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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 2. března 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 tyto informace:  

 

1. Jaké konkrétní příspěvkové organizace, ve smyslu § 4 odst. 1 písm. c) a d) zákona č. 
134/2016 Sb. (dále i „ZVZ“), byly povinným subjektem zřízeny, a to od 1.1.1993 do dne 
vyhovění žádosti? 

2. Jaké jiné právnické osoby, ve smyslu § 4 odst. 1 písm. e) bod 1. a bod 2. zákona č. 
134/2016 Sb., byly povinným subjektem založeny, a to od 1.1.1993 do dne vyhovění 
žádosti? 

3. Jaké právnické osoby, které nespadají pod definici § 4 odst. 1 písm. e) bod 1. a bod 2. 
zákona č. 134/2016 Sb. byly povinným subjektem založeny, a to a to od 1.1.1993 do dne 
vyhovění žádosti? 

4. Jaké 3 nejvýznamnější zakázky byly uzavřeny v kalendářním roce 2020 na základě 
vertikální spolupráce dle § 11 zákona č. 134/2016 Sb.? 

5. Jaké 3 nejvýznamnější zakázky byly uzavřeny v kalendářním roce 2020 na základě 
horizontální spolupráce dle § 12 zákona č. 134/2016 Sb.? 

6. Jaké 3 nejvýznamnější veřejné zakázky byly uzavřeny v kalendářním roce 2020 
s dodavateli, kteří nejsou veřejným zadavatelem podle ZVZ? 

7. Jakým způsobem zajišťuje povinný subjekt dodržení zásadu transparentnosti podle § 6 
ZVZ ve vztahu k veřejným zakázkám malého rozsahu na právní služby nespadající pod 
výjimku dle § 29 písm k) ZVZ? 

8. Jaká organizační složka státu je přímo nadřízená povinnému subjektu? 

9. Prosím o sdělení struktury organigramu povinného subjektu (resp. popis své organizační 
struktury), včetně uvedení odborů, sekcí a oddělení, uvedení počtu zaměstnanců 
konkrétních odborů, oddělení a sekcí a vyjádření vztahu nadřízenosti a podřízenosti mezi 
nimi. 
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10. Jakou internetovou adresu profilu zadavatele, včetně vlastního profilu zadavatele ve 
smyslu § 214 povinný subjekt používá? 

 

K výše uvedenému Vám sdělujeme následující: 

 

Ad 1-3) Přehled organizací zřízených v předmětném období: 
Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky 

- Rozhodnutí č. 7/95 ministra životního prostředí České republiky o zřízení rozpočtové 
organizace Agentura ochrany přírody a krajiny č. j. M/545/95 ze dne 7. února 1995  

– účinnost od 1. března 1995 

- Název: Agentura ochrany přírody a krajiny 

- Sídlo: Praha 

- Právní forma: rozpočtová organizace, později organizační složka státu 

- Identifikační číslo: 62933591 

- Základní účel: zabezpečování informačního systému ochrany přírody a zajišťování odborné 
péče o přírodu a krajinu v České republice 

- Aktuální informace jsou na: https://www.ochranaprirody.cz/o-aopk-cr/ 

Správa chráněných krajinných oblastí České republiky 

- Rozhodnutí č. 6/95 ministra životního prostředí České republiky o zřízení rozpočtové 
organizace Správa chráněných krajinných oblastí České republiky č. j. M/544/95 ze dne 

7. února 1995 – účinnost od 1. března 1995 

- Název: Správa chráněných krajinných oblastí České republiky 

- Sídlo: Praha 

- Právní forma: rozpočtová organizace 

- Identifikační číslo: 62933582 

- Základní účel: výkon státní správy a zajišťování a organizace výkonu odborné a praktické 
péče o přírodní a krajinné prostředí chráněných krajinných oblastí v České republice 
v rozsahu stanoveném zákonem č.114/1992Sb., o ochraně přírody a krajiny. 

