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Poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve 
znění pozdějších předpisů 
 
Vážená paní 
 
Magistrát města Chomutova, odbor interní audit, jako příslušný orgán povinného subjektu podle 
ustanovení § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění 
pozdějších předpisů, Vám k Vaší žádosti o informace ze dne 26.10.2021: 
 
Vážení, 
jsme studentkou posledního ročníku oboru veřejná správa a regionální rozvoj. Do své bakalářské 
práce bych potřebovala zjistit následující údaje: 
 
počet úředníků v pracovním poměru podle zákona č.312/2002 Sb., o úřednících územních 
samosprávných celků a o změně některých zákonů, 
 
počty úředníků v jednotlivých platových třídách podle nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o platových 
poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě. 
 
Žádám o sdělení výše dotazovaných údajů podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k 
informacím v platném znění. 
 
sděluje následující:  
 
Dle stavu evidovaného ke dni 30.9.2021 zaměstnává statutární město Chomutov 197 úředníků 
(dalších 62 zaměstnanců nejsou úředníci). 
 
Rozdělení do platových tříd je následující:   
    

Platová třída Počet zaměstnanců 
7. platová třída 2 

8. platová třída 12 

9. platová třída 60 

10. platová třída 72 
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11. platová třída 38 

12. platová třída 11 

13. platová třída 2 

 
 

Mgr. David Kuhn 
odbor interní audit – právní oddělení 

statutární město Chomutov 
 


