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Věc: Odpověď na žádost o poskytnutí informace

Správa státních hmotných rezerv (dále jen „Správa“), jako povinný subjekt ve smyslu zákona
č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen
„zákon“), obdržela dne 8. 11. 2022 Vaší žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb.
Uvedenou žádostí je požadováno poskytnutí následujících informací:
„1. Organizační struktura, organizační řád, pracovní řád, spisový a skartační řád, předpis o služ.
vozidlech, etický kodex.
2. Seznam zaměstnanců od úrovně statutárního zástupcedo úrovně vedoucího oddělení v rozsahu
titul, jméno, přijmení, vznik a zastávaná funkce, životopisy „TOP MANAGEMENTU“.
3. Seznam externích poradců v rozsahu název, IČO, sídlo, statutární zástupce, předmět a lhůty
plnění, finanční objem.
4. Výroční zpráva o činnosti a hospodaření – rok 2020, 2021, zprávy o kontrolní činnosti za rok
2020 a 2021.
5. Závěrečn účet rozpočtu za rok 2021, návrh rozpočtu 2022 a 2023 (průřezový a odvětvový),
projekty od roku 2021.
6. Seznam zřizovaných subjektů v rozsahu název, IČO, sídlo, statutární zástupce, předmět činnosti,
kontaktní údaje.
7. Odborové organizace (název, IČO, sídlo, statutární zástupce), aktuální kolektivní smlouva, FKSP
– rok 2021, 2022.“
Správa se Vaší žádostí pečlivě zaobírala a k jednotlivým dotazům sděluje následující:
Ad. 1) V příloze zasíláme aktuální znění předpisů, které má Správa k dispozici.
Ad. 2) V příloze zasíláme požadovaný seznam zaměstnanců.
Ad 3.) V příloze zasíláme seznam externích poradců.
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Ad 4.) Požadované zprávy Správa nevyhotovuje.
Ad 5.) Ohledně požadovaných rozpočtů se obraťte na Ministerstvo financí.
Ad 6.) Správa nezřizuje žádné subjekty.
Ad 7.) U Správy působí Odborový svaz státních orgánů a organizací.
S pozdravem
JUDr. Zbyněk Jankovský, Ph.D.
podepsáno elektronicky
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