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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 
 
Žádostí o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 
k informacím, ve znění pozdějších předpisů, která byla doručena Ministerstvu 
zdravotnictví (MZ) dne 26. září 2022, evidována pod č. j.: xxx, jste požádal o následující 
informace: 
 
a) Výpis z organizačního řádu Vašeho úřadu pro organizační útvar, který naplňuje úkoly v 
oblastech:  

• bezpečnosti a ochrany utajovaných informací,  

• informační bezpečnosti,  

• vnitřní bezpečnosti (řešení bezpečnostních incidentů v rámci Vašeho úřadu, 
ochrana majetku),  

• personální bezpečnosti,  

• vnější bezpečnosti (boj s dezinformacemi),  

• krizového řízení.  
V případě že předmětné problematiky řeší více útvarů, žádám o výpis definovaný 
v budu a) pro všechny tyto útvary.  
V případě, že některé problematiky nejsou v rámci Vašeho úřadu řešeny, žádám o 
sdělení „není řešeno“.  

b) S ohledem na definovaný útvar/y v bodě a) žádám o sdělení celkového počtu 
zaměstnanců Vašeho úřadu, kteří se podílejí na plnění úkolů v rámci těchto problematik 
(v rámci jejich agend v definovaném útvaru/útvarech v bodě a).  

c) S ohledem na definované zaměstnance v bodě b) žádám o sdělení rozpětí platových 
tříd těchto zaměstnanců (tedy např. 13 PT – 12 PT - jako celek za všechny zaměstnance). 
V případě, že problematiky uvedené v bodě a) řeší více útvarů dělení dle těchto útvarů 
(např. útvar bezpečnost 13 – 12 PT, útvar organizace úřadu 13 -12 PT atd.).  

d) S ohledem na definované zaměstnance v bodě b) žádám o sdělení rozpětí požadavku 
na bezpečnostní prověrku (dle zák. č. 412/2005 Sb., o OUI, ve znění pozdějších předpisů) 
u těchto zaměstnanců (tedy např. „V – T“ – jako celek za všechny zaměstnance).  
V případě, že problematiky uvedené v bodě a) řeší více útvarů dělení dle těchto útvarů 
(např. útvar bezpečnost „V – T“, útvar organizace úřadu „V – D“ atd.).  
 
K Vaší žádosti uvádím: 
 
K požadavku a) 
MZ vydává v této části rozhodnutí č.j. xxx, které Vám expedujeme do vlastních rukou 
doručovací službou. 
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K požadavku b) c) a d) 
Celkový počet zaměstnanců, kteří se zabývají dotčenou problematikou je 10. 

Rozpětí platových tříd dotčených zaměstnanců je 13.-14. platová třída ve dvou dotčených 

útvarech.  

Stupeň utajení u těchto zaměstnanců je v útvaru A důvěrné až tajné a v útvaru B pouze 

tajné.  

 
S pozdravem  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mgr. Daniela Kobilková  
ředitelka odboru Kancelář ministra 
 
v z. Ing. Daniela Matějková 
vedoucí oddělení strategií, protokolu, vládní a parlamentní agendy 
podepsáno elektronicky 

 


