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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 27. dubna 2021 Vaši 

žádost o poskytnutí informací 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 

jste požadovala poskytnout tyto informace: 

Žádáme o přehled, respektive data o všech zaměstnancích, kteří pro úřad vykonávají práci na 

základě dohody o pracovní činnosti či dohody o provedení práce, a to podle délky pracovního 

poměru 

- za období od 29. ledna 2014 do 13. prosince 2017; 

- za období od 14. prosince 2017 do 30. 4. 2021. 

 

Ministerstvo Vás vyzvalo svým přípisem dne 28. dubna 2021, č. j. MZP/2021/130/392, 

k upřesnění Vaší žádosti o informace podle § 14 odst. 5 písm. b) zákona č. 106/1999 Sb., a to 

v tom smyslu, která konkrétní data o zaměstnancích požadujete poskytnout. 

 

Dne 3. května 2021 jste ministerstvu zaslala upřesnění Vaší žádosti o informace v tomto znění: 

…žádost zpřesňujeme na informace o dohodách o pracovní činnosti, přičemž konkrétně žádáme: 

 

- Kolik dohod o pracovní činnosti konaných mimo pracovní poměr uzavřel Váš úřad 

v letech 2014 - 2021, údaje, prosím, uvádějte po jednotlivých letech. 

- Za celé období uveďte, prosím, počet dohod, které byly uzavírány opakovaně po dobu 

delší než 4 roky, a po dobu 2 – 4 roky. 

- Pokud byly dohody uzavírány na dobu delší než jeden rok, uveďte i počet těch, které 

trvaly déle než 4 roky, a počet těch které trvaly 2 - 4 roky. 
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K výše uvedenému Vám sdělujeme následující: 

 

Počet uzavřených dohod o pracovní činnosti v jednotlivých letech: 

Rok Počet DPČ 

2014 26 

2015 19 

2016 21 

2017 35 

2018 26 

2019 22 

2020 17 

2021 4 

Celkem 170 

 

 

Počet a délka trvání dohod uzavřených na delší období, či prodloužených, případně opakovaně 

uzavřených: 

Délka trvání DPČ opakovaně 

uzavřené (a zároveň 

prodloužené dodatkem) 

DPČ uzavřené na 

dobu delší než 1 rok 

DPČ prodlužované 

dodatkem (celková 

doba trvání) 

2 - 4 roky 0 0 22 

4 a více let 2 3 9 

 

S pozdravem 

 

 

 

Bc. Petra Roubíčková 

vedoucí oddělení tiskového a PR 

podepsáno elektronicky 
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