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Vážení, 

rád bych vás tímto ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k 
informacím, požádal o sdělení, v jaké výši byly za měsíce leden až prosinec 
roku 2021 (včetně vypsaných odměn za prosinec 2021 a vyplacených až v 
lednu 2022) vypláceny odměny řediteli hygienické stanice. 

Informace mi, prosím, poskytněte jmenovitě pro každého pracovníka zvlášť 
podle jednotlivých měsíců, a specifikujte, za co byly přiznány. To vše ideálně ve 
strojově čitelném formátu (např. Excel tabulka). 

Pro kladné vyřízení žádosti uvádím, že jsem redaktorem Českého 
rozhlasu www.irozhlas.cz/vit-kubant-8047625, a že je mi znám rozsudek 
NSS 11 A 125/2018, jakož i další příslušná judikatura, a odměňováním 
nejvýše postavených úředníků se v redakci dlouhodobě věnujeme. 

Vít Kubant 

V Praze 
06. 01. 2022 
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Poskytnutí informací dle § 14 odst. 5 písm. d) zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 

k informacím, ve znění pozdějších předpisů 

 

Žadatel: Vít Kubant, bytem V Loučkách 332, 53002 Mikulovice  

 
Dne 6.1.2022 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 fyzické osoby – 
Vít Kubant, bytem V Loučkách 332, 53002 Mikulovice (dále jen „žadatel“), která byla podána 
elektronicky prostřednictvím datové schránky.  
 
Žadatel v předmětné žádosti požadoval poskytnutí následujících informací:  
 

„.v jaké výši byly za měsíce leden až prosinec roku 2021 (včetně vypsaných odměn za prosinec 2021 a 

vyplacených až v lednu 2022) vypláceny odměny řediteli hygienické stanice. Informace mi, prosím, 

poskytněte jmenovitě pro každého pracovníka zvlášť podle jednotlivých měsíců, a specifikujte, za co 

byly přiznány. To vše ideálně ve strojově čitelném formátu (např. Excel tabulka).“ 

 
 
Po posouzení obsahu žádosti KHS MSK poskytuje žadateli v souladu s ustanovením § 14 odst. 5 písm. 
d) zákona č. 106/1999 Sb. požadované informace. 
 

KHS MSK uvádí, že v rozhodném období byla řediteli č. 1, tj. ředitel jež vykonával funkci 1.1.2021 do 

26.7.2021 vyplácena odměna za období leden, únor 2021 ve výši 80.000,- Kč. Odměna byla vyplácena 

v měsíci červnu 2021. KHS MSK uvádí, že ředitel č. 1 byl s účinnosti od 15.3.2021 pověřen MZČR do 

funkce hlavního hygienika. Odměny za následné období tj. od 15.3.2021, tj. od doby jeho pověření, byly 

vypláceny ze strany MZČR, nikoli ze strany KHS. 

 

Dále KHS MSK uvádí, že v období od 15.3.2021 do 21.11.2021 vedl KHS MSK představený, ředitel 

odboru správního, pověřený zastupování dle § 66 zákona č. 234/2004 Sb. Uvedená osoba, byla 

následně dne 22.11.2021 jmenována do funkce ředitele KHS MSK. Uvedené osobě řediteli č. 

2/pověřené osobě byly v době zastupování dle § 66 byly vypláceny následující odměny:   

1) za období 1.1.2021-12.3.2021 odměna ve výši 110.000,- Kč. Odměna vyplacena 

v červnu 2021.  

2) za období od 1.6.2021-31.8.2021 odměna ve výši 100.000,- Kč. Odměna vyplacena 

v říjnu 2021.   
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3) za období od 1.9.2021-30.11.2021 odměna ve výši 64.000,- Kč. Odměna vyplacena 

v prosinci 2021.  

4) za období měsíce prosince 2021 odměny nepřiznány. 
 

Jednotlivé odměny - řediteli č. 1, osobě pověřené a řediteli č. 2- byly vypláceny za zvládání zvýšení 

pracovního nasazení v souvislosti se zhoršenou epidemiologickou situaci v kraji. Dále v souvislosti se 

zvýšenou organizací práce související s enormním nástupem běžné agendy spadající do kompetence 

KHS MSK jako orgánu ochrany veřejného zdraví. Odměny byly rovněž vypláceny za řešení 

jednotlivých krizových situací v rámci Moravskoslezského kraje, za poskytování odborných stanovisek 

napříč jednotlivými odbory. V případě pověřené osoby, byly tyto rovněž vypláceny za organizaci 

odboru správního včetně vyřizování právní agendy organizace a dále za legislativní support organizace.  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Mgr. Zuzana Babišová, v. r.  

ředitelka 

vedoucí služebního úřadu 
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