Samostatné oddělení tiskové a PR
Vršovická 65
100 10 Praha 10

Praha dne 13. srpna 2020
Č. j.: MZP/2020/130/631
Sp. zn.: ZN/MZP/2020/130/228
Vaše č. j.:
Vyřizuje: Mgr. Pšeničková
Tel.: 267 122 436
E-mail: Martina.Psenickova@mzp.cz

Odpověď k žádosti o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu
k informacím

Ministerstvo životního prostředí (dále jen „ministerstvo“) obdrželo dne 24. července 2020 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.“). Ve své žádosti požadujete poskytnout
tyto informace:
Oblast ekonomiky
1. Organizační struktura, organizační řád v aktuálním znění
2. Rozpočet povinného subjektu na rok 2020 – průřezový a odvětvový, kapitálové náklady od
roku 2016 do současnosti s uvedením názvu investice, generální projektant, generální
dodavatel, výše plnění, lhůta výstavby stavební a technologické části, odpovědná osoba
za povinný subjekt, stav rozpracovanosti, ukazatele rozpočtu – plnění k 1. 7. 2020
3. Průměrný plat zaměstnanců povinného subjektu brutto za roky 2016, 2017, 2018, 2019
a k 1. 7. 2020, plánované a skutečné počty
4. Pracovní řád, skartační řád, spisový řád a služební předpis v oblasti odměňování
zaměstnanců, služebních a pracovních cest

Oblast veřejného zdraví
1. Opatření přijatá v režimu nouzového stavu státu na ochranu veřejného zdraví zaměstnanců
i veřejnosti před pandemií koronaviru COVID-19 v aktuálním znění
2. Nákup ochranných prostředků od roku 2020 do současnosti v souvislosti s pandemií
koronaviru COVID-19, jejich rozdělení a distribuce zaměstnancům povinného subjektu
i veřejnosti v rozsahu – název komodity, objednatel, dodavatel + IČO, množství,
jednotková cena, distribuce, celková uhrazená cena
3. Předpis BOZP v oblasti veřejného zdraví, metodika rozdělování zaměstnancům, prevence
před infekcemi, parazity a jinými patologickými jevy v aktuálním znění
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Oblast informatika
1. Výroční zprávy za rok 2018 a 2019 v rozsahu působnosti povinného subjektu (voda, lesy,
půda, podnebí, chov zvířat, zahradnictví, ovocnářství, agrochemie, elektronika apod.)
2. Operační programy v oblasti životního prostředí, zpráva o čerpání v aktuálním stavu,
přehled na další období, audity a kontrolní činnost, jmenný seznam příjemců – název, sídlo,
výše příspěvku, předmět – cíl, termín, odp. osoba za povinný subjekt, a to od počátku OP
3. Jmenný seznam externích poradců povinného subjektu v rozsahu – název, IČO, sídlo,
předmět výše plnění, doba sml. Vztahu, odpovědná osoba za poradce, za povinný subjekt,
a to v oblasti právních služeb, ostrahy osob a majetku, exekučního řízení v aktuálním stavu
4. Seznam užívaného software – autor, název, předmět užití, výše poplatku (ročně, měsíčně
apod.) odpovědná osoba za vlastníka licence, za povinný subjekt v aktuálním stavu
5. Seznam zřizovaných subjektů – název, IČO, adresa, statutární zástupce, počet
zaměstnanců, rozpočet na rok 2020.
K výše uvedenému Vám sdělujeme následující:
Oblast ekonomiky
Ad 1)

V příloze Vám posíláme požadovanou organizační strukturu ministerstva, jeho schéma
a organizační řád v aktuálním znění.

Ad 2)

V příloze Vám posíláme veškeré dokumenty, které má ministerstvo k této věci k dispozici.

Ad 3)

V příloze Vám posíláme průměrné platy zaměstnanců.

Ad 4)

V příloze Vám posíláme požadovaný spisový a skartační řád a rovněž směrnici
ministerstva č. 9/2012 o zahraničních pracovních cestách, zahraničních návštěvách,
akcích se zahraniční účastí v České republice a zadávání překladů.
Odměňování státních zaměstnanců se řídí nařízením vlády č. 304/2014 Sb. ze dne
8. prosince 2014 o platových poměrech státních zaměstnanců, které Vám posíláme
v příloze. Cestovní náhrady za tuzemské cesty se řídí vyhláškou č. 358/2019 Sb. o změně
sazby základní náhrady za používání silničních motorových vozidel a stravného
a o stanovení průměrné ceny pohonných hmot pro účely poskytování cestovních náhrad,
kterou Vám rovněž posíláme v příloze.
Pokud se jedná 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. Důvody pro odmítnutí žádosti nadále trvají.
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Oblast veřejného zdraví
Ad 1)

Ministerstvo přijalo všechna relevantní opatření Ministerstva zdravotnictví. V této věci
vydal ministr rozhodnutí, které Vám posíláme v příloze.

Ad 2)

Ministerstvo od začátku roku 2020 dosud nakoupilo nebo obdrželo prostřednictvím
Ministerstva průmyslu a obchodu ČR a Ministerstva vnitra ČR desinfekční prostředky
a OOPP (roušky, respirátory, ochranné pomůcky) v počtech a druzích uvedených
v přílohách. Tyto pomůcky distribuovalo ministerstvo jednak do svých resortních
organizací, jednak do jednotlivých odborů ministerstva, které zajistily rozdělení těchto
prostředků mezi své zaměstnance. Žádné tyto prostředky nebyly poskytnuty veřejnosti.
Část ochranných prostředků zůstala zatím nespotřebovaná jako rezerva pro příští období
viz příloha OOPP v rezortu.

Ad 3)

Pokud jde o poskytnutí předpisů BOZP v oblasti veřejného zdraví, 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.

Oblast informatika
Ad 1)

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. I nadále platí, že ministerstvo Výroční zprávu o činnosti nezpracovává.

Ad 2)

V příloze Vám posíláme požadované dokumenty.

Ad 3)

V příloze Vám posíláme požadovaný seznam externích poradců.
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 předseda představenstva Ing. Radek Mráz
a člen představenstva Roman Urbánek 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.
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Hodinová sazba bezpečnostních pracovníků, kteří zajišťují fyzickou ostrahu objektu MŽP
je 159,26 Kč/hod bez DPH.
Jednotková cena za převoz finanční hotovosti je odstupňována dle výše převážené částky.
Do 999999 Kč je cena za převoz 1233,60 Kč bez DPH. Od 1 do 2 mil. Kč je cena za převoz
1850,40 Kč bez DPH.
Ad 4)

Ad 5)

V příloze Vám zasíláme seznam užívaného software v požadované struktuře. Seznam je
rozdělen do dvou souborů dle hodnoty software (investiční a neinvestiční). U záznamů
pořízených před datem 1. 1. 2016 nejsou vyplněny položky dodavatele z důvodu migrace
do nového informačního systému pro správu majetku. Ve staré evidenci software se tato
informace nevedla.
V příloze Vám posíláme informace o zřizovaných subjektech. 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.
V příloze Vám zasíláme schválené rozpočty jednotlivých státních příspěvkových
organizací na rok 2020 - vždy na listu II je i limit počtu zaměstnanců, kromě Správy
jeskyní, která nepodléhá platové regulaci.

S pozdravem
Bc. Petra Roubíčková
vedoucí oddělení tiskového a PR
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