
Dobrý den,

na základě zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve
znění pozdějších předpisů, bych Vás chtěla požádat o poskytnutí
následujících informací:

   * kolik zaměstnanců ve služebním poměru na odboru protiepidemickém (s
   rozdělením podle jednotlivých územních pracovišť) je ke dni podání této
   žádosti zařazeno do 9. platové třídy a jaká je jejich konkrétní náplň
   práce,
   * kolik zaměstnanců ve služebním poměru na odboru protiepidemickém (s
   rozdělením podle jednotlivých územních pracovišť) je ke dni podání této
   žádosti zařazeno do 10. platové třídy a jaká je jejich konkrétní náplň
   práce,
   * v čem konkrétně se liší náplň práce zaměstnance ve služebním poměru na
   odboru protiepidemickém zařazeného do 10. platové třídy od náplně práce
   zaměstnance zařazeného do 9. platové třídy,
   * kdo rozhoduje o zařazení pracovníků do konkrétní platové třídy v rámci
   jednotlivých krajských hygienických stanic (popř. jednotlivých územních
   pracovišť). 

Předem Vám děkuji za odpověď.

S pozdravem
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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:  
 
Dne 22.7.2022 obdržela Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje (dále jen „správní orgán“) 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 výše uvedené žadatelky, která byla podána 
prostřednictvím e-mailu. 
 
 
Žadatelka se v předmětné žádosti domáhala poskytnout následující informace: 
 
 „Dobrý den, 
 
na základě zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, bych Vás 
chtěla požádat o poskytnutí následujících informací: 
 
   * kolik zaměstnanců ve služebním poměru na odboru protiepidemickém (s rozdělením podle jednotlivých 
územních pracovišť) je ke dni podání této žádosti zařazeno do 9. platové třídy a jaká je jejich konkrétní náplň   
práce, 
 
   * kolik zaměstnanců ve služebním poměru na odboru protiepidemickém (s rozdělením podle jednotlivých 
územních pracovišť) je ke dni podání této žádosti zařazeno do 10. platové třídy a jaká je jejich konkrétní náplň 
   práce, 
 
   * v čem konkrétně se liší náplň práce zaměstnance ve služebním poměru na odboru protiepidemickém 
zařazeného do 10. platové třídy od náplně práce zaměstnance zařazeného do 9. platové třídy, 
 
   * kdo rozhoduje o zařazení pracovníků do konkrétní platové třídy v rámci jednotlivých krajských hygienických 
stanic (popř. jednotlivých územních   pracovišť).“ 
 
 
Po posouzení obsahu žádosti správní orgán tímto poskytuje v souladu s ustanovením § 14 odst. 5 písm. d) zákona 
č. 106/1999 Sb. požadované informace: 

Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje  
se sídlem v Ostravě 

NA BĚLIDLE 7, 702 00 OSTRAVA 
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Struktura zaměstnanců odboru protiepidemického v 9. a 10. platové třídě ke dni podání žádosti, tj. 22.7.2022, 
s rozdělením podle jednotlivých územních pracovišť: 
 
Pracoviště      9. tř.    10. tř 
Ostrava   7              4 
Bruntál   2              0 
Opava   4              0 
Frýdek-Místek  3              2 
Karviná  6              0 
Nový Jičín  3              0 
 
Zaměstnanci zařazeni do 9. platové třídy vykonávají služební činnosti vycházející z příkladu správní činnosti 
uvedené pod č. 2.24.9.04 v katalogu správních činností (Nařízení vlády č. 302/2014 Sb., o katalogu správních 
činností, ve znění pozdějších předpisů).  
Zaměstnanci zařazeni do 10. platové třídy vykonávají služební činnosti vycházející z příkladu správní činnosti 
uvedené pod č. 2.24.10.01 v katalogu správních činností (Nařízení vlády č. 302/2014 Sb., o katalogu správních 
činností, ve znění pozdějších předpisů). 
Uvedenými příklady správních činností se liší náročnost vykonávaných činností mezi 9. a 10. platovou třídou.  
 
Zařazení jednotlivých systemizovaných míst služebního úřadu do platových tříd vychází z konkrétních potřeb a 
stanovovaných služebních úkolů služebního úřadu, které navrhuje vedoucí služebního úřadu ve spolupráci 
s příslušným představeným. Případné schválení konkrétních návrhů na stanovení platových tříd na 
systemizovaných místech služebního úřadu je realizováno ve schvalovacím procesu přípravy roční, případně 
změnové systemizace služebního úřadu v souladu se Služebním předpisem náměstka ministra vnitra pro státní 
službu č. 3/2017 ve znění pozdějších předpisů. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Mgr. Eva Siejová  
vedoucí oddělení právního a kontrolního  

Krajské hygienické stanice Moravskoslezského kraje  
se sídlem v Ostravě 
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