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Poskytnutí informací podle zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu 
k informacím, ve znění pozdějších předpisů

Xxxxxxxx xxxxxx

České obchodní inspekci byla dne 14. 11. 2016 doručena jako poštovní zásilka  Vaše  
žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 
k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon č. 106/1999 Sb.) evidovaná pod 
č.j. ČOI 149162/16/0100,  v níž požadujete informace týkající se období od účinnosti zákona 
č. 234/2014, o státní službě do dnešního dne:

„1. Která služební místa na jednotlivých pracovištích nebo působištích vašeho správního 
úřadu dle ZSS byla zařazena v oboru služby 29. Legislativa a právní činnost.

- Jaký je popis jejich pracovní činnosti.

- Které konkrétní činnosti z jejich popisu pracovních činností odůvodňují zařazení do 
uvedeného oboru služby 29. Legislativa a právní činnost dle přílohy k nařízení vlády 
č. 106/2015 Sb., o oborech státní služby.

- Do které platové třídy byla zařazena tato služební místa s přiřazeným oborem služby 
29. Legislativa a právní činnost. 

2. Do které platové třídy je zařazeno na jednotlivých pracovištích nebo působištích vašeho 
správního úřadu dle ZSS služební místo „právník“.

- Na základě kterých konkrétních pracovních činností je služební místo „právník“ 
zařazeno do platové třídy.



3. Kterým služebním místům ve vašem správním úřadu dle ZSS byl určen zvláštní příplatek 
a v jaké skupině dle nařízení vlády č. 304/2014 Sb., o platových poměrech státních 
zaměstnanců. 

- Výkon jaké pracovní činnosti odůvodňuje zařazení služebního místa do uvedené 
skupiny zvláštního příplatku.

K Vašemu dotazu sdělujeme: 

ad 1 a 2) Obor služby 29. Legislativa a právní činnost byl zařazen na následující služební 
místa:

ústřední ředitel platová třída 15
ředitel kanceláře úřadu platová třída 13
vedoucí oddělení komunikace a styku s veřejností platová třída 12
vedoucí oddělení právní podpory a veřejných zakázek  platová třída 12
právník oddělení právní podpory a veřejných zakázek platová třída 12
vedoucí oddělení Evropského spotřebitelského centra platová třída 12
právník oddělení Evropského spotřebitelského centra   platová třída 12
vedoucí oddělení ADR platová třída 13
právník oddělení ADR platová třída 12
vedoucí oddělení právního platová třída 12
právník oddělení právního platová třída 12
ředitel odboru metodiky a podpory kontroly platová třída 13
právník odboru metodiky a podpory kontroly platová třída 12
ředitelé jednotlivých inspektorátů platová třída 13
ředitel odboru administrativně právní platová třída 12
vedoucí oddělení právního platová třída 11
vedoucí oddělení jednotlivých oddělení administrativně právní platová třída 11
právník oddělení právního platová třída 11
právník oddělení jednotlivých oddělení administrativně právní platová třída 11
ředitel odboru kontroly jednotlivých odborů kontroly platová třída 12
vedoucí oddělení kontroly jednotlivých oddělení kontroly platová třída 11
ředitel odboru technické kontroly jednotlivých odborů kontroly platová třída 13
vedoucí oddělení technické kontroly jednotlivých 
oddělení kontroly platová třída 12

Na výše uvedených služebních místech byl přiřazen obor služby 29 – Legislativa a právní 
činnost, na základě věcného zařazení činnosti, která je na tomto místě vykonávána – podle 
Organizačního řádu ČOI se jedná například o tyto činnosti: 

ústřední ředitel -
- rozhoduje o všech zásadních věcech patřících do působnosti ČOI;
- rozhoduje o způsobu zpracování stanovisek, zpráv a informací podávaných 

ministerstvu průmyslu a obchodu;
- rozhoduje o řízeních ve věcech služby ve smyslu ustanovení zákona o státní službě 

kancelář úřadu  -
- zastupuje ČOI v občanskoprávních sporech, zejména při vymáhání pohledávek;
- administrativně a po právní stránce zajišťuje agendu veřejných zakázek;
- zajišťuje ve spolupráci s právním oddělením další právní služby, tj. zejména právní 

podporu ostatních útvarů ÚI (pracovní právo, služební a vnitřní předpisy, 



hospodářsko-majetková činnost apod.), včetně zajištění právního zastoupení ve 
sporech služebního poměru nebo pracovněprávních sporech

oddělení komunikace a styku s veřejností –
- kompletně zpracovává a plní úkoly vyplývající ČOI ze zákona č. 106/1999 Sb., o 

svobodném přístupu k informacím, a to ve spolupráci s věcně příslušnými 
organizačními útvary ČOI 

oddělení mimosoudního řešení sporů (ADR) -
- ČOI je subjektem mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, není-li tato působnost 

zákonem svěřena specializovanému subjektu mimosoudního řešení sporů;
- v rámci ČOI plní úkoly spojené s odborným, organizačním a technickým 

zabezpečením činnosti subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů 
samostatné oddělení mimosoudního řešení spotřebitelských sporů (ADR);

