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žádost o informace podle zákon a č. 106/1999 Sb.
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00 PRAHA
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dne 18 1,2o1g

Žádost o poskvtnutí informace podle zákona č. í06/í999Sb.

Žaaampovinný subjekt, v souladu s ust, § 13 zžkona č. 10611999 Sb., o svobodném přístupu k informacím,
ve znénípozdějšíchpředpisů, o zasláni následující informace:
vládou ČR schválenou systemizaci povinného subjektu pro kalendářní rok 2015,2016,2017,2018 a2019
včetně platné otganizačnístruktury povinného subjektu v daných letech tak, aby z ní bylo možnéziskat
informace o počtu systemizovaných míst v členěnípodle oddělení, odboru, sekce povinného subjektu, tzn.
označení,zda jde o místo "služební" l "zákoníkové", ozí|aěení, zdajde o místo "představeného", označení
daného systemizovaného místa (např. asistentka, asistent OYZ apod.), dále označeni platové třídy (např. 10.
PT), dále výše úvazku na daném systemizované místě a informací, zda je dané systemizované místo
zatiženo v souladu se zákonem o státní službě nějakým požadavkemviz ust. paragrafu25 odst. 5 zákona č.
23412014 Sb., v platném znění. Tj. požadavek jazykový, odborného zaměření vzdéIání nebo jiný odborný
požadavek potřebný pro výkon služby, popř, způsobilost seznamovat se s utajovanými informacemi v
souladu s danými právními předpisy.
dáIe žádámpovinný subjekt o předloženívšech služebníchpředpisů, kterými služebníorgán stanovil/stanoví
pro vybraná služebnímísta požadavky v souladu s ust. paragrafu25 odst. 5 zékona o státní službě ato za
roky 2015, 2016,2017,2018 a20I9.

žaaam doručit na elektronickou adresu

Doprovodná informace

Dne 18. 1. 2019 obdžela Hygienická stanice hlavního města Prahy (dále jen ,,HSHMP")
žádost o poskytnutí informace dlezákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu
k informacím, ve znéni pozdějších předpisů.

Z důvodu mimořádné rozsáhlosti elektronicky poskytnutých informací zveřejňuje HSHMP
v souladu s § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb. toliko doprovodnou informaci k obsahu
poskfi nutých dokumentů.

HSHMP poskytla žadateli požadovanéinformace formou následujících sestav a dokladů:

.
.

Systemizaci HSHMP

za rok

2015, 2016, 2017

a

2018 s parametry jednotlivých

systemizovaných míst včetně organizačnístruktury za jednotlivé kalendářní roky,
služebnípředpisy včetně dodatků, ktelými jsou stanoveny požadavky na jednotlivá
služební místa,

