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Poskytnutí informace podle zákona o svobodném přístupu k informacím 
 
 
Vážená paní,  

Ministerstvu financí byla dne 24. listopadu 2020 doručena Vaše žádost o poskytnutí 
informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění 
pozdějších předpisů. Žádost je formulována takto: 
 
„1. V jaké platové třídě jsou podle platné systemizace zařazeny tabulky řadových 
státních zaměstnanců v oddělení 7103 - Mezinárodní arbitráže a ochrana zahraničních 
investic odboru 71 - Legislativa a sporné agendy? Existují v tomto ohledu nějaké 
výjimky? 
2. V jaké platové třídě jsou podle platné systemizace zařazeny tabulky vedoucích 
oddělení odboru 71 - Legislativa a sporné agendy? 
3. Jaká je průměrná výše osobního příplatku u řadových státních zaměstnanců 
v oddělení 71 - Legislativa a sporné agendy? 
4. Jaká je průměrná výše osobního příplatku u vedoucích zaměstnanců odboru 71 - 
Legislativa a sporné agendy? 
5. Jaká je průměrná výše ročních odměn řadových zaměstnanců v oddělení 7103 - 
Mezinárodní arbitráže a ochrana zahraničních investic odboru 71 - Legislativa a sporné 
agendy a vedoucích zaměstnanců v odboru 71 - Legislativa a sporné agendy za 
poslední 3 roky? 
6. Jsou kladeny na státní zaměstnance zařazené do oddělení 7103 - Mezinárodní 
arbitráže a ochrana zahraničních investic odboru 71 - Legislativa a sporné agendy 
jazykové požadavky? Pokud ano, jaké? 
Pro úplnost dodávám, že žádám toliko o anonymizovaný přehled, nikoliv o osobní 
údaje dotčených osob. 

K jednotlivým otázkám Vám Ministerstvo financí sděluje následující: 

Ad 1) 

V odd. 7103 – Mezinárodní arbitráže a ochrana zahraničních investic jsou na základě 
platné systemizace pracovních a služebních míst pro rok 2020 a ke dni podání žádosti 
následující platové třídy:  

• platová třída 15 – 2 funkční místa 
• platová třída 14 – 6 funkčních míst 
• platová třída 13 – 1 funkční místo  
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Ad 2) 
 
Na základě platné systemizace pro rok 2020 a ke dni podání žádosti jsou všichni 
vedoucí oddělení v odboru 71 – Legislativa a sporné agendy zařazeni na funkční 
místa v platové třídě 15. 

Ad 3) 

Průměrná výše osobního příplatku u řadových státních zaměstnanců oddělení odboru 
71 – Legislativa a sporné agendy činí 10 159 Kč.  

Ad 4) 

Průměrná výše osobního příplatku u vedoucích státních zaměstnanců odboru 71 – 
Legislativa a sporné agendy činí 26 333 Kč. 

Ad 5) 

V níže uvedené tabulce Vám Ministerstvo financí poskytuje údaje o průměrné výši 
ročních odměny řadových státních zaměstnanců odd. 7103 – Mezinárodní arbitráže 
a ochrana zahraničních investic a vedoucích zaměstnanců v odboru 71 – Legislativa 
a sporné agendy za poslední 3 roky: 

 
2017 2018 2019 

zaměstnanec odd. 7103 60 717 75 250 51 375 

představený 137 500 145 957 193 000 

 

Ad 6) 

Na základě platné systemizace pro rok 2020 a ke dni podání žádosti je požadavek na 
3. stupeň jazykové zkoušky u jednoho funkčního místa a na 2. stupeň jazykové 
zkoušky u 6 funkčních míst. Ani u jednoho funkčního místa není uveden požadavek 
na konkrétní jazyky. 
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