
*COI0X0150SLO*
COI0X0150SLO

Telefon    (+420) 296 366 102    Fax  (+420) 296 366 236    E-mail  podatelna@coi.cz
ID datové schránky  x7cab34 

Česká obchodní inspekce
Ústřední inspektorát

Štěpánská 15, 120 00 Praha 2

xxxxxx xxx
xxxx. xxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxx xxxxxx xxxx
xxx xx xxxxxx

Vaše zn. SpZn. Čj. Vyřizuje/kl. Praha

………. ČOI  15323/19/O100 ČOI  16048/19/O100 4.02.2019

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

xxxxxx xxxx,

České obchodní inspekci byla dne 30. 1. 2019  doručena datovou schránkou Vaše  žádost o 
poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve 
znění pozdějších předpisů (dále ZSPI), evidovaná pod č.j. ČOI 15323/19/0100,  v níž 
požadujete:

„Zařazení zaměstnanců České obchodní inspekce včetně inspektorátů v právních odděleních 
a odděleních inspekce do platových tříd. 

Jaké je zařazení do platových tříd zaměstnanců v ústředí.

1. Jaké je zařazení do platových tříd u zaměstnanců v ústředí České obchodní inspekce 
v právním oddělení a platové zařazení vedoucího tohoto oddělení?

2. Jaké je zařazení do platových tříd u zaměstnanců v ústředí České obchodní inspekce 
v oddělení právní podpory a veřejných zakázek a platové zařazení vedoucího tohoto 
oddělení?

3. Jaké je zařazení do platových tříd u zaměstnanců u jednotlivých inspektorátů (dle 
zveřejněné organizační struktury na stánkách České obchodní inspekce) v právním 
oddělení a platové zařazení vedoucího tohoto oddělení?

4. Jaké je obecné zařazení do platových tříd u kontrolorů (inspektorů) u jednotlivých 
inspektorátů a obecné platové zařazení vedoucího oddělení inspekce?“

Žádáte o sdělení informací na uvedenou emailovou adresu a stačí pouze v obecném formátu 
(např.: právník v oddělení právním v ústředí ČOI – 12. platová třída, právník v právním 
oddělení inspektorátu pro ČOI Ústecký a Liberecký pracoviště Ústí nad Labem – 11. platová 
třída)
  

K Vaší žádosti sdělujeme:

ad 1) oddělení právní ÚI ČOI
vedoucí oddělení – právník – 12. platová třída
právník – 12. platová třída



ad 2) oddělení právní podpory a veřejných zakázek ÚI ČOI
vedoucí oddělení – právník – 12. platová třída
právník – 12. platová třída

ad 3) všechny inspektoráty stejně – odbor administrativně právní 
vedoucí odboru – právník – 12. platová třída
právník – 11. platová třída

ad4) všechny inspektoráty stejně – inspektoři
vedoucí oddělení kontroly – 11. platová třída
inspektoři – 11. platová třída

        10. platová třída
          9. platová třída 

Třídy jsou stanoveny dle systemizace schválené vládou a dle katalogu prací ve státní správě. 

S pozdravem 

Ing. Mojmír Bezecný 
ústřední ředitel
České obchodní inspekce 




