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Poskytnutí informací podle § 14 odst. 5 písm. d) zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném 

přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů 

Úřad průmyslového vlastnictví (dále jen Úřad) dne 15. října 2021 obdržel Vaši žádost podle 

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

poskytnutí informací týkajících se: 

- počtu úředníků ve služebním poměru podle zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě, 

- počet úředníků v pracovním poměru podle zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce,  

- počty zaměstnanců v jednotlivých platových třídách podle nařízení vlády  

            č. 304/2014 Sb., o platových poměrech státních zaměstnanců.  

 

Na základě Vaší žádosti Vám sděluji následující:  

 

Ke dni 15. října 2021 bylo v Úřadě:  

- 165 zaměstnanců ve služebním poměru, podle zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě, 

- 37 zaměstnanců v pracovním poměru, podle zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, 

- počty zaměstnanců v jednotlivých platových třídách podle nařízení vlády  

č. 304/2014 Sb., o platových poměrech státních zaměstnanců: 

- 1 zaměstnanec v 3. platové třídě,  

- 2 zaměstnanci ve 4. platové třídě,  

- 4 zaměstnanci v 6. platové třídě,  

- 2 zaměstnanci v 7. platové třídě,  

- 6 zaměstnanců v 8. platové třídě,  

- 35 zaměstnanců v 9. platové třídě,  

- 3 zaměstnanci v 10. platové třídě,  

- 1 zaměstnanec v 11. platové třídě,  

- 27 zaměstnanců v 12. platové třídě,  

- 89 zaměstnanců ve 13. platové třídě,  

- 31 zaměstnanců ve 14. platové třídě,  

- 1 zaměstnanec v 15. platové třídě. 
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 Podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb. bude poskytnutá informace zveřejněna 

způsobem umožňujícím dálkový přístup na internetové stránce Úřadu (http://www.upv.gov.cz).  

 

 

 

 

 Ing. Šárka Petrů 

interní auditorka 
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