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V Olomouci dne  03.08.2022 

 

Poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb. 

 

 

Dne 22.07.2022 obdržela Krajská hygienická stanice Olomouckého kraje se sídlem 

v Olomouci, (dále jen povinný subjekt), žádost o poskytnutí informace na základě zákona č. 

106/1999 Sb., o poskytnutí informací, ve znění pozdějších předpisů, kdy žadatel požadoval 

poskytnutí následujících informací: 

 

„* kolik zaměstnanců ve služebním poměru na odboru protiepidemickém (s 

   rozdělením podle jednotlivých územních pracovišť) je ke dni podání této 

   žádosti zařazeno do 9. platové třídy a jaká je jejich konkrétní náplň 

   práce, 

   * kolik zaměstnanců ve služebním poměru na odboru protiepidemickém (s 

   rozdělením podle jednotlivých územních pracovišť) je ke dni podání této 

   žádosti zařazeno do 10. platové třídy a jaká je jejich konkrétní náplň 

   práce, 

   * v čem konkrétně se liší náplň práce zaměstnance ve služebním poměru na 

   odboru protiepidemickém zařazeného do 10. platové třídy od náplně práce 

   zaměstnance zařazeného do 9. platové třídy, 

   * kdo rozhoduje o zařazení pracovníků do konkrétní platové třídy v rámci 

   jednotlivých krajských hygienických stanic (popř. jednotlivých územních 

   pracovišť).“  

 

Dne 03.08.2022 zaslal povinný subjekt požadované informace v následujícím rozsahu: 

 

K prvnímu bodu Vaší žádosti se uvádí, že v rámci odboru protiepidemického KHS není 

nasystemizováno žádné služební ani pracovní místo v 9. platové třídě. 

 

K druhému bodu Vaší žádosti se uvádí, že v rámci odboru protiepidemického KHS je 

nasystemizováno celkem 10 služebních míst v 10. platové třídě, a to 5 míst na pracovišti 

Olomouc, 1 místo na pracovišti Přerov, 1 místo na pracovišti Prostějov, 2 místa na pracovišti 

Šumperk a 1 místo na pracovišti Jeseník. Náplň práce pro 10. platovou třídu je pro všechny 

služební místa nasystemizovaná do 10 platové třídy shodná, a to v následujícím rozsahu: 

 Samostatný výkon státního zdravotního dozoru a dalších odborných činností v oblasti 

epidemiologie včetně zpracovávání protokolů, vyhodnocení výsledků laboratorních 

vyšetření stanovení nezbytných vyšetřování a měření a návrhu závěrů k odstranění 

nedostatků. 

 Samostatné plnění úkolů orgánu ochrany veřejného zdraví v oblasti prevence vzniku a 

šíření infekčních onemocnění a dalších hromadně se vyskytujících onemocnění. 

 Vypracování odborně náročných stanovisek v oblasti epidemiologie s dopadem do oblasti 

ochrany zdraví populace včetně plnění úkolů orgánu ochrany veřejného zdraví jako 

dotčeného správního úřadu. 

 Zpracování podkladů pro rozhodnutí příslušného orgánu ochrany veřejného zdraví. 

 Kontrola plnění závazných opatření uložených orgánem ochrany veřejného zdraví. 

 Výkon správní činnosti vedené dle zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a 

řízení o nich, ve znění pozdějších předpisů a dle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve 

znění pozdějších předpisů. 



 Řešení podnětů občanů v oblasti infekcí spojených se zdravotní péčí a v oblasti výskytu 

infekčních onemocnění. 

 Využívání specializovaných databází a informačních systémů potřebných pro výkon práce 

v oboru epidemiologie, práce v registrech rezortu zdravotnictví EREG. 

 

K třetímu bodu Vaší žádosti se uvádí, že v rámci odboru protiepidemického KHS není 

nasystemizováno žádné služební ani pracovní místo v 9. platové třídě, nicméně podle nařízení 

vlády č. 302/2014 Sb., o katalogu správních činností, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 

„katalog správních činností“) by bylo možno vykonávat činnosti v tomto rozsahu: 

1. Kontrola plnění závazných opatření uložených orgány ochrany veřejného zdraví včetně 

prevence infekčních onemocnění a dalších hromadně se vyskytujících onemocnění 

2. Provádění odborných činností spojených s posuzováním registrací chemických látek, 

chemických přípravků a biocidních přípravků. 

3. Vypracování stanovisek v jednotlivých oblastech ochrany veřejného zdraví a plnění úkolů 

orgánů ochrany veřejného zdraví jako dotčeného správního úřadu. 

4. Provádění státního zdravotního dozoru, šetření a dalších odborných činností v terénu v 

oblasti ochrany veřejného zdraví včetně odběru vzorků k laboratornímu vyšetření nebo k 

rozborům a včetně poradenských činností v oblasti ochrany a podpory zdraví. 

 

Ke čtvrtému bodu Vaší žádosti se uvádí, že platové třídy v rámci služebních či pracovních 

míst v rámci KHS jsou dány systemizací KHS, která je prováděna v souladu s § 17 a násl. 

zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě, ve znění pozdějších předpisů. Systemizaci, včetně 

stanovení platových tříd na jednotlivých systemizovaných místech, schvaluje vždy vláda 

České republiky, a to na základě návrhu ředitele KHS podaného prostřednictvím Ministerstva 

zdravotnictví České republiky. 

 

 

 

                      Mgr. Zuzana Švarcová 

                                ředitelka odboru správního  


