MĚSTSKÝ ÚŘAD HUSTOPE ČE
Dukelské nám. 2/2, 693 17 Hustopeče

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 13.11.2018,
obsahující následující požadavek:
1.

Po jakou dobu převzal pan Michal Procházka, referent státní správy a samosprávy, v období měsíce únor až srpen roku 2018,
práci po svém kolegovi? Jakou práci převzal a v jakém rozsahu? Po jakém kolegovi? Dotaz směřuje k práci, za jejíž převzetí byl
odměněn nenárokovou složkou platu.

2.

Žádám o zaslání „písemného návrhu vedoucí odboru dopravy na přiznání či schválení těchto mimořádných odměn, a to
v následně tajemníkem Městského úřadu Hustopeče“, kterým bylo rozhodnuto o odměně (nenárokové složce platu) pana
Michala Procházky v období únor až srpen 2018.

3.

Jaké lhůty ke splnění jakých úkolů byly Michalu Procházkovi v období únor až srpen 2018 zkráceny? Jak se toto zkrácení lhůt
projevilo na jeho práci – byl nucen v práci trávit přesčasy, nebo pouze pracoval efektivněji, tedy začal větší část pracovní doby
trávit prací?

4.

Prosím o zaslání vnitřního předpisu, který upravuje bližší postup při navrhování a schvalování i určování finančních limitů na
mimořádné odměny.

5.

Jak se Michal Procházka podílel na přípravě a organizaci oblastního kola Dopravní soutěže mladých cyklistů na dopravním
hřišti v Hustopečích v roce 2018? Co konkrétně vykonal? Vykonával tuto přípravu ve své běžné pracovní době, nebo mimo
pracovní dobu?

6.

Jak se Michal Procházka podílel na zabezpečení aktivity pro širokou veřejnost – Dne otevřených dveří na Městském úřadu
Hustopeče? Co konkrétně vykonal? Vykonával tuto aktivitu ve své běžné pracovní době, nebo mimo pracovní dobu?

7.

Jak se Michal Procházka podílel na přípravě a organizaci krajského kola Dopravní soutěže mladých cyklistů na dopravním hřišti
v Hustopečích v roce 2018? Co konkrétně vykonal? Vykonával tuto přípravu ve své běžné pracovní době, nebo mimo pracovní
dobu?

8.

Jak Michal Procházka dosáhl zkrácení lhůt pro zahájení řízení o přestupku v obdobní únor – srpen 2018? Bylo toto způsobeno
tím, že pracoval ve větším rozsahu (tedy více hodin měsíčně, tzv. přesčasy), nebo tím, že nevykonával jinou práci, nebo tím, že
pracoval efektivněji (tzn. přestal trávit pracovní dobu např. popíjením kávy a rozmluvou s kolegy, a začal skutečně pracovat,
za což byl odměněn)?

9.

Žádám o zaslání Pracovního řádu Městského úřadu Hustopeče účinného v období únor až srpen 2018, a bylo-li v tomto období
účinné více jeho časových versí, pak žádám o zaslání všech jeho časových versí.

10. Žádám o zaslání Vnitřního platového předpisu pro zaměstnance Městského úřadu Hustopeče účinného v období únor až srpen
2018, a bylo-li v tomto období účinné více jeho časových versí, pak žádám o zaslání všech jeho časových versí.
11. Kolik řízení o přestupku zahájil Městský úřad Hustopeče v únoru 2018, březnu 2018, dubnu 2018, květnu 2018, červnu 2018,
červenci 2018 a srpnu 2018, prostřednictvím Michala Procházky jako oprávněné úřední osoby? Žádám o samostatná data pro
každý měsíc.
12. Kolik rozhodnutí ve věci řízení o přestupku vydal Městský úřad Hustopeče v únoru 2018, březnu 2018, dubnu 2018, květnu 2018,
červnu 2018, červenci 2018 a srpnu 2018, prostřednictvím Michala Procházky jako oprávněné úřední osoby? Žádám o
samostatná data pro každý měsíc.
13. Kolik řízení o přestupku zahájil Městský úřad Hustopeče v únoru 2018, březnu 2018, dubnu 2018, květnu 2018, červnu 2018,
červenci 2018 a srpnu 2018, prostřednictvím ostatních referentů, zařazených na stejné pracovní pozici jako pan Michal
Procházka, jako oprávněných úředních osob? Žádám o samostatná data pro každý měsíc a pro každého referenta.

