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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 „ministerstvo“) obdrželo dne 18. listopadu 2019 Vaši
žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu
k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 106/1999 Sb.“), týkající se
studie nazvané „Písemné vypracování věcných podkladů pro podrobnou novelizaci předpisů na
úseku ochrany přírody a krajiny v návaznosti na legislativu EU“. Dále v žádosti uvádíte, že číslo
zakázky je OOP/6334/99 a nositelem této zakázky je JUDr. Svatomír Mlčoch. Konkrétně
požadujete poskytnout tyto informace:
1) Z popisu studie vyplývá, že ministerstvo uzavřelo s nositelem zakázky smlouvu o dílo.
Žádám, aby mi ministerstvo poskytlo kopii této smlouvy, včetně písemných dodatků
a změn.
2) Z popisu studie vyplývá, že dokumentace (jejíž vypracování bylo předmětem externí
zakázky) byla ministerstvu dodána dne 12/10/1999. Předpokládám, že předložení
dokumentace proběhlo tak, že nositel zakázky předložil ministerstvu dokumentaci formou
průvodního dopisu, ke kterému byly přiloženy věcné podklady týkající se návrhu zákona.
Žádám ministerstvo, aby mi poskytlo kopii průvodního dopisu, a sdělilo, jaký byl rozsah
věcných podkladů, které byly k dopisu přiloženy (přibližný počet stran).
3) Pro případ, že ministerstvo v současné době již nedisponuje dokumenty, jejichž
poskytnutí požaduji, pak žádám, aby mi sdělilo, jakým způsobem s dokumenty naložilo.
4) Jestliže ministerstvo s dokumenty naložilo tak, že je skartovalo, pak žádám, aby mi
poskytlo kopii skartačního návrhu a kopii protokolu o skartačním řízení.

K výše uvedenému Vám sdělujeme následující:
Ad 1)

V příloze Vám posíláme požadovanou smlouvu se znečitelněnými údaji – osobními
údaji fyzických osob z důvodu ochrany osobních údajů. Ministerstvo v této věci
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vydalo dne 12. prosince 2019, pod č. j. MZP/2019/130/1025, částečné rozhodnutí
o odmítnutí poskytnutí informace, které Vám bude doručeno prostřednictvím datové
schránky.
Ad 2)

Předání předmětu smlouvy proběhlo prostřednictvím protokolu o předání a převzetí
díla, nikoli průvodním dopisem. Protokol, ve kterém naleznete i přehled předaných
dokumentů, Vám posíláme v příloze, rovněž se znečitelněnými údaji – osobními údaji
fyzických osob z důvodu ochrany osobních údajů. Ministerstvo v této věci vydalo
výše uvedené rozhodnutí.

Ad 3), 4)

Vzhledem k odpovědím na body 1) a 2) považuje ministerstvo tyto body za
bezpředmětné.

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