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Poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve 
znění pozdějších předpisů 
 
Vážení, 
 
dne 15.7.2015 obdržel povinný subjekt Vaši žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o 
svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 106/1999 Sb.“), s názvem 
„Žádost o informaci ve smyslu zákona o svobodném přístupu k informacím“, ve kterém požadujete sdělení 
informace o platech a odměnách nejvýše postavených úředníků za rok 2014, odděleně plat a odměnu u každé osoby, 
a to konkrétně: 

a) tajemník městského úřadu 

b) vedoucí odborů 

U každé osoby prosím uveďte 

a) Jméno a příjmení, 

b) pracovní zařazení (tajemník / vedoucí odboru XY) 

c) skutečně vyplacený plat za rok 2014 včetně počtu měsíců, za který byl vyplacen, 

d) skutečně vyplacená odměna za rok 2014 (tj. částka nad rámec pravidelného platu). 
 
V souladu s § 14 odst. 5 písm. d) zákona č. 106/1999 Sb., a s přihlédnutím k rozsudku rozšířeného senátu 
Nejvyššího správního soudu sp.zn. As 55/2012-62 ze dne 22.10.2014 Vám požadované informace poskytujeme 
v příloze k tomuto dopisu. 
 
Městský úřad Hustopeče jako povinný subjekt Vás jako žadatele upozorňuje, že poskytnuté informace vztahující se 
k výši platu a odměn tajemníka Městského úřadu Hustopeče a vedoucích jednotlivých odborů Městského úřadu 
Hustopeče v roce 2014 jsou informace osobního charakteru, tedy konkrétními osobními údaji konkrétn ě 
dotčených osob. Při nakládání s těmito údaji jste jako žadatel povinen dodržovat právní předpisy vztahující se 
k ochraně osobních údajů, a tyto informace nesmíte dále šířit. 
 
Povinný subjekt Vás výslovně upozorňuje na článek 10 odst. 3 Listiny základních práv a svobod, jež je součástí 
ústavního pořádku České republiky, tedy na právo každého na ochranu před neoprávněným shromažďováním, 
zveřejňováním nebo jiným zneužíváním údajů o své osobě. 
 
S pozdravem 
 
 
MVDr. Pavel Michalica, v.r. 
Tajemník Městského úřadu 
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