzn. informace, které účastníkům předáváte, např.:  

- chystané legislativní změny a jejich aplikace do praxe  

- výklad aktuální legislativy  

- judikatura a aplikace judikátů do praxe  
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- odpovědi na předem zasílané dotazy, podněty, připomínky  

- příklady případů z praxe a stanoviska ministerstva k jejich řešení  

- jiné:  

7. Jaké metody předávání informací používáte? Např.:  

- přednáška  

- přednáška s diskuzí  

- jiný způsob:  

8. Zasíláte účastníkům vzdělávací akce nebo pracovní porady materiál s připraveným 

obsahem předem? (např. prezentace apod.)  

9. Zpracováváte z proběhlé vzdělávací akce nebo pracovní porady materiál, který obsahuje 

probraná témata? Dáváte je k dispozici všem úředníkům KÚ nebo ORP?  

10. Kromě materiálů ze školení či porad zpracováváte pro úředníky KÚ a ORP metodické 

materiály k výkonu přenesené působnosti? Jak jsou jim distribuovány? (elektronické 

zaslání, webové stránky ministerstva)  

11. Co bývá jejich obsahem? Např.:  

- chystané legislativní změny a jejich aplikace do praxe  

- výklad aktuální legislativy  

- judikatura a aplikace judikátů do praxe  

- odpovědi na zasílané dotazy, podněty, připomínky  

- příklady případů z praxe a stanoviska ministerstva k jejich řešení  

- jiné:  

 

K výše uvedenému Vám sdělujeme následující: 

 

Ad 1) Předpis, metodika ani plán nejsou zpracovány. Vzdělávání zajišťuje Ministerstvo vnitra. 

Ad 2) Předpis, metodika ani plán nejsou zpracovány. Vzdělávání zajišťuje Ministerstvo vnitra. 

Ad 3)  V letech 2016 – 2018 se konala tematická pracovní porada s vodoprávními úřady KÚ  

(cca 2x za rok). Porady s vodoprávními úřady KÚ se konají na MŽP. 

Ad 4)  V letech 2016 – 2018 se konala tematická pracovní porada s vodoprávními úřady 

ORP.(cca 1x ročně). Porady s vodoprávními úřady ORP se konají vzhledem k velkému 

počtu účastníků mimo MŽP ve vybraných školicích střediscích. 

Ad 5)  Pevné datumové periody nejsou dány, tematické pracovní porady se svolávají dle 

aktuálních, hlavně legislativních potřeb. 
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Ad 6)   

  - chystané legislativní změny a jejich aplikace do praxe  

- výklad aktuální legislativy  

- judikatura a aplikace judikátů do praxe  

- odpovědi na předem zasílané dotazy, podněty, připomínky  

Ad 7) přednáška s diskuzí 

Ad 8) Účastnici dostávají v rámci pozvánky bodový program pracovní porady. 

Ad 9) Z každé porady jak s úřadníky KÚ, tak i ORP jsou zpracovány bodové zápisy průběhu 

porady, které jsou dle potřeby distribuovány na KÚ, jež je dále distribuují na své ORP. 

Ad 10) Pokud jsou zpracovány metodické pokyny, jsou předány na všechny KÚ úřady, jež je 

dále distribuují na své ORP.  Distribuce probíhá prostřednictvím datové schránky. Dále 

veškeré metodické pokyny jsou uveřejněny ve Věstníku MŽP. 

Ad 11) 

- výklad aktuální legislativy  

- judikatura a aplikace judikátů do praxe  

 

 

S pozdravem 

 

 

 

 

Bc. Petra Roubíčková 

vedoucí oddělení tiskového a PR 

podepsáno elektronicky 
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