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Vaše č. j.:  
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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 8. února 2021 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 informace o odměnách pro vedoucí pracovníky vašeho 

úřadu/ministerstva (premiéra/ministra/hejtmana, náměstky, ředitele kanceláře 

premiéra/ministra/hejtmana, ředitele kabinetu premiéra/ministra/hejtmana, ředitele úřadu...) 

za I. pololetí roku 2020. Dále požadujete poskytnout informace o odměnách pro vedoucí 

pracovníky vašeho úřadu/ministerstva (premiéra/ministra/hejtmana, náměstky, ředitele 

kanceláře premiéra/ministra/hejtmana, ředitele kabinetu premiéra/ministra/hejtmana, ředitele 

úřadu...) za II. pololetí roku 2020. V obou případech žádáte o jmenovité seznamy: Komu, za co 

a kdy byla odměna vyplacena? a o informaci, kdo o vyplacení odměn rozhodl? 

 

K výše uvedenému Vám sdělujeme následující: 

 

Pokud jde o odměny pro pana ministra, uvádíme, že příjem ministra jako člena vlády je určen 

zákonem č. 236/1995 Sb., o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce 

představitelů státní moci a některých státních orgánů a soudců a poslanců Evropského 

parlamentu. Zákon se nezmiňuje o položce příjmu "odměna". 

V příloze Vám posíláme požadované informace o odměnách pro vedoucí pracovníky ministerstva 

(náměstky pro řízení sekcí a ředitele odboru kanceláře ministra) za 1. a 2. pololetí roku 2020, 

a to v anonymizované podobě. Ministerstvo k této části Vaší žádosti vydalo dne 22. února 2021, 

pod č. j. MZP/2021/130/158, rozhodnutí o odmítnutí poskytnutí informací z důvodu práva na 

ochranu osobních údajů a soukromí, které Vám bude doručeno prostřednictvím doručovatele 

poštovních služeb. 
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Odměny byly udělovány za splnění mimořádných a zvláště významných služebních úkolů 

v oboru služby, do kterého je zařazeno služební místo. Dodáváme, že ministerstvo vyplácelo 

mimořádné odměny za 1. pololetí až ve výplatním období za měsíc srpen 2020.  

Závěrem uvádíme, že o výši odměn náměstků rozhoduje ministr v součinnosti se státním 

tajemníkem. O výši platu ředitele odboru rozhoduje státní tajemník na návrh příslušného 

náměstka. 

 

S pozdravem 

 

 

 

 

Příloha 

dle textu 

 

Bc. Petra Roubíčková 

vedoucí oddělení tiskového a PR 

podepsáno elektronicky 
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