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Klasifikace informací: Neveřejné 

Vyřízení žádosti o poskytnutí informací dle z. č. 106/1999 Sb. 

Vážená slečno, 
 

Moravskoslezský kraj - Krajský úřad (dále též „povinný subjekt“) obdržel dne 15. 10. 2021 Vaši žádost  
o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen „InfZ“), kdy žádáte o informace ohledně počtu úředníků zařazených do krajského úřadu  
a jejich platové zařazení do platových tříd. Vaše žádost o informace byla tohoto znění: 

Žádost o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím  

Vážení, 
 

jsem studentkou posledního ročníku oboru veřejná správa a regionální rozvoj. Do své bakalářské práce bych 
potřebovala zjistit následující údaje: 

počet úředníků v pracovním poměru podle zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných 
celků a o změně některých zákonů, 

počty úředníků v jednotlivých platových třídách podle nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech 
zaměstnanců ve veřejných službách a správě.  

Žádám o sdělení výše dotazovaných údajů podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím 
v platném znění.  
 

Děkuji za laskavost 
 

S pozdravem 
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Vaši žádost vyřizujeme poskytnutím informací takto: 

K počtu úředníků: 

Ke dni Vaší žádosti, tj. k 15. 10. 2021, bylo ve stavu 568 úředníků v pracovním poměru podle zákona č. 
312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, zařazených do 
krajského úřadu. 

K počtům úředníků zařazených do platových tříd: 

Výše uvedený počet úředníků je zařazen v platových třídách takto: 

platová třída 

počet 
úředníků 

8 12 

9 6 

10 59 

11 370 

12 102 

13 - 15 19 

Celkový 
součet 568 

 

Počet úředníků v nejvyšších platových třídách jsme uvedli počtem úředníků v rozmezí platových tříd 13. – 15. 

proto, že by jinak bylo možno poměrně jednoduše spárovat konkrétní výši platové třídy s konkrétními osobami 
a identifikovat tak fyzické osoby vč. informace o výši jejich platu. Nebyla by tak zajištěna anonymita těchto 
fyzických osob, a nebyla by tak v tomto konkrétním případě zajištěna ochrana osobnosti a osobních údajů 
fyzických osob, tj. dotčených úředníků zařazených do určitých pracovních pozic osob u povinného subjektu tak, 

jak uvádí závěry nálezu Ústavního soudu ze dne 17. 10. 2017 sp. zn. IV. ÚS 1378/16 (tzv. „platový nález ÚS“). 

 

S pozdravem  

 

 

Ing. Silvie Součková 

vedoucí odboru kancelář ředitele krajského úřadu  
 


