
Žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném 
přístupu k informacím ze dne 9.5.2018 
 
obracím se na Vás ve věci níže uvedené žádosti ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném 
přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.  
Dovoluji si touto žádostí požádat ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k 
informacím, ve znění pozdějších předpisů, Magistrát města Pardubice, Odbor sociálních věcí, o 
poskytnutí informací o zařazení vysokoškolsky vzdělaných zaměstnanců s druhem práce – sociální 
pracovník do platových tříd v období od 1.1.2014 do 1.3.2016. Pakliže byli sociální pracovníci 
zařazováni v uvedeném období do různých platových tříd, žádám o poskytnutí informací o tom, do 
jakých platových tříd byli sociální pracovníci zařazeni a jaká byla kritéria pro jejich zařazení do 
platových tříd.  
Zejména žádám o poskytnutí informací, do jaké platové třídy byli ve výše uvedeném období od 
1.1.2014 do 1.3.2016 zařazeni sociální pracovníci vykonávající:  

 sociální práci v terénu;  

 depistážní činnost;  

 sociální šetření konané v přirozeném prostředí osoby; a/nebo  

 vyhledávání klientů sociální práce v jejich přirozeném prostředí, provádění posouzení jejich 
životní situace, realizace přímé práce s klientem a činností zaměřených na změnu sociálního 
prostředí klientů.  
 
Tato žádost je žádostí o poskytnutí informací ve smyslu ust. § 4 a § 4a zákona č. 106/1999 Sb., o 
svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. 

 

Odpověď ze dne 23.5.2018 

na základě Vaší žádosti ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve 
znění pozdějších předpisů, o zařazení vysokoškolsky vzdělaných zaměstnanců s druhem práce – 
sociální pracovník do platových tříd v období od 1.1.2014 do 31.12.2016, Vám sdělujeme 
následující: 
 
zaměstnanci úřadu jsou v souladu s ust. § 123 odst. 2 zákoníku práce a v souladu s ust. § 3 nařízení 
vlády č. 341/2017 Sb. zařazováni do platových tříd podle druhu práce sjednaného v pracovní 
smlouvě a v jeho mezích na něm požadovaných nejnáročnějších prací (dle nařízení vlády, kterým 
se stanoví katalog prací). 
 
Sociální pracovníci byli ve Vámi dotazovaném období zařazeni v 10. platové třídě s tím, že 
depistážní činností se zabývají poskytovatelé sociálních služeb neziskových organizací, se kterými 
město spolupracuje a jejichž činnost v rámci dotačního řízení město finančně podporuje.  
 
Při výběru zaměstnanců na pozice sociálních pracovníků je stanoven kvalifikační předpoklad pro 
zařazení do 10. platové třídy v souladu s ust. § 2 nařízení vlády č. 341/2017 Sb., tedy minimálně 
vyšší odborné vzdělání a zároveň předpoklad pro výkon povolání sociálního pracovníka dle zákona 
č. 108/2006 Sb., v platném znění. 



 


