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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 3. dubna 2020 Vaši 

žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 

k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Ve své žádosti požadujete poskytnout tyto 

informace: 

1) Ustanovuje Ministerstvo životního prostředí (dále jen „Ministerstvo“) ve správních řízeních, 

která jsou před Ministerstvem vedena, v odůvodněných případech účastníkovi správního 

řízení opatrovníka? 

2) Pokud je odpověď na předchozí otázku kladná, podle jakého principu / klíče / metodiky 

vychází Ministerstvo, nebo jeho jednotlivé odbory, při ustanovení opatrovníka? 

3 Pokud je odpověď na otázku č. 1) kladná, dotazuje se dále žadatel, zda jsou jako 

opatrovníci ustanovováni také advokáti. 

4 Vede Ministerstvo, případně samostatně jednotlivé odbory Ministerstva, seznam (či více 

různých samostatných seznamů, evidencí, rejstříků) advokátů či jiných subjektů, ze 

kterých následně ustanovuje (ustanovují) v odůvodněných případech účastníkům 

správních řízení opatrovníka? 

i. Pokud ano, kolik takových seznamů Ministerstvo, či jednotlivé odbory, vede (vedou)? 

ii. Kolik subjektů je v takových seznamech vedeno (za předpokladu, že takové seznamy 

existují)? 

iii. Pokud existuje více takových seznamů, pak kolik subjektů je vedeno v každém 

takovém seznamu? 

iv. Pokud existuje jeden, či více takových seznamů, lze do nich nahlížet, či je poskytnout 

dle Zákona o svobodném přístupu k informacím? 

5) Pokud Ministerstvo jmenuje, ustanoví, či určí konkrétnímu účastníkovi řízení opatrovníka, 

je výkon funkce opatrovníka hrazen? Pokud ano, kdo výkon funkce opatrovníka hradí? 
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6) Pokud Ministerstvo jmenuje, ustanoví, či určí konkrétnímu účastníkovi řízení osobu z řad 

advokátů, vyplácí následně advokátovi odměnu za výkon funkce opatrovníka dle Vyhlášky 

Ministerstva spravedlnosti č. 177/1996 Sb.? 

 

K výše uvedenému Vám sdělujeme následující: 

 

Ad 1) Ne, ministerstvo neustanovuje v uvedených případech účastníkovi správního řízení 

opatrovníka, jelikož taková potřeba ve vedených správních řízeních za několik 

posledních let nevznikla. 

 

Ad 2) - 6) Vzhledem k odpovědi na bod 1) považuje ministerstvo tyto body za bezpředmětné. 

 

S pozdravem 

 

 

 

 

Bc. Petra Roubíčková 

vedoucí oddělení tiskového a PR 

podepsáno elektronicky 
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