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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 
 
K Vaší žádosti o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 
k informacím, ve znění pozdějších předpisů, doručené Ministerstvu zdravotnictví (MZ) dne 
23. listopadu 2022, evidované pod č. j.: xxx, kterou jste požádal o následující informace: 
 
1. systemizaci MZČR - rozdělení dle jednotlivých odborů, oddělení včetně informaci  
o platových třídách 
2. předpis upravující příplatky za vedení jednotlivých představených 
3. informaci, jestli jsou v rámci MZČR stanovena klíčová místa ve smyslu §1 nařízení vlády 
304/2014 Sb., v případě že ano tak jaký násobek tarifu mají tyto místa a dále přesnou 
specifikaci nejsložitějších, nejodpovědnějších a nejnamáhavějších služebních úkolů, 
jejichž plnění je pro služební úřad k řádnému zajištění výkonu jeho působnosti 
nepostradatelné, a tyto služební úkoly vyžadují nejvyšší míru znalostí, dovedností  
a zkušeností v příslušném oboru služby; 
 
uvádím:  
 
Ad 1 
Rozdělení dle jednotlivých odborů, oddělení včetně informaci o platových třídách je 
veřejně k dispozici zde: https://www.mvcr.cz/sluzba/SCRIPT/fullTextSearch.aspx a dále 
na webu MZ zde: 
https://www.mzcr.cz/wp-content/uploads/2022/10/Organizacni-schema-
MZ_web_01_09_2022.pdf 
 
Ad 2 
Výše příplatku za vedení je v rozsahu stanovených zákonem č. 234/2014 Sb., o státní 
službě, ve znění pozdějších předpisů a dále zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve 
znění pozdějších předpisů. Pokud však jde o znění konkrétního vnitřního personálního 
předpisu, jeho poskytnutí je na místě odepřít s ohledem na ustanovení § 11 odst. 1 písm. 
a) zákona č. 106/1999 Sb., podle kterého povinný subjekt může omezit poskytnutí 
informace, pokud se vztahuje výlučně k vnitřním pokynům a personálním předpisům 
povinného subjektu. 
 
Ad 3 
Ano, MZ má stanoveno 1 klíčové místo, je zde stanoven dvojnásobek platového tarifu, na 
služebním místě je vykonávána činnost „Tvorba a rozvoj celostátní koncepce a celostátní 
systémová koordinace procesů elektronizace veřejné správy.“ 
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S pozdravem  
 
 
 
 
 
Mgr. Daniela Kobilková  
ředitelka odboru Kancelář ministra 
v z. Ing. Daniela Matějková 
vedoucí oddělení strategií, protokolu, vládní a parlamentní agendy 
podepsáno elektronicky 


