




 

 

VÁŠ DOPIS ZN.:   

ZE DNE:  

 

SPIS. ZNAČKA:  S-KHSMS 09249/2021/3/OV/OPaK 

ČÍSLO JEDNACÍ: KHSMS 14726/2021/OV/OPaK 

VYŘIZUJE: Mgr. et Mgr. Kateřina Matušková  

TEL.:  

E-MAIL:  

 

DATUM:  19. 3. 2021 

 

 

Poskytnutí informací dle § 14 odst. 5 písm. d) zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, 

ve znění pozdějších předpisů 

 

Žadatel:  

 
 

Dne 23. 2. 2021 obdržela Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje (dále jen „KHS MSK“) 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.) žádost právnické osoby –  

 (dále jen „žadatel“), která byla 

podána prostřednictvím datové schránky. 

 

Žadatel v předmětné žádosti uvedl: […..] žádám o „informace o výši veškerých vyplacených platů (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, tj. těch, 

kteří  

a) vykonávají řídící pozici v rámci povinného subjektu (tj. nejvýše nadřízeného zaměstnance  

a všech zaměstnanců v jeho přímé podřízenosti), nebo 

b) se podílejí na výkonu vrchnostenských oprávnění povinného subjektu (např. kontrolní, dohledovou 

 či inspekční činností) nebo mohou povinný subjekt nikoli nevýznamným způsobem ovlivnit, nebo 

c) provádějí či organizují činnost, která je úkolem povinného subjektu, nebo 

d) mají faktický vliv na činnost povinného subjektu, nebo  

e) svou činností mohou mít ekonomický dopad na veřejný rozpočet či hospodaření povinného subjektu 

a to za kalendářní rok 2020 (vyplacených, resp. poskytnutých v souvislosti s výkonem výše uvedené pozice, 

resp. funkce za období od 1.1.2020 do 31.12.2020). 

 

Prosím o poskytnutí ve struktuře pozice – sekce – plat – odměny – jiné funkční požitky – zdůvodnění mimořádné 

odměny – počet odpracovaných měsíců (částky všech příjmů prosím uvádějte v hrubé výši tj. před zdaněním).  

Pro zaslání informace můžete použít přiloženou tabulku formátu MS Excel.“ […..]  

 

KHS MSK v souladu s § 14 odst. 7 písm. c) zákona č. 106/1999 Sb. prodloužila lhůtu pro vyřízení žádosti  

o poskytnutí informace o 10 dní, a to z důvodu, konzultace mezi více složkami povinného subjektu, které mají 

závažný zájem na předmětu žádosti. Konzultace mezi složkami povinného subjektu byla nutná vzhledem k faktu, 

že požadované informace spadají do působnosti více složek povinného subjektu a bez této konzultace by nebylo 

možné přistoupit k řádnému vyřízení žádosti.  

 

Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje  
se sídlem v Ostravě 

NA BĚLIDLE 7, 702 00 OSTRAVA 
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č.j. KHSMS 14726/2021/OV/OPaK ze dne 19. 3. 2021 

 

 

 

IČ: 71009167 

ID datové schránky: w8pai4f 

web: www.khsova.cz 

 Úřední hodiny: 

pondělí, středa 8:00 – 17:00 

 

VSE 2.1 

     

Po posouzení obsahu žádosti KHS MSK poskytuje žadateli v souladu s ustanovením § 14 odst. 5 písm. d) zákona 
č. 106/1999 Sb. požadovanou informaci v excelové tabulce, která je přílohou tohoto přípisu.  
 
Správní orgán ke zdůvodnění mimořádných odměn uvádí, že odměny byly zaměstnancům uvedeným v excelové 
tabulce přiznány na základě plnění časově náročných služebních úkolů v souvislosti s řešením problému šířící  
se nemoci COVID-19, neboť projevili výjimečné nasazení v souvislosti s epidemií koronaviru a plnili mimořádné 
úkoly související s řešením problému šířící se epidemie. Dále se tito zaměstnanci podíleli se na opatřeních  
ve vztahu k aktuální epidemiologické situaci včetně zajišťování komunikace týkající se epidemiologických 
šetření.  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Mgr. Zuzana Babišová, v. r.  

ředitelka odboru správního 

Krajské hygienické stanice Moravskoslezského kraje 

se sídlem v Ostravě 

 

Rozdělovník: 
Počet výtisků vyhotoveného dokumentu: 1 

1x adresát, počet listů 1/1- datová schránka  

  

 

 

 

 

 


