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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 7. ledna 2022 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, doplněnou dne 21. ledna 2022. Předmětným 
podáním jste požádala o poskytnutí informací o tom, jaký hrubý plat a odměny pobírali 
náměstci ministra, státní tajemník a ředitelé sekcí/odborů od od 1. ledna 2021 do 31. 
prosince 2021, a to v anonymizované podobě:  náměstek 1, vedoucí pracovník 1 atd. s 
rozepsáním funkce - plat - odměny - odůvodnění mimořádné odměny - období funkce 
(případně její skončení). 
 
K Vaší žádosti sděluji: 
 
V příloze Vám zasíláme v tabulce zpracovaný přehled předmětných informací.  
 
Pokud jde o zdůvodnění mimořádné odměny shora uvedených osob, je taková informace 
součástí osobního spisu zaměstnance, a jako taková je údajem týkajícím se soukromí 
dotčených osob a požívá příslušné právní ochrany (viz ustanovení § 8a odst. 1 zákona  
č. 106/1999 Sb., podle kterého informace týkající se osobnosti, projevů osobní povahy, 
soukromí fyzické osoby a osobní údaje povinný subjekt poskytne jen v souladu s právními 
předpisy, upravujícími jejich ochranu, ve spojení s ustanovením § 153 odst. 2 zákona 
234/2014 Sb., podle kterého do osobního spisu mají právo nahlížet služební orgán, jakož 
i představení, kteří jsou státnímu zaměstnanci nadřízeni. Právo nahlížet do osobního 
spisu, jakož i právo na pořízení opisu osobního spisu má Ministerstvo vnitra, orgán 
inspekce práce, Úřad pro ochranu osobních údajů, soud, státní zástupce, policejní orgán, 
Národní bezpečnostní úřad a zpravodajská služba). S ohledem na výše uvedené nelze 
odůvodnění mimořádné odměny poskytnout. 
 
 
S pozdravem  
 
 
 
 
 
 
Mgr. Daniela Kobilková  
ředitelka odboru Kancelář ministra 
podepsáno elektronicky 
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