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

Odbor dopravy 

 

 
Poskytnutí informace v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím 
 
 
Na základě Vaší žádosti o poskytnutí informace v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném 
přístupu k informacím (dále jen „zákona o svobodném přístupu k informacím“) ze dne 18.10.2018, 
obsahující následující požadavek: 
 
 

1. Na základě čeho byla xxxxxxxxxxxxx, referentu státní správy a samosprávy, stanovena nenároková 
složka platu za měsíc únor, duben, květen, červen a srpen 2018? Jak bylo stanovení této nenárokové 
složky platu pro tyto měsíce odůvodněno? Proč byla stanovena nenároková složka platu právě 
v takové výši, ve které byla stanovena? 

2. Jaké mimořádné nebo zvlášť významné pracovní úkoly xxxxxxxxxxxxx v daných měsících plnil? 
3. Jaké jsou interní předpisy zaměstnavatele, používané při udělování nenárokové složky platu? 
4. V čem byly pracovní výkony, či plnění mimořádných nebo zvlášť významných pracovních úkolů, u  

xxxxxxxxxxxxx odlišné od ostatních pracovníků, zařazených na stejné pracovní pozici? 
5. Kolik správních rozhodnutí v řízení o přestupku vydal Městský úřad Hustopeče v případech, kdy 

jako oprávněná úřední osoba vyhotovil rozhodnutí xxxxxxxxxxxxx, a jaká byla souhrnná výše 
uložených pokut, obě informace žádám zvlášť pro měsíc leden až srpen 2018. 

6. Dále beru na vědomí poučení, obsažené v dopisu ze dne 10.10.2018, Vaše zn. Kt/15364/18/435 
MUH/77593/18/4. Žádám o upřesnění tohoto poučení, a sice tak, zda jsem oprávněn zveřejnit 
informace o platu xxxxxxxxxxxxx a dalších pracovníků zařazených na stejné pracovní pozici, 
použiji-li namísto jména xxxxxxxxxxxxx pouze jeho iniciály.  

 
sdělujeme, že v souladu se žádostí Vám požadované informace poskytujeme následovně:  
  
k bodu 1)  
Nenároková složka platu (tj. odměna) byla poskytnuta jako mimořádná za splnění určitých konkrétních 
mimořádných nebo zvlášť významných pracovních úkolů v souladu s ustanovením § 134 zákona č. 
262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů. Toto bylo konkretizováno v písemném návrhu 
vedoucí odboru dopravy na přiznání či schválení těchto mimořádných odměn, a to následně tajemníkem 
Městského úřadu Hustopeče.  
Posouzení mimořádnosti či významnosti pracovního úkolu náleží plně do pravomoci zaměstnavatele. 
Mimořádnost byla posuzována jak z věcného hlediska (zaměstnanec ke své práci po určitou dobu převzal 
část práce stejného druhu za jiného zaměstnance), tak i v časovém hledisku (při mimořádném zkrácení 
lhůty obvyklé pro splnění úkolu), a rovněž v hledisku kvantitativním (při mimořádném rozsahu práce, 
kterou bylo v určené době třeba vykonat). Bližší postup při navrhování, schvalování i určování finančních 
limitů na mimořádné odměny upravuje vnitřní předpis. 
 
 
K bodu 2)  
Příklad xxxxxxxxxxxxx splněných pracovních úkolů spojených s mimořádným pracovním úsilím (tj. 
odůvodnění odměn): 

- ke svým pracovním úkolům převzal po určitou dobu část práce stejného druhu za jiného 
zaměstnance 

- aktivní podíl na přípravě a organizaci oblastního kola Dopravní soutěže mladých cyklistů1) na 
dopravním hřišti v Hustopečích v roce 2018 

- aktivní podíl na zabezpečení aktivity pro širokou veřejnost - Dne otevřených dveří na Městském 
úřadu Hustopeče 

- aktivní podíl na přípravě a organizaci krajského kola Dopravní soutěže mladých cyklistů na 
dopravním hřišti1) v Hustopečích v roce 2018 

- zkrácení lhůt pro zahájení řízení o přestupku (aplikace základní zásady pro správní řízení uvedená 
v ustanovení § 6 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád) 
 

 



 

K bodu 3)   
- Pracovní řád Městského úřadu Hustopeče2) 
- Vnitřní platový předpis pro zaměstnance města Hustopeče2) 

 
K bodu 4)  
Pracovní výkony, či plnění mimořádných nebo zvlášť významných pracovních úkolů u xxxxxxxxxxxxx byly 
odlišné od ostatních pracovníků zařazených na stejné pracovní pozici právě v důvodech uvedených výše 
pod bodem 2. 
 
k bodu 5)  
dle požadavku poskytujeme: 

- zvlášť informace o počtu správních rozhodnutí pro měsíc leden až srpen 2018, což je 169 
rozhodnutí, a 

- zvlášť informace o souhrnné výši uložených pokut pro měsíc leden až srpen 2018, což činí 811.000 
Kč.   

 
k bodu 6) 
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 opakovaně 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. 
 
 
„Otisk razítka“ 
 
 
 
Mgr. Dana Prajková v.r. 
vedoucí odboru dopravy 
 
 
 
 

1) Dopravní soutěž mladých cyklistů vyhlašuje Ministerstvo dopravy – BESIP se spolu-vyhlašovateli, kterými jsou Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, 

Policejní prezidium Policie České republiky, Český červený kříž, Ústřední automotoklub ČR, Autoklub České republiky a další orgány a organizace.

  

2) v případě požadavku podrobnějších informací poukazujeme na ustanovení § 11 odst. 1 písm. a) zákona o svobodném přístupu k informacím 


