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Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. 

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 2022 

vypsány a vypláceny odměny řediteli hygienické stanice. 

Informace mi, prosím, poskytněte jmenovitě 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 

 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. 

S pozdravem  

V Praze 

12. 01. 2023 

 



 

 

 

VÁŠ DOPIS ZN.:   

ZE DNE:  

 

SPIS. ZNAČKA:  S-KHSMS 2192/2023/OV/Ř 

ČÍSLO JEDNACÍ: KHSMS 3070/2023/OV/Ř 

VYŘIZUJE: Mgr. Babišová   

E-MAIL: zuzana.babisova@khsova.cz 

DATUM:  18.1.2023   

 

 

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

k informacím, ve znění pozdějších předpisů 

 

Žadatel: 

 
Dne 12.1.2023 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 –  

 (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 2022 vypsány a  vypláceny odměny řediteli hygienické 

stanice. Informace mi, prosím, poskytněte jmenovitě 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 byly řediteli 
KHS MSK vypláceny následující odměny:  

1) za období leden-květen 2022 odměna

2) Za období červen -listopad 2022 odměna

3) za období měsíce prosince 2022 odměny
 

Jednotlivé odměny byly vypláceny  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje  
se sídlem v Ostravě 

NA BĚLIDLE 7, 702 00 OSTRAVA 

 

 Mgr. Zuzana Babišová  

vedoucí služebního úřadu 

Krajské hygienické stanice Moravskoslezského kraje 

se sídlem v Ostravě 

 



 
 

 

 

Rozdělovník: 

1x adresát, počet listů 1 -DS   

  

 

 

 

 

 


