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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 

 

Vážení 

 

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 

č. j. UZIS/000860/2022 ze dne 6. 2. 2021 o poskytnutí následujících informací: 

 

„… 
• informace o výši veškerých vyplacených příjmů ze závislé činnosti (mzdy včetně, avšak nikoli 

výlučně, osobního ohodnocení a všech příplatků), odměn (včetně, avšak nikoli výlučně 
odměny řádné, mimořádné  a odměny za plnění cílových úkolů), jiných příjmů a benefitů 
spojených s výkonem funkce (včetně, avšak nikoli výlučně, odměny za působení v dozorčích 
orgánech a naturální požitky – nepeněžitý příjem spočívající v užívání služebního vozidla, 
poskytnuté ubytování), to vše v hrubé výši tj. před zdaněním, zdůvodnění mimořádné odměny, 
a počet odpracovaných měsíců, a to u všech zaměstnanců na vedoucích pozicích, tj. těch, kteří  

a) vykonávají řídící pozici v rámci povinného subjektu (tj. nejvýše nadřízeného zaměstnance 
a všech zaměstnanců v jeho přímé podřízenosti), nebo 

b) se podílejí na výkonu vrchnostenských oprávnění povinného subjektu (např. kontrolní, 
dohledovou či inspekční činností) nebo mohou povinný subjekt nikoli nevýznamným 
způsobem ovlivnit, nebo 
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c) provádějí či organizují činnost, která je úkolem povinného subjektu, nebo 
d) mají faktický vliv na činnost povinného subjektu, nebo  
e) svou činností mohou mít ekonomický dopad na veřejný rozpočet či hospodaření povinného 

subjektu 
a to za kalendářní rok 2021 (vyplacených, resp. poskytnutých v souvislosti s výkonem výše uvedené 
pozice, resp. funkce za období od 1.1.2021 do 31.12.2021) 
… 
Prosím o poskytnutí ve struktuře pozice – sekce – plat – odměny – jiné funkční požitky – zdůvodnění 
mimořádné odměny – počet odpracovaných měsíců (částky všech příjmů prosím uvádějte v hrubé výši 
tj. před zdaněním). Pro zaslání informace můžete použít přiloženou tabulku formátu MS Excel…“ 
 

ÚZIS ČR Vám poskytuje požadované informace v přiložené tabulce. 

 

S pozdravem 

 

 

 
 

     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. 

 



Instituce Pozice Rok Plat Odměny/bonusy Nefinanční bonusy Odpracováno měsíců Zdůvodnění odměn

ÚZIS ČR Ředitel 2021 1 318 465 0 neposkytovány 12 nerelevantní

ÚZIS ČR Vedoucí odboru 1 2021 1 242 498 115 000 neposkytovány 12
za splnění mimořádných úkolů souvisejících s 
řešením pandemie covid 19

ÚZIS ČR Vedoucí odboru 2 2021 1 250 219 115 000 neposkytovány 12 za splnění mimořádných úkolů souvisejících s 
řešením pandemie covid 19

ÚZIS ČR Vedoucí odboru 3 2021 1 118 387 155 000 neposkytovány 12 za splnění mimořádných úkolů souvisejících s 
řešením pandemie covid 19

ÚZIS ČR Vedoucí odboru 4 2021 1 010 453 115 000 neposkytovány 12 za splnění mimořádných úkolů souvisejících s 
řešením pandemie covid 19

ÚZIS ČR Vedoucí odboru 5 2021 393 444 135 000 neposkytovány 12 za splnění mimořádných úkolů souvisejících s 
řešením pandemie covid 19

ÚZIS ČR Vedoucí odboru 6 2021 910 399 100 000 neposkytovány 12 za splnění mimořádných úkolů souvisejících s 
řešením pandemie covid 19

ÚZIS ČR Vedoucí odboru 7 2021 731 170 70 000 neposkytovány 12 za splnění mimořádných úkolů souvisejících s 
řešením pandemie covid 19




