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Věc: Poskytnutí informací na základě žádosti podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 

k informacím, ve znění pozdějších předpisů 

 

Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky (dále jen „ÚZIS ČR“) jako povinný subjekt 

ve smyslu ustanovení § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu  

k informacím (dále jen „zákon o svobodném přístupu k informacím“) posoudil Vaši žádost ze dne 7. 1. 2022 

o poskytnutí následujících informací: 

 

„…dle zákona 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím žádám o poskytnutí informací o tom, 

jaké odměny pobírali ředitel a vedoucí jednotlivých odborů Ústavu zdravotnických informací a statistiky 

ČR, a to od 1. ledna 2021 do 31. prosince 2021.  

 

Prosím o rozepsání funkce - plat - odměny - odůvodnění mimořádné odměny - období funkce (případně 

její skončení). …“ 

 

ÚZIS ČR Vám poskytuje požadované informace v příloze. 

 

Vzhledem k tomu, že nejsou splněny podmínky pro poskytnutí veškerých Vámi požadovaných 

informací, konkrétně nejsou splněny podmínky předpisů upravujících ochranu osobních údajů a zároveň 

nejsou splněny všechny podmínky tzv. „platového testu“ ve smyslu nálezu Ústavního soudu sp. zn. IV. 

Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky  
Praha 2, Palackého nám. 4  

(128 01  Praha 2, P.O.BOX 60) 

 
 

 

 

 

E-mailem:  

Doporučenou poštou   

VÁŠ DOPIS ZNAČKY / ZE DNE NAŠE ZNAČKA VYŘIZUJE / LINKA V PRAZE DNE 

7. 1. 2022 UZIS/000225/2022-1  17. 1. 2022 

   



 

 

 
Stránka 2 

 

  

ÚS 1378/16, bylo ve věci Vaší žádosti vydáno rozhodnutí č.j.: UZIS/000225/2022-2 ze dne 17. 1. 2022 

o částečném odmítnutí Vaší žádosti, které Vám zasíláme současně s  tímto sdělením. 

 

 

S pozdravem 

 

 

 

 ÚZIS ČR 

 

 

 

Příloha – Tabulka (odměny vedení ÚZIS ČR) 

 

 

Poučení o opravném prostředku: 

 

Proti tomuto sdělení lze podat stížnost podle ustanovení § 16a zákona o svobodném přístupu k informacím ve 

lhůtě 30 dnů od doručení tohoto sdělení. Stížnost se podává na ÚZIS ČR a rozhoduje o ní Ministerstvo 

zdravotnictví. Lhůta pro podání stížnosti počíná běžet dnem následujícím po dni doručení tohoto sdělení. 

 



 

Funkce Plat 
Výše 

mimořádné 
odměny 

Proplaceno v 
měsíci Zdůvodnění Období funkce 

Ředitel ÚZIS ČR 109.313, - Kč 0,00 Kč nerelevantní nerelevantní Celý rok 2021 

Vedoucí odboru 1 101.000, - Kč 
50.000, - Kč červenec 2021 za splnění mimořádných úkolů souvisejících s 

řešením pandemie Covid - 19 Celý rok 2021 
65.000, - Kč prosinec 2021 za splnění mimořádných úkolů souvisejících s 

řešením pandemie Covid - 19 

Vedoucí odboru 2 102.570, - Kč 
50.000, - Kč červenec 2021 

za splnění mimořádných úkolů souvisejících s 
řešením pandemie Covid - 19 

Celý rok 2021 
65.000, - Kč prosinec 2021 za splnění mimořádných úkolů souvisejících s 

řešením pandemie Covid - 19 

Vedoucí odboru 3 102.520, - Kč 

50.000, - Kč červenec 2021 za splnění mimořádných úkolů souvisejících s 
řešením pandemie Covid - 19 

Celý rok 2021 40.000.- Kč srpen 2021 za nadstandartní práci na nastavení příjezdového 
formuláře pro návrat občanů do ČR 

65.000, - Kč prosinec 2021 
za splnění mimořádných úkolů souvisejících s 
řešením pandemie Covid - 19 

Vedoucí odboru 4 82.000, - Kč 
50.000, - Kč červenec 2021 za splnění mimořádných úkolů souvisejících s 

řešením pandemie Covid - 19 Celý rok 2021 
65.000, - Kč prosinec 2021 za splnění mimořádných úkolů souvisejících s 

řešením pandemie Covid - 19 

Vedoucí odboru 5 
31.770, - Kč 
(při úvazku 

0,6) 

70.000, - Kč červenec 2021 za splnění mimořádných úkolů souvisejících s 
řešením pandemie Covid - 19 Celý rok 2021 

65.000, - Kč prosinec 2021 za splnění mimořádných úkolů souvisejících s 
řešením pandemie Covid - 19 

Vedoucí odboru 6 60.000, - Kč 
30.000, - Kč červenec 2021 za splnění mimořádných úkolů souvisejících s 

řešením pandemie Covid - 19 Celý rok 2021 
40.000, - Kč prosinec 2021 za splnění mimořádných úkolů souvisejících s 

řešením pandemie Covid - 19 



Vedoucí odboru 7 74.510, - Kč 
50.000, - Kč červenec 2021 za splnění mimořádných úkolů souvisejících s 

řešením pandemie Covid - 19 Celý rok 2021 
50.000, - Kč prosinec 2021 za splnění mimořádných úkolů souvisejících s 

řešením pandemie Covid - 19 
 




