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Věc: Odpověď k žádosti o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném 

přístupu k informacím  

 

Ministerstvo životního prostředí (dále jen „MŽP“) obdrželo dne 27. 9. 2017 Vaši žádost 

o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění 

pozdějších předpisů, týkající se informací o výši platů na pozici „Vedoucí pečující osoba“ 

a „Pečující osoba“ v dětské skupině MŽP. Ve své žádosti požadujete poskytnout tyto 

informace: 

- Typ pracovního poměru: pracovní smlouva/DPP/DPČ 

- Délka pracovního poměru: doba určitá/doba neurčitá 

- Platová třída: 

- Výše mzdy (hrubá mzda): 

- Další platové benefity (např. příplatek za vedení, odměny,...): 

- Další benefity (např. sick days, kurzy, penzijní připojištění, atd.): 

 

K výše uvedenému Vám sdělujeme následující: 

 

Pro dětskou skupinu na MŽP jsou podle platné vnitřní systemizace MŽP vyčleněna tři 

pracovní místa pečujících osob na plný úvazek na dobu neurčitou, která jsou zařazena 

v odboru personálním a státní služby v 8. platové třídě (katalogová činnost – 2.16.02.8.1). 

Platový tarif pro 8. PT bude ve výši tarifu, který vláda schválí k 1. 11. 2017. Celkový hrubý 

měsíční příjem (včetně případných odměn) u pečující osoby předpokládáme v rozpětí 25 – 

28 tis. Kč, pro vedoucí pečující osobu v rozpětí 28 – 34 tis. Kč (v závislosti na délce 
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praxe). Kromě platu a odměn budou mít všechny pečující osoby 5 dnů indispoziční volno, 

příspěvek na obědy, možnost příspěvku na penzijní připojištění, poukázky v hodnotě 1500 

Kč ročně na služby podle vyhlášky o FKSP.    

 

Kromě tří výše uvedených pracovních jsou pro naši dětskou skupinu plánováni ještě dva 

"pomocní" zaměstnanci na DPČ s úvazkem 0,5 a s odměnou cca 14 – 15 tis. Kč měsíčně 

(s případnými odměnami jednou ročně kolem 5 tis. Kč). Tito zaměstnanci žádný další 

benefit mít nebudou  

 

Všichni výše uvedení zaměstnanci se zúčastní školení v oblasti péče o děti v dětské 

skupině bez ohledu na svoji dosavadní praxi.  

 

S pozdravem 

 

Bc. Petra Roubíčková 
      vedoucí samostatného oddělení tiskového a PR 

         podepsáno elektronicky 
 


