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Poskytnutí informací v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím 
 
 Na základě Vaší žádosti o poskytnutí informací v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném 
přístupu k informacím (dále jen „zákon o svobodném přístupu k informacím“), uvádím následující: 
 
 V úvodu si dovoluji upozornit na stránkách města Hustopeče zveřejněnou a běžným náhledem 
zjistitelnou skutečnost, že odbor dopravy svou činností zajišťuje výkon státní správy obce s rozšířenou 
působností v oblasti dopravně správních činností týkajících se registru motorových vozidel, přestupků a 
správních deliktů v provozu na pozemních komunikacích, registru řidičů včetně registrace autoškol a získávání 
odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel. Dále odbor svou činností zajišťuje výkon státní správy a úkoly 
v oblasti samosprávy na úseku dopravy a silničního hospodářství. Tyto dílčí a svým obsahem rozdílné 
problematiky odboru dopravy jsou zajišťovány jednotlivými referenty státní správy a samosprávy.  
Osobní příplatek v souladu s ustanovením § 131 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, v platném znění (dále 
jen „zákoník práce“) není nárokový, jde o složku platu, kterou zaměstnavatel může ocenit výkonnost a kvalitu 
práce zaměstnance v porovnání s ostatními zaměstnanci. Rozhodnutí o přiznání osobního příplatku je 
v kompetenci vedoucího zaměstnance (tajemníka městského úřadu). Rozhodnutí o jeho přiznání je závislé na 
subjektivním posouzení zaměstnance jeho nadřízeným, který u podřízených zaměstnanců kontroluje práci, 
hodnotí poměr zaměstnanců k práci, jejich pracovní zkušenosti a pracovní výsledky po jednotlivých 
problematikách. Osobní příplatek postihuje změny ve výkonnosti zaměstnance a kvalitě jeho práce, které mají 
dlouhodobější charakter.  K  ocenění úspěšného splnění mimořádných nebo zvlášť významných pracovních 
úkolů je určena odměna (ustanovení § 134 zákoníku práce). 
 Na závěr opakovaně uvádím Vám již poskytnutou informaci, že počet vyřešených přestupků, které končí 
určením viníka, není kritériem platové diferenciace pracovníků odboru dopravy v závislosti na ustanovení § 131 
zákoníku práce. Kritéria pro přiznání osobního příplatku jsou, za obě požadovaná časová vymezení uvedená 
v žádosti, shodná.  
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