- Poznámka: od 1. května 2004 organizace přejmenována na Správu ochrany přírody¨ 
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Správa ochrany přírody 

- Opatření č. 1/04 Ministerstva životního prostředí o změně zřizovací listiny organizační 
složky státu Správa chráněných krajinných oblastí České republiky č. j. M/200174/04 ze 

dne 1. května 2004 – účinnost od 1. května 2004 

- Název: Správa ochrany přírody 

- Sídlo: Kaplanova 1931, 148 00 Praha 4 – Chodov 

- Právní forma: organizační složka státu 

- Identifikační číslo: 62933582 

- Základní účel: Správa ochrany přírody zabezpečuje výkon státní správy a organizaci 
výkonu odborné a praktické péče o přírodní a krajinné prostředí chráněných krajinných 
oblastí v České republice v rozsahu stanoveném zákonem č. 114/1992Sb., o ochraně 
přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů 

- Poznámka: organizace zrušena ke dni 31. prosince 2005 a od 1. ledna 2006 převedena 
na Agenturu ochrany přírody a krajiny České republiky 

CENIA, česká informační agentura životního prostředí 

- Opatření č. 1/05 Ministerstva životního prostředí o změně zřizovací listiny příspěvkové 
organizace Český ekologický ústav č. j. M/200142/05 ze dne 30. března 2005 – účinnost 
od 1. dubna 2005 

- Název: CENIA, česká informační agentura životního prostředí 

- Sídlo: Praha 

- Právní forma: státní příspěvková organizace 

- Identifikační číslo: 45249130 

- Základní účel: syntetický výzkum v oblasti ekologie a péče o životní prostředí a odborná 
podpora výkonu státní správy zejména v oblasti integrované prevence 

- Aktuální informace jsou na internetových stránkách: https://www.cenia.cz/o-cenia/ 

Správa jeskyní České republiky 

- Opatření č. 1/06 Ministerstva životního prostředí o zřízení státní příspěvkové organizace 
Správa jeskyní České republiky č. j. 1395/M/06 ze dne 10. března 2006  

– účinnost od 1. dubna 2006 

- Název: Správa jeskyní České republiky 

- Sídlo: Praha 

- Právní forma: státní příspěvková organizace 
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- Identifikační číslo: 75073331 

- Základní účel: zajišťování ochrany, péče a provozu zpřístupněných jeskyní České republiky 
a s nimi bezprostředně souvisejících podzemních prostor a zpřístupňování, ochrana a péče 
o podzemní prostory, pokud v nich budou prováděny činnosti na základě rozhodnutí místně 
a věcně příslušného orgánu ochrany přírody nebo budou využívány k účelům podléhajícím 
dozoru státní báňské správy 

- Aktuální informace jsou na: https://administration.caves.cz/o-nas 

Správa Národního parku České Švýcarsko 

- Rozhodnutí č. 4/99 ministra životního prostředí o zřízení příspěvkové organizace Správa 
Národního parku České Švýcarsko č. j. M/200528/99 ze dne 17. prosince 1999  

– účinnost od 1. ledna 2000: 

- Název: Správa Národního parku České Švýcarsko 

- Sídlo: Pražská 457/52, 407 46 Krásná Lípa 

- Identifikační číslo: 70565759, od roku 2018 nové identifikační číslo: 06342477 

- Právní forma: organizační složka státu, pozdější státní příspěvková organizace 

- Základní účel: Správa Národního parku České Švýcarsko vykonává na území národního 
parku státní správu v ochraně přírody a krajiny v rozsahu stanoveném zákonem 
č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny a zákonem č. 161/1999 Sb. 

- Aktuální informace jsou na internetových stránkách: https://www.npcs.cz/ 

Do resortu ministerstva jsou zařazeny organizační složky státu dle § 4 odst. 1 písm. a) zákona 
č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“), 
státní příspěvkové organizace dle § 4 odst. 1 písm. c) ZZVZ a jiné právnické osoby dle § 4 odst. 
1 písm. e) ZZVZ (typ státní fond a veřejná výzkumná instituce). 

