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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 20. listopadu 2019 Vaši 

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

pozdějších předpisů (dále jen zákon č. 106/1999 Sb.“) ze dne 15. listopadu 2019. Ve své 

žádosti požadujete poskytnout tyto informace: 

1. Rozpočet v roce 2019, odvětvový a průřezový rozpočet, plán na rok 2020. 

2. Organizační struktura, organizační řád v aktuálním znění. 

3. Předpisy BOZP, hygienické předpisy, protipožární předpisy, hodnocení rizik na 

pracovišti, to vše v aktuálním znění. 

4. Pracovní řád, spisový a skartační řád, předpis na ochranu osobních údajů, to vše 

v aktuálním znění. 

5. Jmenný seznam zaměstnanců od úrovně statutárního zástupce do úrovně vedoucího 

oddělení – jméno, příjmení, titul, zastávaná funkce, vznik funkce, rok narození – 

nepovinný údaj, to vše v aktuálním znění. 

6. Jmenný seznam externích spolupracovníků v oblasti právních služeb, ekonomiky 

a ostrahy majetku – název, sídlo, IČO, odpovědná osoba, předmět spolupráce, 

finanční plnění, vznik a doba trvání, externí spolupráce v aktuálním znění. 

7. Zastoupení v orgánech a organizacích v zahraničí – odpovědný zástupce – jméno, 

příjmení, titul, zastávaná funkce, vznik funkce, profesní životopis – vzdělání, jazykové 

schopnosti, praxe, název orgánu nebo organizace, sídlo, IČO v aktuálním stavu. 

8. Výroční zpráva, ev. zpráva o činnosti za rok 2017, 2018 a ev. i za rok 2019. 

9. Seznam zřizovaných organizací – název, adresa, IČO, odpovědný zástupce, předmět 

činnosti, organizační struktura, organizační řád v aktuálním znění. 

10. Ediční činnost povinného subjektu v roce 2018, 2019 včetně edičního plánu na další 

období. 
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K výše uvedenému Vám sdělujeme následující: 

 

Ad 1) V příloze Vám posíláme požadované přehledy rozpočtu ministerstva. Dovolujeme si však 

upozornit, že rozpočet ministerstva je buď druhový (členění podle položek) nebo 

odvětvový (členění podle paragrafů). Průřezové jsou pouze některé ukazatele rozpočtu, 

které jsou společné pro všechny kapitoly. Průřezový rozpočet jako takový ministerstvo 

nezpracovává. 

Ad 2) V příloze Vám posíláme požadované informace.  

Ad 3) Pokud jde o poskytnutí předpisů BOZP a hygienických předpisů, protipožárních předpisů 

a hodnocení rizik na pracovišti, ministerstvo vydalo v této věci dne 4. září 2017, pod 

č. j. MZP/2017/130/149, rozhodnutí o odmítnutí poskytnutí informace, neboť se 

požadované informace vztahují výlučně k vnitřním pokynům ministerstva. Toto 

rozhodnutí potvrdil ministr životního prostředí svým rozhodnutím ze dne 23. února 

2018, pod č. j. MZP/2018/430/86. Požadované informace Vám tudíž nemůžeme 

poskytnout.  

Ad 4) V příloze Vám posíláme požadovaný spisový a skartační řád a rovněž požadovaný 

předpis na ochranu osobních údajů.  

Pokud jde o poskytnutí pracovního řádu, ministerstvo vydalo v této věci dne 

20. listopadu 2018, pod č. j. MZP/2018/130/819, rozhodnutí o odmítnutí poskytnutí 

informace, neboť se požadovaná informace vztahuje výlučně k vnitřním pokynům 

ministerstva. 

Ad 5) Jmenný seznam vedoucích pracovníků ministerstva je obsažen v organizační struktuře 

ministerstva (viz bod 2). Zastávané funkce vznikly jmenováním na pozici představeného 

podle zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě. 

Ad 6) V příloze Vám posíláme požadovaný seznam externích spolupracovníků.  

Co se týče ochrany majetku, ministerstvo uzavřelo smlouvu se společností G4S Secure 

Solutions (CZ), a. s. (vedoucí společník) a společností INDUS PRAHA, spol. s r. o. 

(společník) na fyzickou ostrahu objektu ministerstva a ozbrojený doprovod pokladní při 

převozu finanční hotovosti. Odpovědnou osobou je za ministerstvo bezpečnostní ředitel 

a ředitel odboru bezpečnosti a krizového řízení Ing. Bc. Jiří Bednář, odpovědnou osobou 

za společnost G4S Secure Solutions (CZ), a. s. je předsedkyně představenstva Ing. 

Lucie Králová a za společnost INDUS PRAHA, spol. s r. o. jednatel Ing. Pavel Kudrna. 

Doba plnění v rámci zajištění fyzické ostrahy objektu MŽP a ozbrojeného doprovodu 

pokladní při převozu finanční hotovosti je ujednána na dobu neurčitou. 

Hodinová sazba bezpečnostních pracovníků, kteří zajišťují fyzickou ostrahu objektu MŽP 

je 142,06 Kč/hod bez DPH. 
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Jednotková cena za převoz finanční hotovosti je odstupňována dle výše převážené 

částky. Do 999999 Kč je cena za převoz 1200 Kč. Od 1 do 2 mil. Kč je cena za převoz 

1800 Kč. 

Ad 7) V příloze Vám posíláme požadované informace. 

Ad 8) Rozhodnutím ze dne 20. listopadu 2018, č. j. MZP/2018/130/819, Vám ministerstvo 

odmítlo poskytnout Výroční zprávu o činnosti ministerstva za rok 2017 z důvodu 

neexistence této informace, jelikož ministerstvo žádný takový souhrnný dokument 

nezpracovává. Z obdobného důvodu ministerstvo vydalo dne 4. prosince 2019, pod č. j. 

MZP/2019/130/1006, rozhodnutí o odmítnutí poskytnutí Výročních zpráv o činnosti za 

rok 2018 a 2019, které Vám bude doručeno prostřednictvím provozovatele poštovních 

služeb. 

Ad 9) Informace o zřizovaných organizacích Vám již ministerstvo poskytlo v přípisech ze dne 

4. září 2017, č. j. MZP/2017/130/90, a ze dne 20. listopadu 2018, č. j. 

MZP/2018/130/755. Co se týče poskytnutí organizační struktury a organizačního řádu 

jednotlivých organizací zřizovaných ministerstvem, doporučujeme Vám se obrátit přímo 

na jednotlivé organizace, které jsou rovněž povinnými subjekty podle § 2 odst. 1 

zákona č. 106/1999 Sb.  

Ad 10) Informace o ediční činnosti ministerstva za rok 2018 Vám již ministerstvo poskytlo 

v přípisu ze dne 20. listopadu 2019, č. j. MZP/2018/130/755. 

 V roce 2019 ministerstvo dosud vydalo: 

 Tajemství školy za školou (publikace) 

 Vzácné druhy Horní Malše (informační leták v češtině a němčině) 

 Stopy rysa (brožura) 

 Kořist rysa (brožura) 

 Attenzione Alla Lince (brožura v italštině) 

 Nedovážej bez povolení (leták ve vietnamštině) 

  

 Pokud jde o poskytnutí edičního plánu na další období, ministerstvo vydalo dne 

4. prosince 2019, č. j. MZP/2019/130/1006, rozhodnutí o odmítnutí poskytnutí 

informace z důvodu její neexistence. 

 

 

S pozdravem 

 

Příloha 

dle textu 

Bc. Petra Roubíčková 

vedoucí oddělení tiskového a PR 
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