
Samostatné oddělení tiskové a PR 

Vršovická 65 

100 10  Praha 10 

 

 

Ministerstvo životního prostředí 

Vršovická 1442/65, 100 10 Praha 10  

(+420) 26712-1111  

posta@mzp.cz 

ISDS: 9gsaax4  

www.mzp.cz 

1/2 

Praha dne 12. srpna 2020 

Č. j.: MZP/2020/130/646 

Sp. zn.: ZN/MZP/2020/130/233 

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 31. července 2020 Vaši 

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

ve znění pozdějších předpisů. Konkrétně žádáte o poskytnutí následujících informací a 

dokumentů: 

a) platná verze Spisového řádu Vaší organizace, 

b) schválený Akční plán Vaší organizace, vytvořený na základě Usnesení vlády č. 332 ze dne 

13. května 2019, 

c) informace o míře a způsobu naplnění Akčního plánu dle bodu b) výše, nejméně v rozsahu 

odpovídajícím bodu II.2.c) Usnesení vlády č. 332 ze dne 13. května 2019, 

d) poslední protokol o provedení kontroly výkonu spisové služby, vyhotovený příslušným 

správním úřadem na úseku archivnictví a výkonu spisové služby v souladu s § 71 zákona č. 

499/2004 Sb., případně informace o termínu a výsledku poslední provedené kontroly, 

e) poslední protokol o provedeném skartačním řízení podle § 21 vyhlášky č. 259/2012 Sb., o 

podrobnostech výkonu spisové služby, případně informace o termínu a rozsahu posledního 

skartačního řízení provedeného v digitální podobě. 

 

K výše uvedenému Vám sdělujeme následující: 

 

Ad a) V příloze Vám posíláme platnou verzi Spisového řádu. 

Ad b) V příloze Vám posíláme schválený Akční plán ministerstva.   

Ad c) V příloze Vám posíláme požadovanou zprávu o plnění Akčního plánu. 

Ad d) Poslední protokol o provedení kontroly výkonu spisové služby vyhotovený Národním 

archivem, který byl na ministerstvo doručen dne 3. července 2017 a vztahuje se 
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k elektronickému systému evidence dokumentů, který již není na ministerstvu k těmto 

účelům využíván, je v analogové podobě k nahlédnutí na adrese ministerstva, 

Ad e) V příloze Vám posíláme protokol o posledním uzavřeném skartačním řízení. 

 

 

S pozdravem 

 

 

 

 

Příloha 

dle textu 

 

Bc. Petra Roubíčková 

vedoucí oddělení tiskového a PR 

podepsáno elektronicky 
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