14. Kolik rozhodnutí ve věci řízení o přestupku vydal Městský úřad Hustopeče v únoru 2018, březnu 2018, dubnu 2018, květnu 2018,
červnu 2018, červenci 2018 a srpnu 2018, prostřednictvím ostatních referentů, zařazených na stejné pracovní pozici jako pan
Michal Procházka, jako oprávněných úředních osob? Žádám o samostatná data pro každý měsíc a pro každého referenta.
15. V jaké výši uložili ostatní zaměstnanci, zařazení na stejné pracovní pozici jako Michal Procházka, pokuty za přestupky v měsíci
leden až srpen 2018, a kolik rozhodnutí o přestupku v tomto období vydali? Tuto informaci žádám zvlášť pro každého ze
zaměstnanců.
16. Konstatuji, že mé obavy o nakládání s veřejnými prostředky jsou na základě Vámi poskytnuté poslední informace prohloubeny.
Vůbec mi není zřejmé, jak je možné mimořádně hodnotit činnosti, tedy jinou náplň práce, v případě, že pro tuto není činěno nic
nad rámec pracovní doby, a už vůbec mi není zřejmé, jak může docházet k tomu, že by jeden zaměstnanec v rámci své pracovní
doby najednou mohl zvládat stíhat takové obrovské množství dalších činností, zkracovat lhůty, atd. To mě vede k jedinému
závěru – že dříve zaměstnanec nepracoval, pracovní dobu trávil prohlížením internetových stránek, diskusemi u kávovaru
s kolegy, atd. Vyvstává též otázka, zda ostatní kolegové nemohou být obdobně produktivní (tzn. zda v efektivitě jejich práce
nejsou identické mezery, jako v případě Michala Procházky v obdobní před tím, než začal být mimořádně honorován), a zda
není na místě zvýšit produktivitu ostatních pracovníků a redukovat jejich počet. Uvidíme, co se bude podávat z dat, která nyní
poskytnete. Zároveň vyjadřuji obavu, zda právě mimořádné honorování za zkracování lhůt ve správním řízení nevede Michala
Procházku k tomu, aby správní řízení „flákal“, účelově nenařizoval jednání, neprováděl dokazování, snažil se dělat vše proto,
aby znemožnil účastníku řízení účastnit se jednání a argumentovat ve svůj prospěch, a to se jediným cílem: aby co nejdříve
vydal rozhodnutí, a měl tak více času na další aktivity (např. rychlejší zahajování dalších řízení), za které by byl mimořádně
honorován. Myslím, že jsem na to přišel. Michal Procházka má vlastní ekonomický zájem na tom, aby správní řízení byly co
možná nejkratší, tj. aby s nimi měl co nejméně práce, a to i na úkor ochrany práv obviněných. S touto skutečností hodlám dále
pracovat a učinit v tomto smyslu podnět k Ministerstvu vnitra, neboť nastavený systém odměňování u zdejšího úřadu popírá
řádný výkon státní správy v přenesené působnosti. Před tím, než učiním tento podnět, Vám dávám možnost vyjádřit k věci své
stanovisko. V případě, že poskytnete informaci o odstranění této vady, shledám podání podnětu bezpředmětným.

sdělujeme, že v souladu se žádostí Vám požadované informace poskytujeme následovně:
k bodu 1)
V požadovaném období pan Michal Procházka projednával přestupky fyzických osob, právnických a
podnikajících fyzických osob dle zákona č. 361/2000 Sb. za neobsazené pracovní místo referenta státní
správy a samosprávy (agenda přestupků).
K bodu 2)
Vydáno rozhodnutí ve smyslu ustanovení § 15 zákona o svobodném přístupu k informacím.
K bodu 3)
Mimořádným pracovním úsilím Michal Procházka zkrátil lhůty pro zahájení řízení o přestupcích fyzických
osob, právnických a podnikajících fyzických osob dle zákona č. 361/2000 Sb. a to v souladu s ustanovením
§ 6 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád (dále jen „správní řád“).
K bodu 4)
Vydáno rozhodnutí ve smyslu ustanovení § 15 zákona o svobodném přístupu k informacím.
K bodu 5)
Pan Michal Procházka se podílel na přípravě a organizaci oblastního kola Dopravní soutěže mladých cyklistů
na dopravním hřišti v Hustopečích v roce 2018 velmi aktivně. Podílel se na organizační přípravě této
soutěže a její následné realizaci (výkon činnosti rozhodčího) na dopravním hřišti v Hustopečích v rámci
pružné pracovní doby dne 17.05.2018 v době od 06:00 do 14:30 hod.
K bodu 6)
Pan Michal Procházka se podílel na organizační přípravě a realizaci Dne otevřených dveří na Městském
úřadě Hustopeče velmi aktivně. Podílel se na organizaci této aktivity a její následné realizaci (výkon činnosti
průvodce) v rámci pružné pracovní doby dne 23.05.2018 v době od 08:00 do 16:00 hod.
K bodu 7)
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Pan Michal Procházka se podílel na přípravě a organizaci krajského kola Dopravní soutěže mladých cyklistů
na dopravním hřišti v Hustopečích v roce 2018 velmi aktivně. Podílel se na organizační přípravě této
soutěže a její následné realizaci (výkon činnosti rozhodčího) v rámci pružné pracovní doby dne 05.06.2018
v době od 06:00 do 16:30 hod.
K bodu 8)
Vyřizování věcí bez zbytečných průtahů dosáhl mimořádným úsilím.
K bodu 9)
Požadované poskytnuto v příloze tohoto dokumentu.
K bodu 10)
Požadované poskytnuto v příloze tohoto dokumentu.
K bodu 11)
Vydáno rozhodnutí ve smyslu ustanovení § 15 zákona o svobodném přístupu k informacím.
K bodu 12)
Vydáno rozhodnutí ve smyslu ustanovení § 15 zákona o svobodném přístupu k informacím.
K bodu 13)
Vydáno rozhodnutí ve smyslu ustanovení § 15 zákona o svobodném přístupu k informacím.
K bodu 14)
Vydáno rozhodnutí ve smyslu ustanovení § 15 zákona o svobodném přístupu k informacím.
K bodu 15)
Vydáno rozhodnutí ve smyslu ustanovení § 15 zákona o svobodném přístupu k informacím.
K bodu 16)
Vydáno rozhodnutí ve smyslu ustanovení § 15 zákona o svobodném přístupu k informacím.

„Otisk razítka“

MVDr. Pavel MICHALICA v.r.
tajemník Městského úřadu Hustopeče
Vyhotoveno v 1 (jednom) stejnopise
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