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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 23. července 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. Jak velké je vaše legislativní oddělení co se týče počtu zaměstnanců? 

2. A kolik pracovníků se zabývá připomínkováním návrhů jiných ministerstev 

v mezirezortním připomínkovacím řízení?  

K výše uvedenému Vám sdělujeme následující: 

Ad 1) 

V rámci organizační struktury Ministerstva životního prostředí zajišťuje provádění legislativních 

prací odbor (nikoliv oddělení) legislativní, který v souhrnu čítá 14 zaměstnanců – ředitel odboru, 

pracovnice sekretariátu a 12 pracovníků (2 vedoucí oddělení a 10 referentů, zařazených 

do 2 oddělení). 

Ad 2) 

Pokud jde o agendu tzv. vnější legislativy, tj. připomínkování návrhů jiných ministerstev, 

popř. jiných ústředních orgánů státní správy, v rámci meziresortního připomínkového řízení, 

ta je dle Organizačního řádu Ministerstva životního prostředí organizačně a věcně zajišťována 

odborem kanceláře ministra (oddělením vládní a parlamentní agendy), odbor legislativní 

se podílí na přípravě připomínek k návrhům právních předpisů jiných ministerstev formou 

spolupráce (stejně jako i jiné odborné útvary ministerstva), pouze výjimečně vyřizuje tento úkol 

svodně.  

V rámci odboru legislativního se této agendě věnuje všech 12 pracovníků, tj. odbor legislativní 

nedisponuje zvláštním oddělením, jehož hlavní náplní práce by bylo pouze připomínkování 

návrhů právních předpisů jiných resortů (tzv. oddělení vnější legislativy). Materiály určené 
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k připomínkování odborem legislativním jsou mezi jeho jednotlivé pracovníky rozdělovány dle 

jejich specializace na jednotlivé agendy garantované Ministerstvem životního prostředí, 

nesouvisí-li s působností ministerstva, pak dle jejich předkladatele, event. ad hoc dle 

momentálního vytížení jednotlivých pracovníků. 

S pozdravem 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bc. Petra Roubíčková 

vedoucí oddělení tiskového a PR 

podepsáno elektronicky 
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