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Odpověď Ministerstva zdravotnictví na žádost o informaci dle zákona č. 106/1999 
Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů  
 
 
Dne 30. listopadu 2021 obdrželo Ministerstvo zdravotnictví (MZ) Vaši žádost o poskytnutí 
informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění 
pozdějších předpisů, evidovanou pod č.j. xxx. 
 
Předmětným podáním jste požádala o následující informace: 

1. Do jaké platové třídy je na vašem úřadě zařazen zaměstnanec na pozici právník 
- řadová pozice? 
2. Kolik je průměrná měsíční výše osobního příplatku po zkušební době 
zaměstnance na pozici právník (řadová pozice, nikoli pozice vedoucího)? 
3. Kolikrát za rok jsou zaměstnancům na pozici právník vypláceny odměny - 
konkrétně kolikrát byly vyplaceny v roce 2020 a 2021. 
4. Kolik byla nejnižší a nejvyšší vyplacená odměna zaměstnanci na pozici 
řadového právníka a kolik nejvyšší v letech 2020 a 2021. 
5. Kolik zaměstnanců je neočkovaných a jak s tímto citlivým údajem váš úřad 
zachází s ohledem na GDPR.  
6.Jakým způsobem byly informace o očkování/neočkování od zaměstnanců 
zjištěny, jak byla pravdivost těchto informací ověřena. 

 
K Vaší žádosti Vám sděluji následující: 
 
 
Ad 1 
Služební místa v právním odboru jsou zařazena ve 14. platové třídě. 
 
 
Ad 2  
Průměrná výše osobního příplatku činí částku 6.888, -Kč. 
Ad 3 
V roce 2020 byly odměny vypláceny celkem třikrát, v roce 2021 byly odměny vypláceny 
celkem třikrát. 
 
 
Ad 4 
V roce 2020 činila nejnižší vyplacená odměna částku 7.000, -Kč a nejvyšší vyplacená 
odměna částku 45.000, -Kč. V roce 2021 činila nejnižší vyplacená odměna částku 
10.000, - Kč a nejvyšší vyplacená odměna částku 22.000, -Kč. 
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Ad 5 
S ohledem na to, že jde o citlivé údaje o zdravotním stavu zaměstnanců ministerstva, toto 
nemá právo je shromažďovat a disponovat s nimi (žádný právní předpis ministerstvo  
k opačnému jednání, tedy evidenci těchto údajů o svých zaměstnancích, neopravňuje, 
natož aby mu takový postup ukládal. Ministerstvo tudíž Vámi požadovanými informacemi 
nedisponuje, pročež je objektivně nelze poskytnout. 
 
 
Ad 6 
S ohledem na výše uvedené a fakt, že ministerstvo informacemi poptávanými v bodě 5 
žádosti nedisponuje, je dotaz týkající se zjišťování a ověřování takových informací 
irelevantní. 
 
 
 
S pozdravem 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mgr. Daniela Kobilková 
ředitelka odboru Kancelář ministra 
 
v z. Ing. Daniela Matějková 
vedoucí oddělení strategií, protokolu, vládní a parlamentní agendy 
elektronicky podepsáno 


