
VÁŽENÍ,
 
žádám o informace ve smyslu zákona 106/1999 Sb., podle nařízení 304/2014 Sb. v 
platném znění žádám o informaci zda má váš úřad nastaven v systémizaci klíčová 
místa podle par. 1 odst. 3 nařízení 304/2017 Sb. V případě že ano zadam o 
sdělení o která místa na konkrétním odboru se jedná a dále informací jaký 
násobek platoveho tarifu mají určen. Dle par. 1 odst.3 to může být až 
dvojnásobek. Dále žádám o informace jaké konkrétní činnosti tito lidé vykonávali
v období 2020-2022. Mělo by se jednat o nejsložitější, nejodpovednejsi, 
nejnamahavejsi úkoly které vyžadují nejvyšší míru znalosti, dovednosti a 
zkušenosti. Prosím o zaslání konkrétních činnosti které tyto osoby vykonávali v 
období 2021-2022 dosud. Dále prosím o zaslání anonymizovanych životopisu těchto 
osob. Vše prosím zaslat na tuto emailovou adresu.

 
Děkuji.



 

 

VÁŠ DOPIS ZN.:   
ZE DNE:  
 
SPIS. ZNAČKA:  S-KHSMS 217300/2022/OV/OPaK 
ČÍSLO JEDNACÍ: KHSMS 218765/2022/OV/OPaK 
VYŘIZUJE: Mgr. Kohótová  
TEL.:  
E-MAIL:  
 
DATUM:  16. 3. 2022 
 
 
Poskytnutí informací dle § 14 odst. 5 písm. d) zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 
k informacím, ve znění pozdějších předpisů 

Dne 7. 3. 2022 obdržela Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě (dále jen 
„správní orgán“), jako povinný subjekt ve smyslu ustanovení § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném 
přístupu k informacím (dále jen „zákon č. 106/1999 Sb.“) žádost pana  

 (dále jen „žadatel“) o informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., 
která byla podána prostřednictvím emailové zprávy. 

V předmětné žádosti požádal o poskytnutí následující informace, a to: 

„VÁŽENÍ, žádám o informace ve smyslu zákona 106/1999 Sb., podle nařízení 304/2014 Sb. v platném 
znění žádám o informaci zda má váš úřad nastaven v systémizaci klíčová místa podle par. 1 odst. 3 
nařízení 304/2017 Sb. V případě že ano zadam o sdělení o která místa na konkrétním odboru se jedná 
a dále informací jaký násobek platoveho tarifu mají určen. Dle par. 1 odst.3 to může být až 
dvojnásobek. Dále žádám o informace jaké konkrétní činnosti tito lidé vykonávali v období 2020-2022. 
Mělo by se jednat o nejsložitější, nejodpovednejsi, nejnamahavejsi úkoly které vyžadují nejvyšší míru 
znalosti, dovednosti a zkušenosti. Prosím o zaslání konkrétních činnosti které tyto osoby vykonávali v 
období 2021-2022 dosud. Dále prosím o zaslání anonymizovanych životopisu těchto osob. Vše prosím 
zaslat na tuto emailovou adresu. Děkuji.“ 

Po posouzení obsahu žádosti správní orgán poskytuje žadateli v souladu s ustanovením  
§ 14 odst. 5 písm. d) zákona č. 106/1999 Sb. požadovanou informaci. 

Správní orgán žadateli sděluje, že nemá zřízeno žádné služební místo, pro které je stanovena alespoň 12. platová 
třída a které je označené ve služebním předpisu služebního orgánu za klíčové ve smyslu § 1 odst. 3 nařízení 
vlády č. 304/2014 Sb. ze dne 8. prosince 2014, o platových poměrech státních zaměstnanců. 

Vzhledem k výslovné žádosti žadatele o zaslání informací zpět na jeho elektronickou adresu pro doručování: 
 tímto povinný subjekt poskytuje informaci v elektronické podobě. 

 
 
 
 
 

Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje  
se sídlem v Ostravě 
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Rozdělovník: 
Počet výtisků vyhotoveného dokumentu: 1 
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Mgr. Eva Siejová, v. r.  
vedoucí oddělení právního a kontrolního 
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