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Vyjádření k žádosti o poskytnutí informace dle zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k 

informacím 

 

Vážený pane, 

obdrželi jsme Vaši žádost o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k 

informacím. Ve své žádosti požadujete poskytnutí následujících informací: 

● informace o výši veškerých vyplacených příjmů ze závislé činnosti (mzdy včetně, avšak nikoli 
výlučně, osobního ohodnocení a všech příplatků), odměn (včetně, avšak nikoli výlučně odměny 
řádné, mimořádné  a odměny za plnění cílových úkolů), jiných příjmů a benefitů spojených 
s výkonem funkce (včetně, avšak nikoli výlučně, odměny za působení v dozorčích orgánech a 
naturální požitky – nepeněžitý příjem spočívající v užívání služebního vozidla, poskytnuté 
ubytování), to vše v hrubé výši tj. před zdaněním, zdůvodnění mimořádné odměny, a počet 
odpracovaných měsíců, a to u všech zaměstnanců na vedoucích pozicích, a to za kalendářní 
rok 2022 (vyplacených, resp. poskytnutých v souvislosti s výkonem výše uvedené pozice, resp. 
funkce za období od 1.1.2022 do 31.12.2022). 

 

Požadované informace žádáte poskytnout ve struktuře Instituce – Pozice – Rok – Plat bez odměn v 

hrubé výši – Odměny/bonusy v hrubé výši – Nefinanční bonusy – Počet odpracovaných měsíců za rok 

– Zdůvodnění mimořádných odměn. 

 

K Vaší žádosti Vám sdělujeme: 

Česká informační agentura životního prostředí je příspěvkovou organizací Ministerstva životního 

prostředí. Platy zaměstnanců CENIA jsou stanovovány na základě platných platových tabulek pro 

zaměstnance veřejné správy. Zaměstnanci CENIA (bez ohledu na pozici v organizační struktuře) 

dostávají poukázky sloužící k nepřímé platbě za jídlo, tzv. stravenky. Jejich nominální hodnota v roce 

2022 činila 115 Kč za každý odpracovaný den. V roce 2022 byl dále poskytnut příspěvek z fondu FKSP 

ve výši 3 500 Kč na benefity. Žádný ze zaměstnanců CENIA nepožívá jiné benefity, ať už peněžní nebo 

nepeněžní.   

Vážený pan 
Michal Bláha 
Hlídač státu, z.ú. 
Velenovského 648,  
251 64 Mnichovice 
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Nejvýše nadřízeným zaměstnancem CENIA je ředitel agentury, jehož plat a případné odměny stanovuje 

ministr životního prostředí. Jeho celkový hrubý příjem za období od 1.1.2022 do 31.12.2022 činil 1 036 

326,- Kč. Odměny ředitele agentury ve výše uvedeném období činily 200 000,- Kč. Odměny byly 

poskytnuty za úspěšné splnění mimořádných úkolů. 

 

Helena Benešová 

komunikace 


