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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 12. srpna 2019 Vaši žádost 

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

pozdějších předpisů, týkající se požadavku na zaslání:   

1) organizačního řádu Ministerstva životního prostředí v jeho aktuálním znění, v elektronické 

podobě do datové schránky uvedené v záhlaví této žádosti,  

2) informací, z jakých konkrétních vnitřních předpisů, směrnic, instrukcí a pokynů vyplývá 

rozdělování vyřizování věcné agendy v rámci organizační struktury Ministerstva životního 

prostředí,  

3) informací, z jakých konkrétních vnitřních předpisů, směrnic, instrukcí a pokynů vyplývá 

rozdělování agendy mezi odborem obecné ochrany přírody a krajiny (610) a jednotlivými 

odbory výkonu státní správy I až IX (500-580), a rovněž mezi jednotlivými odděleními 

v rámci výše uvedených odborů,  

4) kopií všech vnitřních předpisů, směrnic, instrukcí a pokynů dle bodů 2) a 3), v aktuálním 

znění, v elektronické podobě do datové schránky uvedené v záhlaví této žádosti.  

 

K výše uvedenému Vám sdělujeme následující: 

Ad 1) Organizační řád Vám zasíláme v příloze. 

Ad 2) Rozdělování věcné agendy v rámci organizační struktury vyplývá z rozdělení kompetencí 

dle organizačního řádu. 

Ad 3) a 4) Agenda mezi odborem obecné ochrany přírody a krajiny a jednotlivými odbory 

výkonu státní správy I až IX se tedy také přiřazuje podle organizačního řádu.  
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Rozdělení práce mezi oddělení v rámci odborů žádné další interní předpisy neřeší. Agenda 

v odděleních se přiděluje podle odbornosti a pracovní náplně jednotlivých zaměstnanců. 

Odborné složení jednotlivých oddělení se na každém pracovišti liší. 

Služební předpisy jsou vydávány i v případě, kdy v konkrétní věci má rozhodnout jiný útvar než 

ten, co je příslušný podle organizačního řádu (např. „Služební předpis č. 13/2019 státního 

tajemníka o zmocnění ředitele odboru geologie k vedení správního řízení“). Zasíláme znění 

těchto služebních předpisů, které máme k dispozici od roku 2015.  

S pozdravem 

 

 

 

 

 

 

 

 

Příloha  

dle textu 

Bc. Petra Roubíčková 

vedoucí oddělení tiskového a PR 

elektronicky podepsáno 
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