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Rozhodnutí

Obecní úřad Cotkytle jako povinný subjekt dle § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném
přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ“) rozhodl podle ust. § 15 odst. 1
InfZ ve spojení s § 2 odst. 4 InfZ ve věci žádosti ……………………….. ze dne 22. 10. 2019 o poskytnutí
informace žadatelka požaduje:
1. Splňuje zaměstnanec obecního úřadu, zařazený dle katalogu prací na pracovní pozici
rozpočtář, požadované vzdělání pro 10. platovou třídu, v které je zařazen?
2. Pokud ne - kdy a na jaký časový interval udělil zaměstnavatel výjimku ze vzdělání tomuto
zaměstnanci, který je zařazen na pracovní pozici rozpočtář v 10. platové třídě?

Výrok :
Ad 1) Zaměstnanec nesplňuje požadované vzdělání. S ohledem na vykonávanou práci mu náleží
platový tarif stanovený pro 10. platovou třídu. Podle § 3 nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových
poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, platí, že „zaměstnavatel zařadí zaměstnance
podle § 123 odst. 2 zákoníku práce do platové třídy, ve které je podle nařízení vlády, kterým se stanoví
katalog prací (dále jen ,katalog prací‘), zařazena nejnáročnější práce, jejíž výkon zaměstnavatel na
zaměstnanci požaduje.“ Tímto nařízením vlády je nařízení č. 222/2010 Sb., o katalogu prací ve
veřejných službách a správě, podle kterého náleží výkon rozpočtář 7 -12. platové třídy. Jestliže je tedy
tato práce nejnáročnější práci, která je po zaměstnanci vyžadována, tak má být tento zaměstnanec
zařazen tohoto rozpětí platové třídy.
Ad 2) Protože zaměstnanec pracuje na této pracovní pozici od roku 2007 byla mu příchozími i
současným starostou udělena výjimka na základě § 3 nařízení vlády č. 564/2006 Sb. na dobu delší bez
vyjádření počtu roků. Zaměstnavatel může zaměstnance výjimečně zařadit do platové třídy, pro
kterou nesplňuje potřebné vzdělání,
a) až na dobu 4 roků,
b) na dobu delší, jestliže předchozí praxí nebo po dobu výjimečného zařazení prokázal schopnost k
výkonu požadované práce.
c) jestliže je starší než 50 let.
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Poučení:
Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání, a to ve lhůtě do 15 dnů ode dne doručení písemného
vyhotovení tohoto rozhodnutí. Odvolání se podává ke Krajskému úřadu Pardubického kraje
prostřednictvím obecního úřadu Cotkytle.

Vlastimil Jureček – starosta
Doručuje se:
1. ……………….
2. správní spis

