MĚSTSKÝ ÚŘAD HUSTOPEČE
Dukelské nám. 2/2, 693 17 Hustopeče
Odbor kancelář tajemníka

Poskytnutí informací v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.

Na základě Vaší žádosti o poskytnutí informací zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu
k informacím, ve znění:
-

Jaká je výše platu Michala Procházky, referenta státní správy a samosprávy, za jednotlivé
měsíce roku 2018 (leden až srpen), a jaký podíl na tomto tvoří nenároková složka mzdy?
Na základě čeho je vypočítávána nenároková složka mzdy?
Jaká je výše platů ostatních pracovníků Městského úřadu Hustopeče, zařazených na stejné
pozici (postačí poskytnout anonymizovaně), včetně rozdělení základního platu a
nenárokových složek mzdy, a informace, jak je nenároková složka mzdy vypočítávána.

Vám poskytujeme odpovědi na požadované informace:
Jaká je výše platu Michala Procházky, referenta státní správy a samosprávy, za jednotlivé měsíce
roku 2018 (leden až srpen), a jaký podíl na tomto tvoří nenároková složka mzdy?
V souladu s § 14 odst. 5 písm. d) zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím,
v platném znění, Vám požadované informace poskytujeme v příloze č. 1 tohoto dokumentu.
Město Hustopeče jako povinný subjekt Vás jako žadatele upozorňuje, že poskytované informace
vztahující se k výši platu a odměnám našeho zaměstnance pana Michala Procházky jsou informace
osobního charakteru, tedy konkrétními osobními údaji konkrétně dotčené osoby. Při nakládání
s těmito údaji jste jako žadatel povinen dodržovat právní předpisy vztahující se k ochraně osobních
údajů, a tyto informace nesmíte dále šířit.
Dle nařízení EU 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a
o volném pohybu těchto údajů, je vymezení osobního údaje v čl. 4 odst. 1 následující: „osobními
údaji“ jsou veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě (dále subjekt
údajů). Identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo
identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační
údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické,
psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.
Povinný subjekt Vás vysloveně 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.

Na základě čeho je vypočítávána nenároková složka mzdy?
Nenároková složka platu (pozn. ve veřejné správě jsou zaměstnanci odměňováni platem, nikoliv
mzdou) - nenárokovou složku platu, tj. odměnu zaměstnavatel Město Hustopeče nevypočítává, ale
stanovuje pevnou částkou. Odměnu navrhuje zaměstnancům vedoucí odboru dle vlastního hodnocení
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a zadaných mimořádných nebo zvlášť významných pracovních úkolů, uděluje ji tajemník v souladu
s platnou legislativou a interními předpisy zaměstnavatele, a to za dané časové období, kdy jsou tyto
úkoly splněny. Odměny nejsou v žádném případě vázány na výši udělovaných pokut.

Jaká je výše platů ostatních pracovníků Městského úřadu Hustopeče, zařazených na stejné pozici
(postačí poskytnout anonymizovaně), včetně rozdělení základního platu a nenárokových složek mzdy,
a informace, jak je nenároková složka mzdy vypočítávána.
V souladu s § 14 odst. 5 písm. d) zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím,
v platném znění, Vám požadované informace poskytujeme v příloze č. 1 tohoto dokumentu.

„otisk razítka“

Ing. Martina Strnadová
vedoucí odboru kancelář tajemníka
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