Aktuální seznam resortních organizací ministerstva je dostupný pod odkazem: 

https://www.mzp.cz/cz/organizace_zrizovane_ministerstvem, odkud je možné dostat se přímo na 
webové stránky jednotlivých resortních organizací, kde jsou k dispozici veškeré požadované 
informace. 

Ad 4) Ministerstvo v roce 2020 neuplatnilo ani jednou postup pro zadání veřejné zakázky formou 
vertikální spolupráce dle § 11 ZZVZ. 

Ad 5) Ministerstvo v roce 2020 neuplatnilo ani jednou postup pro zadání veřejné zakázky formou 
horizontální spolupráce dle § 12 ZZVZ. 

Ad 6)  Seznam 3 nejvýznamnějších nadlimitních veřejných zakázek uzavřených v roce 2020: 

Nadlimitní veřejná zakázka s názvem „Zajišťování nebo likvidace starých důlních děl a opuštěných 
průzkumných děl 2019 – 2023“ 
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- Informace o veřejné zakázce: https://nen.nipez.cz/Zadavaci_postup/N006-19-

V000008652 

- Informace o uzavřených smlouvách: https://smlouvy.gov.cz/smlouva/12068952, 

https://smlouvy.gov.cz/smlouva/12069036 

Nadlimitní veřejná zakázka s názvem „Doplnění stávající diskové infrastruktury“ 

- Informace o veřejné zakázce: https://nen.nipez.cz/Zadavaci_postup/N006-19-V00032326 

- Informace o uzavřené smlouvě: https://smlouvy.gov.cz/smlouva/12516684 

Nadlimitní veřejná zakázka s názvem „Dodávka IS StaR Portál včetně zajištění provozu a rozvoje“ 

- Informace o veřejné zakázce: https://nen.nipez.cz/Zadavaci_postup/N006-20-V00009732 

- Informace o uzavřené smlouvě: https://smlouvy.gov.cz/smlouva/14422784 

Veškeré požadované údaje k předmětným veřejným zakázkám jsou k dispozici v uvedených 
odkazech. 

Ad 7) Ministerstvo pro zadávání veřejných zakázek na právní služby nevyužívá předmětnou 
výjimku dle § 29 písm. k) ZZVZ, ani je nezadává formou výjimky pro veřejné zakázky 
malého rozsahu dle § 31 ZZVZ. Ministerstvo má právní služby zajištěny formou rámcových 
dohod uzavřených na základě výsledků nadlimitní veřejné zakázky (odkaz: 
https://nen.nipez.cz/Zadavaci_postup/N006-19-V00005847). Tímto postupem jsou 
základní zásady dle § 6 ZZVZ včetně zásady transparentnosti zcela naplněny. 

Ad 8) Ministerstvo je organizační složka státu, které není nadřízená žádná jiná organizační složka. 

Ad 9) Organizační struktura ministerstva včetně grafického schématu a požadovaných informací 
je dostupná na odkazu: https://www.mzp.cz/cz/organizacni_struktura. Organigram 

ministerstva doplněný o počty zaměstnanců konkrétních sekcí, odborů a oddělení je 
připojen v samostatné příloze k této odpovědi. Jedná se o systemizovaná místa včetně 
těch určených dočasně pro nadcházející Předsednictví ČR v Radě EU. 

Ad 10) Aktuální seznam profilů ministerstva jako zadavatele veřejných zakázek je dostupný 
na odkazu: https://www.mzp.cz/cz/verejne_zakazky a je rovněž řádně evidován 
ve Věstníku veřejných zakázek na odkazu: https://www.vestnikverejnychzakazek.cz/. 

S pozdravem 

 

 

 

 

Příloha 

dle textu 

Bc. Petra Roubíčková 

vedoucí oddělení tiskového a PR 

podepsáno elektronicky 
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