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Č. j.: SFZP 013973/2023                                                   

Datum: 12. 1. 2023                                                               

 

Poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb. 

Státní fond životního prostředí České republiky (dále jen „Fond“) jako povinný subjekt ve smyslu 

ustanovení § 2 odst. 1. zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších 

předpisů (dále jen „zákon č. 106/1999 Sb.“) obdržel dne 5. 1. 2023 Vaši žádost o poskytnutí informací 

týkajících se organizační struktury Fondu a dále ukončených pracovních / služebních poměrů na 

jednotlivých krajských pracovištích, resp. rozsáhlosti vyhledání požadovaných informací a poskytnutí 

informací, které nečiní náklady na mimořádně rozsáhlé vyhledání a zpracování. 

Fond Vaší žádosti o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., ze dne 5. 1. 2023 vyhověl 

a dle ustanovení § 14 odst. 5 písm. d) tohoto zákona Vám v souladu s Vaší žádostí poskytuje 

požadované informace níže a přílohou. 

Otázka 1: Žádám o upřesnění, která konkrétní požadovaná informace vyžaduje mimořádně rozsáhlé 

vyhledání a zpracování. 

Odpověď 1: Ve vazbě na možnosti a datum implementace aktuálního personálně-mzdového systému, 

který je na Fondu využíván, a kde je uchováváno převážné množství dat, ze kterých je následně nutno 

vycházet při poskytování požadovaných informací, se týká mimořádně rozsáhlé vyhledávání a zpracování 

následujících informací: 

• organizační struktury Fondu platné od 1.1.2015 s uvedením platnosti dané organizační struktury; 

• informace o ukončení pracovních/služebních poměrů v Odboru Krajských pracovišť od vzniku 

tohoto odboru do 31.12.2022 ve struktuře: pracovní pozice, název oddělení, datum ukončení 

pracovního /služebního poměru, délka trvání praxe na daném oddělení Fondu, název 

předchozího oddělení v rámci Fondu, na kterém zaměstnanec působil, délka praxe na Fondu; 

• informace o ukončení pracovních/služebních poměrů v Odboru Krajských pracovišť Čechy mezi 

lety 2015 – 2020 ve struktuře: pracovní pozice, název oddělení, datum ukončení 

pracovního/služebního poměru, délka trvání praxe na daném oddělení Fondu, název 

předchozího oddělení v rámci Fondu na kterém zaměstnanec působil, délka praxe na Fondu; 

• informace o ukončení pracovních/služebních poměrů v Odboru Krajských pracovišť Morava 

mezi lety 2015 – 2020 ve struktuře: pracovní pozice, název oddělení, datum ukončení 

pracovního/služebního poměru, délka trvání praxe na daném oddělení Fondu, název 

předchozího oddělení v rámci Fondu, na kterém zaměstnanec působil, délka praxe na Fondu. 

 

 

Otázka 2: Pokud uvádíte, že požadované informace nevedete ve struktuře uvedené v Žádosti, žádám  

o upřesnění, v jaké struktuře požadované informace vedete. 

Odpověď 2: Co se týče struktury Vámi požadovaných informací tak uvádíme, že historické organizační 

struktury s definováním jejich platnosti, tj. od – do, vedeme ve formátu tzv. organizačních schémat od 
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roku 2017. Schémata systém nicméně generuje při jakýchkoli změnách systemizace, tzn. v konečném 

důsledku nemusí mít tato změna dopad na celkové organizační schéma úřadu. 

Co se týče statistických informací o počtu ukončení pracovních/služebních poměrů ve sledovaném 

organizačním útvaru, evidujeme je v rozsahu: pracovní pozice, název oddělení, datum ukončení 

pracovního/služebního poměru, a to pouze od roku 2017. (příloha „Seznam výstupů 2017 – 2022 – 

Odbor KP) 

Otázka 3: Dále žádám o poskytnutí těch informací a v takové struktuře, které nečiní náklady na 

mimořádné vyhledání a zpracování. 

Odpověď 3: Vizte přílohy „Organizační schéma“ za jednotlivá období. 

 

 

 

 

S pozdravem 

 

……………………………………………………………………… 

Mgr. Martina Zavadilová 

ředitelka Sekce organizačně-právní 

 

(dokument je podepsán elektronicky) 

 

 

Přílohy:  

Dle textu 