- cílem mimosoudního řešení spotřebitelských sporů je dospět ke smírnému urovnání 
sporu a dohodě stran na základě vzájemné komunikace prostřednictvím oddělení 
ADR

Evropské spotřebitelské centrum –
- zprostředkovává pomoc spotřebitelům při mimosoudním řešení jejich příhraničních 

sporů s obchodníky v členských státech EU, Norska a na Islandu

odbor metodiky a podpory kontroly –
- na národní úrovni i na úrovni EU se podílí na přípravě stanovisek ČOI k návrhům 

nové legislativy vztahující se k dozorovým činnostem; 
- vypracovává stanoviska a návrhy řešení v připomínkovém řízení v rámci legislativního 

procesu;
- sleduje vývoj dotčené legislativy jak na národní tak mezinárodní úrovni s ohledem na 

jednotný vnitřní trh EU

ředitel inspektorátu –
- rozhoduje v první instanci dle právních předpisů v rámci věcné působnosti ČOI;
- odpovídá za výkon kontroly a plnění úkolů v souladu s platnou legislativou a vnitřními 

předpisy 

odbor technické kontroly -
- vykonává dozor nad dodržováním ustanovení směrnic EU, resp. příslušných nařízení 

vlády a dalších technických předpisů na území ČR, včetně prvoinstančních 
rozhodnutí;

- zúčastňuje se jednání, koordinačních porad a ostatních řízení s ostatními 
dozorovými, správními či profesními orgány se souhlasem přímého nadřízeného 
v oblasti svěřených nařízení vlád, jako předpisů k zákonu č. 22/1997 Sb.;

- zabezpečuje organizační a odbornou přípravu kontrol, včetně zpracování jejich 
výsledků, návrhů na odstranění nedostatků a jejich řešení při výkonu dozoru podle 
zákona č. 22/1997 Sb., a příslušných souvisejících nařízení vlády, svěřených mu 
vnitřním předpisem a podle zákona č. 102/2001 Sb.

oddělení technické kontroly -
- vykonává dozor nad dodržováním ustanovení směrnic EU, resp. příslušných nařízení 

vlády a dalších technických předpisů na území ČR, včetně prvoinstančních 
rozhodnutí;

- vykonává inspekční a dozorovou činnost nad technickou a jinou způsobilostí složitých 
technických zařízení a jejich komplexů s celostátní působností a odpovědností za 
životní prostředí, bezpečnost a životy osob, včetně koordinace a organizačního 
zajištění expertní činnosti



ad 2. 
Právník oddělení právního - platová třída 12:  
Vypracovávání zásadních právních výkladů a stanovisek nebo stanovování obecných 
postupů aplikace právních předpisů nebo předpisů Evropské unie ve specializovaných 
oborech ve vymezené působnosti státní správy včetně případného řešení věcně a právně 
složitých případů a zastupování veřejných zájmů v soudních a obdobných sporech.

Právník oddělení jednotlivých oddělení administrativně právní - platová třída 11:
Výkon komplexních právních činností v jednotlivých oborech územní státní správy včetně 
zastupování veřejných zájmů v soudních sporech.

ad 3. 
Zvláštní příplatek je přiznám inspektorům, kteří vykonávají službu v terénu (mimo sídlo a 
jednotlivá pracoviště České obchodní inspekci). Podle přílohy č. 3 nařízení č. 304/2014 Sb. 
je správní činnost, kterou inspektor vykonává, zařazena do skupiny I. - 3 -  Soustavná 
kontrolní, revizní a vyhledávací činnost spojená s ochranou a zajišťováním veřejných zájmů 
a vykonávaná mimo sídlo úřadu a jeho organizačních útvarů, s výjimkou těchto činností
vykonávaných u právnických osob, jichž je správní úřad zakladatel nebo zřizovatel, nebo 
které podle zvláštního právního předpisu odborně řídí.

S pozdravem 

Ing. Mojmír Bezecný 
ústřední ředitel
České obchodní inspekce 




