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Praha dne 24. března 2021 

Č. j.: MZP/2021/130/177 

Sp. zn.: ZN/MZP/2021/130/74 

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 4. března 2021 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 ekonomika 

1. Odvětvový a průřezový rozpočet v roce 2020 - plán a skutečnost, plán rozpočtu na rok 2021. 

2. Počet zaměstnanců a státních úředníků – plán a skutečnost v roce 2020 a v roce 2021, 

průměrný plat brutto v roce 2020 a v roce 2021. 

3. Organizační struktura s uvedením obsazení funkcí, organizační řád pracovní řád, spisový a 

skartační řád, platový řád, to vše v aktuálním znění. 

4. Kolektivní smlouva v aktuálním znění, výpis z rejstříku spolků, jmenný seznam odborových 

organizací, které působí u povinného subjektu v rozsahu – název, IČO, sídlo, odpovědný 

zástupce, výpis z rejstříku spolků. 

5. Výroční zpráva o hospodaření za rok 2020, výroční zprávy o činnosti v daných oblastech za 

rok 2020. 

6. Jmenný seznam zřizovaných subjektů v rozsahu – název, IČO, sídlo, zaměření a statutární 

zástupce včetně telefonického spojení.  

Oblast ostatní 

1. Přijatá opatření od roku 2020 do současnosti v oblasti ochrany zaměstnanců i veřejnosti před 

pandemií koronaviru covid-19 v úplném znění včetně zrušených pokynů a příkazů. 
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2. Jmenný seznam komodit, pořízený z prostředků povinného subjektu od roku 2020 do 

současnosti na ochranu zaměstnanců i veřejnosti před pandemií koronaviru covid-19 v rozsahu 

– název komodity, jednotkové množství a cena. Dodavatel, sídlo, IČO, smluvní vztah, doba 

trvání. 

3. Předpisy BOZP a PO v oblasti patogenních jevů, krizová opatření proti pandemii koronaviru 

covid- 19, to vše v aktuálním znění. 

4. Programy na podporu občanů v dané působnosti ministerstva v rozsahu – název, zaměření, 

finanční zdroje, stav čerpání v aktuálním stavu, organizátor, název, IČO, sídlo. 

5. Programy prevence patologických jevů (drogy, alkohol a jiné závistlosti) v dané působnosti 

ministerstva v rozsahu – název, zaměření, finanční zdroje, organizátor, názen, IČO, sídlo. 

 

K výše uvedenému Vám sdělujeme následující: 

 

Oblast ekonomika 

 

Ad 1) V příloze Vám posíláme požadované informace. 

Ad 2) V roce 2020 byl rozpočtový plán 579,94 zaměstnanců, skutečnost 551,47 zaměstnanců, 

průměrný plat brutto 54 201 Kč. Na rok 2021 je rozpočtový plán 598,4 zaměstnanců, 

skutečnost ke dni 28. února 2021 je 542,92 zaměstnanců, průměrný plat brutto 50 786 

Kč. Počty zaměstnanců jsou uvedeny na desetinná čísla, neboť se v nich promítají různé 

druhy úvazků jednotlivých zaměstnanců. 

Ad 3) V příloze Vám posíláme požadovanou organizační strukturu ministerstva, jeho schéma 

a organizační řád v aktuálním znění. Dále Vám posíláme požadovaný spisový a skartační 

řád. 

 

Odměňování státních zaměstnanců se řídí nařízením vlády 304/2014 Sb. ze dne 8. prosince 

2014 o platových poměrech státních zaměstnanců, které Vám 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. 

 

Ad 4) V příloze Vám posíláme požadované informace. 

Ad 5) 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. Z obdobného důvodu ministerstvo vydalo dne 24. března 2021, pod 
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č.  j.  MZP/2021/130/242, rozhodnutí o odmítnutí poskytnutí Výročních zpráv o činnosti 

za rok 2020, které Vám bude doručeno prostřednictvím provozovatele poštovních služeb. 

Relevantní údaje z oblasti hospodaření rezortu ministerstva v roce 2020 jsou obsaženy 

v Závěrečném účtu za rok 2020 - kapitola č. 315 Ministerstvo životního prostředí, který 

zasíláme v příloze. 

Ad 6) V příloze Vám posíláme informace o zřizovaných subjektech.  

 

Oblast ostatní 

 

Ad 1) V příloze Vám zasíláme interní předpisy stanovující opatření od roku 2020 „v oblasti 

ochrany zaměstnanců a veřejnosti před pandemií koronaviru“ se znečitelněnými 

informacemi, které se vztahují výlučně k vnitřnímu chodu ministerstva. K tomuto bodu 

ministerstvo vydalo dne 24. března 2021 též pod č.  j.  MZP/2021/130/242, rozhodnutí 

o odmítnutí poskytnutí informací, které Vám bude doručeno prostřednictvím provozovatele 

poštovních služeb. 

Ad 2) Vámi požadované informace Vám posíláme v příloze.  

Ad 3) V tomto bodě ministerstvo vydalo dne 24. března 2021 též pod č.  j. MZP/2021/130/242 

rozhodnutí o odmítnutí poskytnutí informací z důvodu jejich neexistence. Toto rozhodnutí 

Vám bude zasláno prostřednictvím poskytovatele poštovních služeb. 

Ad 4) V příloze Vám posíláme informace ohledně programů na podporu občanů. 

Ad 5) V této věci ministerstvo vydalo dne 24. března 2021 též pod č.  j. MZP/2021/130/242 

rozhodnutí o odmítnutí poskytnutí informací z důvodu jejich neexistence. Toto rozhodnutí 

Vám bude zasláno prostřednictvím poskytovatele poštovních služeb. 

 

 

  

S pozdravem 

 

 

 

Příloha 

dle textu 

 

Bc. Petra Roubíčková 

vedoucí oddělení tiskového a PR 

podepsáno elektronicky 
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